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Copacol: complementação de
preços será paga a avicultores
Com crescimento do
consumo nos mercados interno e externo,
a avicultura manteve
equilíbrio em relação
aos custos de produção
de todo o processo no
primeiro semestre do
ano. C om qualidade exemplar e preços
acessíveis, a carne de
f r a n go t e ve g r a nd e
preferência dos consumidores, frente outras
proteínas animais mais
caras.
PAGINA 03

Goioerê vai sediar
Conferência da
Bíblia do Expositor
Jimmy Swaggart
A cidade de Goioerê
estará sediando no próximo
dia 4 de dezembro, a Conferência da Bíblia do Expositor
Jimmy Swaggart. O evento
será no templo sede da Igreja
Assembléia de Deus, na
Avenida 19 de Agosto, 1025.
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Mostra de Artes Plásticas de Goioerê
começa na próxima segunda-feira, dia 8
Começa na próxima
segunda-feira, dia 8 e
prossegue até o próximo
dia 19 de novembro, a 12ª
Mostra de Artes Plásticas
de Goioerê, que está agendada para ser realizada no
salão de múltiplo uso do
Centro Social Urbano). A
mostra promete e será realizada após 20 anos sem
acontecer, fortalecendo
o laço entre os artistas
plásticos e trabalhando
para que Goioerê retorne
a ser palco de grandes
mostras de artes plástica
do Paraná. PAGINA 02

Prefeitura encerra atividades do Centro de
Atendimento para Enfrentamento à Covid
A Secretaria de Saúde de
Goioerê, anunciou nesta sexta-feira, que estão encerradas as
atividades do Centro de Enfrentamento à Covid-19, que funcionava no antigo Posto Central. A
partir de segunda-feira, dia 8,

paciente com sintomas gripais
serão atendidos na Unidade
Básica de Saúde de cada bairro,
com agendamento, para que não
corra o risco de aglomerar com
os demais pacientes.
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Decisões marcam a última rodada dos
Jogos da Juventude e Jogos Abertos
As últimas etapas da
fase regional dos Jogos da
Juventude e Jogos Abertos
acontecerão neste ﬁm de
semana, apresentando ao
Estado novos campeões. As
semiﬁnais serão no sábado
(6), com as ﬁnais sendo
disputadas no domingo (7).
Para acompanhar a progra-

mação completa de cada
competição basta acessar os
links JOJUPS e JAPS.Nesta
fase, os Jogos da Juventude
e JogosAbertos envolveram
mais de 21 mil pessoas,
entre atletas, treinadores,
dirigentes e organizadores,
com um total de 36 cidades-sede.
PAGINA 03
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Mostra de Artes Plásticas de Goioerê
começa na próxima segunda-feira, dia 8

Aﬁnidade
A aﬁnidade entre os Poderes na condução das ações do
Estado tem contribuído para o desenvolvimento do nosso
estado e a retomada do crescimento econômico. Um novo
passo está sendo dado, a convite da primeira-dama do Estado,
Luciana Saito Massa, a coordenadora de Ações Solidárias
da Assembleia Legislativa, Rose Traiano, foi recebida no
Palácio Iguaçu para traçar os novos projetos de ação social
que serão desenvolvidos em conjunto. “As instituições já têm
uma relação de muito respeito, então porque não unir forças
para ajudar o próximo também? Doar um tempo do nosso
dia-a-dia em prol de tantas famílias paranaenses que precisam
do nosso apoio nesse momento”, aﬁrma Rose.
1º emprego
O secretário de Justiça, Família e Trabalho do
Paraná, Ney Leprevost, e
o secretário chefe da Casa
Civil, Guto Silva, apresentaram nesta quinta-feira (4)
o programa Cartão Futuro
a empresários de Curitiba
que integram o quadro
de membros da Associação Comercial do Paraná
(ACP). O programa desenvolvido em parceria com o
Cedca (Conselho Estadual
dos Direitos da Criança
e Adolescente) e com os
empresários, tem o objetivo de garantir o direito à
primeira oportunidade de
trabalho para 35 mil jovens
e adolescentes e também a
proteção no trabalho.

direito à profissionalização
e a proteção no trabalho”,
explica o secretário Ney
Leprevost.
Filiações
O presidente nacional do
PSD, Gilberto Kassab, e o
governador Ratinho Junior
(PSD) estarão em Cambé
neste sábado, 06. No encontro serão ﬁliados seis dos
oito prefeitos paranaenses
ﬁliados atualmente no PTB.
Luísa Canziani, a próxima
parlamentar a se ﬁliar no
PSD, aguarda a decisão do
TSE, onde solicitou a sua
desﬁliação. Com a ﬁliação
de Luísa, o PSD terá a
maior bancada do Paraná
de deputados federais.

Condecorado
1º emprego II
O secretário estadual
O programa incentiva a do Desenvolvimento Suscontratação de aprendizes tentável e do Turismo do
de 14 a 21 anos por em- Paraná, Márcio Nunes, foi
presas que contarão com condecorado com a medaum subsídio mensal do lha Coronel Dário Natan
governo, de R$ 300 por Bezerra, honraria que se
jovem contratado e R$ destina a militares, civis
450,00 se for pessoa com e instituições que desendeficiência. O investimen- volvem ações relevantes
to será de R$ 58 milhões. de proteção e defesa da
“O Car tão Futur o está população. “A Defesa Civil,
voltado para a empregabi- a Sedest e o IAT desenvollidade de jovens no Paraná. vem importantes parcerias
Acredito que seja o maior visando proteger o meio
programa de empregabili- ambiente do impacto de
dade de jovens aprendizes desastres, especialmente os
do Brasil. Vamos manter tecnológicos, como acidenestes jovens nas escolas e tes com produtos perigosos.
nas empresas, garantindo o Major Mello e Coronel Fer
Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Começa na próxima
segunda-feira, dia 8 e
prossegue até o próximo
dia 19 de novembro, a 12ª
Mostra de Artes Plásticas
de Goioerê, que está agendada para ser realizada no
salão de múltiplo uso do
Centro Social Urbano).
A mostra promete e
será realizada após 20
anos sem acontecer, fortalecendo o laço entre os
artistas plásticos e trabalhando para que Goioerê
retorne a ser palco de
grandes mostras de artes
plástica do Paraná.
Cerca d e 23 Obr as
serão expostas de artistas
de toda região, entre elas
Esculturas, assemblage,
objeto, fotograﬁ a artística,
pintura, desenho e gravura,

A Mostra de Artes está programada para acontecer no dia 19 deste mês

e serão premiadas através
da Lei Aldir Blanc.
Horário da exposição:

09:00 às 11Hrs e das 14Hrs
às 17Hrs, para escolas
interessada em levar seus

alun os, favo r ag end ar
horário no telefone 35226687.

Goioerê vai sediar Conferência da
Bíblia do Expositor Jimmy Swaggart
A cidade de Goioerê estará sediando no
próximo dia 4 de dezembro, a Conferência
da Bíblia do Expositor
Jimmy Swaggart. O
evento será no templo
sede da Igreja Assembléia de Deus, na
Avenida 19 de Agosto,
1025.
Entre os conferencistas do evento, estarão presentes os pastores Valério Martins,
diretor internacional
de Orlando – Flórida
– EUA e ainda Daniel
Sales Aciolli, secretário da Cieadep e
coordenador da conferência no Paraná. Também estará presente o
cantor e pastor Vanio

Pastosrtes ronamados estaram em Goioerê

de Oliveira – diretor
nacional – que vem
de Criciúma – Santa
Catarina.
De acordo com o
pastor Manoel Fernandes, presidente da
Igreja Asssembl éia
de Deus de Goioerê,
o evento começa às
19:30 horas e as inscrições poderão ser feitas
de forma antecipada
pe l o t el e fon e (44)
9.9730:4730, com Renilde dos Santos.
Ainda segundo o
pa st or Ma noe l , a o
fazer a inscrição, que
custa apenas R$ 40,00,
o participante ganha
uma Bíblia do Expositor no valor de R$
190,00.

Paraná busca aumentar vacinação do
calendário tradicional após redução na procura
O Governo do Estado quer
ampliar a vacinação em geral
no Paraná. Nesta semana, coordenadores do Programa de
Imunização Estadual das 22
Regionais de Saúde do Estado
participaram, em Curitiba, de
uma reunião promovida pela
Secretaria estadual da Saúde
para analisar e criar estratégias
de melhoria dos indicadores
relacionados à imunização da
população. O encontro come-

çou na quarta-feira (3) e foi
concluído nesta sexta-feira (5).
O Paraná registrou queda
no índice de vacinação geral, sobretudo em crianças
e adolescentes, em 2019 e
2020. A redução é resultado
de uma tendência que atinge
o Brasil desde 2015, mas que
se acentuou desde o início da
pandemia causada pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2).
Pelo menos 10 vacinas

administradas em crianças
sofreram redução, entre elas
a BCG, que confere proteção contra a tuberculose e a
vacina contra a poliomielite.
Entre elas, por exemplo, estão meningocócica (redução
de 92% para 88% na taxa de
cobertura nos dois últimos
anos) e tríplice viral D1 (de
91% para 85%).
Na reunião técnica, os
participantes puderam avaliar

os indicadores de cada região,
repassar o calendário nacional
de vacinação e, principalmente, elaborar um plano de ação
conjunto para o aumento da
cobertura vacinal. Um dos temas discutidos foi a avaliação
de registros do banco de dados
do Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), que registra
individualmente cada pessoa
vacinada nas salas de vacina.
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Copacol: complementação de
preços será paga a avicultores
Com crescimento do consumo nos mercados interno e
externo, a avicultura manteve
equilíbrio em relação aos custos
de produção de todo o processo
no primeiro semestre do ano.
Com qualidade exemplar e
preços acessíveis, a carne de
frango teve grande preferência
dos consumidores, frente outras
proteínas animais mais caras.
Embora tenha atingido um
resultado estável na comercialização, o setor enfrentou
grandes desaﬁos dentro dos
aviários, exigindo empenho
técnico e participação dos
avicultores.
Com uma produção anual
superior a 476 mil toneladas
de carne (200 milhões de aves
abatidas), a Copacol apresentou
um balanço das operações de
janeiro a junho de 2021 aos
788 cooperados, que administram 1.258 aviários na área de
atuação da Cooperativa.
Faltando pouco menos de
dois meses para encerrar o ano,
a empresa pretende alcançar as
metas, mesmo em um cenário
complexo que atingiu o setor
em todo o Estado, maior produtor de carne de frango no Brasil
(em 2020 a produção foi de 4,49
milhões de toneladas, 33,4%
das 13,7 milhões de toneladas
em todo o País).

rias com o propósito de fortalecer a atividade e evitar perdas
nos aviários e na indústria.
“Passamos por momentos
desaﬁadores, que exigiram de
todos uma vigilância maior na
integração da avicultura. Nossa
equipe técnica teve uma grande atenção para mantermos a
produção, garantirmos ambiência das aves, melhorando os
índices zootécnicos. Estamos
superando essas diﬁculdades”,
aﬁrma Irineu Dantes Peron, superintendente das Integrações.

Preços acessíveis, a carne de frango teve grande preferência dos consumidores
As oscilações de temperaturas reduziram o desempenho da
atividade, comprometendo os
índices, gerando uma elevação
no quadro de mortalidade de
aves nas fases intermediária
e ﬁnal.
“O frio extremo, abaixo

dos 5ºC, durante o inverno,
diﬁcultou o desempenho da
atividade. Além disso, o clima
seco agravou a concentração
de poeira, gases e outras sujidades. Para reverter o quadro
intensificamos ações para
melhorar o conforto das aves
por meio do manejo: utilização

de medicações, nebulização e
reforço do protocolo vacinal
foram determinantes”, aﬁrma
Douglas Silva, gerente da Integração Aves.
PESQUISA: Além do serviço a campo, a Cooperativa
mantém pesquisas, com apoio

Prefeitura encerra atividades do Centro de
Atendimento para Enfrentamento à Covid
A Secretaria de Saúde de
Goioerê, anunciou nesta sexta-feira, que estão encerradas
as atividades do Centro de
Enfrentamento à Covid-19,
que funcionava no antigo
Posto Central.
A partir de segunda-feira,
dia 8, paciente com sintomas
gripais serão atendidos na
Unidade Básica de Saúde de
cada bairro, com agendamento, para que não corra o risco
de aglomerar com os demais
pacientes.
A decisão foi tomada pela
Secretaria de Saúde após observar a redução considerável
de casos positivos e suspeitos.
Os pacientes ativos estão com
sintomas leves e seguem em
isolamento.

Encerramento das atividadades se dá em virtude da queda dos números da Covid-19

Copacol entrega premiação para os
melhores produtores das integrações
Para celebrar os bons
resultados das integrações, a Copacol realizou
a premiação dos melhores
produtores que obtiveram
as maiores produções em
suas atividades. Neste ano,
54 cooperados receberam
o prêmio em dinheiro

como forma de reconhecimento pelo trabalho. Ao
todo, foram distribuídos
R$ 60,5 mil entre os ﬁnalistas.
A avaliação realizada
de 1º de setembro de 2020
a 31 de agosto de 2021
identiﬁcou os produtores

que mais se destacaram.
Foram eles: o avicultor
Pedro Afonso Pereira (Cafelândia), com 432 pontos;
o suinocultor Edimarcos
Junior Ferrari (Nova Aurora), com 596 pontos; o
piscicultor Mário Vicente
Juk (Nova Aurora), que
recebeu R$ 1,37 por quilo de peixe; o cooperado
José Aparecido de Paula
e Souza (Nova Aurora),
com uma média de 164,2

ovos férteis por fêmea; e
Devair Costa (Formosa do
Oeste), com uma produção
média de 32,29 litros de
leite por vaca.
Seguindo os protocolos de saúde devido a
pandemia da Covid-19,
a equipe técnica levou o
prêmio pelo segundo ano
até o cooperados, que
também receberam uma
mensagem da diretoria da
Copacol.

de empresas genéticas, para
veriﬁcar a evolução do desempenho das aves frente a essas
intempéries.
Além de amostras encaminhadas a laboratórios brasileiros, americanos e europeus, por
meio de um trabalho integrado,
a Cooperativa realiza consulto-

COMPLEMENTAÇÕES:
Mesmo com a elevação dos
custos de produção gerada pela
falta da matéria-prima para
alimentação das aves, reﬂexos
da pandemia da Covid-19 e
quedas nos desempenhos devido condições climáticas, o
diretor-presidente da Copacol,
Valter Pitol, assegurou que há
expectativa para o pagamento
de complementação aos avicultores integrados.
“A complementação é feita
historicamente pela Cooperativa. Com o resultado de novembro e a previsão de dezembro
vamos ter um parâmetro de
valores.
Atuaremos dentro da nossa
realidade repassando o que é
justo a todos. Esses dois meses
ﬁnais são desaﬁadores. Preci

Decisões marcam a última rodada dos
Jogos da Juventude e Jogos Abertos
As últimas etapas da
fase regional dos Jogos da
Juventude e Jogos Abertos
acontecerão neste ﬁm de
semana, apresentando ao
Estado novos campeões.
As semiﬁnais serão no sábado (6), com as ﬁnais sendo disputadas no domingo
(7). Para acompanhar a
programação completa
de cada competição basta
acessar os links JOJUPS
e JAPS.
Nesta fase, os Jogos da
Juventude e Jogos Abertos
envolveram mais de 21
mil pessoas, entre atletas,
treinadores, dirigentes e
organizadores, com um
total de 36 cidades-sede.
“Estamos encerrando
as etapas regionais com
participação muito grande
de municípios. Finalizaremos futsal, vôlei, basquete
e handebol nas duas competições, além da bocha e
bolão, estes somente nos
Jogos Abertos”, disse o
diretor de Esporte de
Rendimento da Superintendência do Esporte do
Paraná, Cristiano Barros
Homem Del Rei.
“Após este evento,
ainda teremos a etapa
estadual em Apucarana,
em dois ﬁnais de semana,
para as modalidades indi-

viduais, mais o futebol 7 e
rugby, com encerramento
somente em 5 de dezembro”, completou.
Segundo ele, o calendário foi extremamente
puxado, todos os ﬁnais
de semana, com várias
modificações, sem alojamento, em função da
pandemia. “Em 2022
queremos retornar num
cenário mais próximo da
realidade, mas também
levando um pouco do que
ﬁzemos neste ano, para
a próxima temporada de
jogos”, aﬁrmou.
Os Jogos Oﬁciais do
Paraná estão sendo disputados num formato diferente, sem a necessidade
das delegações utilizarem
alojamento e refeitório.
Os Jogos da Juventude
e os Jogos Abertos são
realizados pelo Governo
do Estado, por meio da
Superintendência do Esporte do Paraná.
SPIN-OFF – Como rescaldo de 2021, o Esporte
ainda apresentará o Paraná
Combate, de 12 a 15 de
novembro, que unirá as
modalidades de lutas dos
JOJUPS e dos JAPS. A
competição será realizada
em Londrina.
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CONTRA-CAPA

SÁBADO/DOMINGO, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2021

Divulgada a lista das bandas classiﬁcadas
para a Tenda Cultural Tardezinha na Praça
A Secretaria de Cultura de Goioerê divulgou na tarde desta
sexta-feira, a relação
das bandas e DJs classiﬁ cados, para tocarem
na Tenda Cultural Tardezinha na Praça.
O evento está programado para acontecer nos dias 13 e 14
de novembro na praça
Paulo VI, a partir das 14
horas com vários estilos
musicais.
No dia 13 será a vez
do sertanejo, samba,
pagode e DJs e no dia
14, rock, pop e rap. O
evento é totalmente gratuito e vai contar com
a Feira do Artesanato
e Gastronomia organizado pela Secretaria de
Indústria e Comércio.
Veja a relação dos
classiﬁcados:

Acordo entre DER/PR e Econorte garante serviços
ao usuário mesmo após ﬁm do contrato
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
(DER/PR) entrou em um
entendimento com a concessionária de pedágio Econorte
para a operacionalização dos
serviços de guincho mecânico
e atendimento pré-hospitalar
durante o intervalo entre o
ﬁm dos pedágios vigentes e
o início do novo programa de
concessões do governo federal. O assunto foi discutido em
audiência pública realizada
nesta sexta-feira (05) na Justiça Federal. A homologação
do acordo deve ser feita nos
próximos dias.
“Não haverá cobrança de
pedágio com o ﬁm dos contratos. Isto é deﬁnitivo, uma
determinação do governador
Ratinho Junior, e acordos
com as concessionárias não
alteram isso de qualquer maneira”, aﬁrma o secretário de
Infraestrutura e Logística do
Paraná, Sandro Alex.
“O que estamos buscando,
e com avanços signiﬁcativos,
são soluções para garantir a
realização de obras não concluídas ou sequer iniciadas e,
como alternativa, a prestação
do serviço ao usuário. São os
guinchos que removem o carro
com uma pane mecânica, ou
que se envolveu em um acidente, e que garantem que o
tráfego possa voltar ao normal
o quanto antes. E ambulâncias,
que ajudam a salvar vidas nas
rodovias”, acrescenta.

As definições sobre as
operacionalizações estão sendo ﬁnalizadas, e devem ser
apresentadas nesta primeira
quinzena de novembro. “Serviços importantes, para os
quais estamos buscando soluções para continuidade mesmo
após o término dos contratos
de pedágios, sendo o acordo
com a concessionária uma
das opções. Há outras sendo
trabalhadas, junto ao governo
federal”, diz.
Com a decisão, a concessionária deixará de cobrar
qualquer tarifa de pedágio
aos usuários a partir de 28 de
novembro, medida que vale
para todas as concessionárias
do Anel de Integração. Mas
a Econorte continuará realizando, nas rodovias que antes
administrava, os serviços de
guincho mecânico, de ambulâncias para atendimento pré-

-hospitalar, mantendo o centro
de controle de operações e
telefone para emergências
0800, e realizando a guarda
patrimonial dos bens móveis
e imóveis que serão revertidos
para o Estado. A medida terá
validade por 365 dias, devendo
atender a todo o intervalo entre
concessões.
Em troca, a Econorte deixará de executar um viaduto
em Jacarezinho. “A obra do
viaduto no trevo da Rodovia
Transbrasiliana com a Rua
Fernando Botareli, em Jacarezinho, sequer começou. E se
trata de um projeto antigo, que
não contempla a futura duplicação da rodovia, já prevista no
novo programa de concessões”,
explica o diretor-geral do DER/
PR, Fernando Furiatti. “Mesmo que a obra tivesse início
imediatamente, ela precisaria
ser parcialmente demolida já

nos primeiros anos da nova
concessão, para dar espaço à
duplicação da rodovia”.
“Com este acordo, garantimos o atendimento ininterrupto ao usuário, uma demanda de
grande urgência, e no próximo
contrato teremos a execução
da duplicação da rodovia e
de um viaduto mais moderno,
que atenda às necessidades
dos moradores e usuários,
com projeto adequado a essa
realidade”, diz. A obra de arte
especial estava estimada em
R$ 14 milhões.
TRECHOS – A concessionária Econorte administra,
por meio de concessão rodoviária, 342,47 quilômetros de
rodovias estaduais e federais,
tendo praças de pedágio em
Jacarezinho (R$ 24,40), Jataizinho (R$ 26,40) e Sertaneja
(R$ 27,50).

