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SIPIA: Quarto Centenário
capacita conselheiros tutelares
Os conselheiros tutelares de Quarto Cente n ár i o e sup le nt e s
tiveram na última terça-feira, 23, o curso de
capacitação no Sistema
de Informações sobre a
Infância e Adolescência
(SIPIA). Com uma carga horário de 08 horas, o
curso foi ministrado por
Rodrigo Martins Lopes,
que tem um vasta experiência prática sobre o
sistema. PAGINA 03

Paraná terá
novas diretrizes
para garantir
reuso da água
com qualidade
CONTRA-CAPA

Rose Santos apresenta show de
MPB nesta quinta em Goioerê
A cantora goioerense
Rose Santos, estará lançando o seu mais novo
projeto “Rose Santos Interpreta MPB- Mulheres
da Minha Vida”. O evento
que marcará o início do
projeto, acontece nesta
quinta-feira, às 20 horas,
no Rancho dos Henriques. “Vai ser demais”,
destaca ela. Importante
destacar que este é um
dos projetos contemplados pela lei de Incentivo
Cultural Cláudio Martins
na categoria circulação.
PAGINA 02

Abertas inscrições para cursos
técnicos do IFPR em Goioerê
A direção do IFPR –
Instituto Federal do Paraná
– campus de Goioerê, divulgou nota nesta terça-feira,
informando que estão abertas

as inscrições para os cursos
de Técnico em Informática e
de Técnico em Produção de
Moda, ofertados pelo instituto
local.
PAGINA 02
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Selo Social: produtores devem
fazer a ﬁxação da soja até o dia 30
Os cooperados da
Copacol tem até dia 30
deste mês para fazer a
ﬁxação da soja entregue
na Cooperativa na safra
20/21, para que possam
receber o benefício do
Selo Social, que é um

programa do governo
federal para incentivo aos
produtores da agricultura familiar. O mesmo
garante o pagamento de
um bônus por saca de soja
entregue à cooperativa.
PAGINA 03
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Rose Santos apresenta show de
MPB nesta quinta em Goioerê

Proposta alternativa
O senador Alvaro Dias defendeu o pagamento do Auxílio Brasil, porém por meio de uma proposta alternativa,
elaborada pelo Podemos juntamente com economistas,
que oferece fontes de recursos que viabilizam o benefício sem furar o teto de gastos ou dar calote no povo
brasileiro. A proposta utiliza, por exemplo, recursos que
eram destinados pelo governo para pagar “emendas de
relator”, conhecidas como “orçamento secreto”.
Proposta alternativa II
“Alvaro Dias destacou
ainda que a desarrumação das contas públicas
“promove o aumento do
endividamento do país, e a
dívida pública que já cresce
de forma avassaladora será
incontida, provocando alta
de taxas de juros, inﬂação,
recessão e mais desemprego”. “Somos favoráveis ao
Auxílio Brasil sim, permanente. Mas somos contrários a furar o teto de gastos
e dar calote nos brasileiros”,
ressaltou Álvaro Dias, líder
do Podemos.
coop+10
O Sistema Ocepar promove, nesta quinta-feira
(25/11), o Fórum de Educação Política, em conjunto
com o Sistema OCB. De
acordo com os organizadores, além de debater as
perspectivas político-econômicas, considerando as
eleições de 2022, o evento
também marca o início das
atividades do Programa de
Educação Política parana.
coop+10, iniciativa do Sistema Ocepar lançada em
2018, cujo objetivo é sensibilizar o público cooperativista para o exercício do

voto consciente. O Fórum
de Educação Política é dirigido a diretores, executivos
e agentes das cooperativas
do Paraná. Ainscrição pode
ser feita no site do Sistema
Ocepar.
Vice-presidência
O deputado estadual Delegado Fernando Martins
(PSL) foi eleito 3º vice-presidente da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa
do Paraná. O parlamentar,
que está em seu primeiro
mandato, foi eleito com 46
votos favoráveis. “Assumo
com bastante honra e com
bastante dedicação e espero
poder contribuir bastante
com os trabalhos daAssembleia e com o meu estado
Paraná”, aﬁrmou o novo 3º
vice-presidente da Assembleia. A Mesa Diretora do
atual biênio tomou posse
em 1º de fevereiro deste
ano. Devido à cassação
do mandato do deputado
estadual Fernando Francischini (PSL) e anulação
de votos, outros três deputados estaduais também
deixaram suas funções no
Legislativo, entre eles Do
Carmo, que ocupava a 2ª
vice-presidência.
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A cantora goioerense
Rose Santos, estará lançando o seu mais novo projeto
“Rose Santos Interpreta
MPB- Mulheres da Minha
Vida”.
O evento que marcará o
início do projeto, acontece
nesta quinta-feira, às 20
horas, no Rancho dos Henriques. “Vai ser demais”,
destaca ela.
Importante destacar que
este é um dos projetos contemplados pela lei de Incentivo Cultural Cláudio Martins
na categoria circulação.
A cantora Rose promete
uma noite de muitas emoções e música boa. Diversão
garantida. Não ﬁque de fora
desse evento.

O show será nesta quinta-feira a partir das 20 horas

Abertas inscrições para cursos
técnicos do IFPR em Goioerê
A direção do IFPR –
Instituto Federal do Paraná – campus de Goioerê, divulgou nota nesta
terça-feira, informando
que estão abertas as inscrições para os cursos de
Técnico em Informática e

de Técnico em Produção
de Moda, ofertados pelo
instituto local.
De acordo com as informações, as inscrições
podem ser feitas até 10
de janeiro de 2022 e por
conta da pandemia, a se-

leção será realizada por
sorteio público, que será
feito no dia 18 de janeiro.
Os dois cursos oferecem 40 vagas cada, sendo
que 80% das vagas são
destinadas às políticas de
inclusão social e 20% à

ampla concorrência.
A turma do curso de
Técnico em Informática
terá aula pela manhã e a
de Técnico em Produção
de Moda no período da
tarde. As inscrições são
gratuitas.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de janeiro do próximo ano

SIPIA: Quarto Centenário
capacita conselheiros tutelares
Os conselheiros tutelares de Quarto Centenário e suplentes tiveram
na última terça-feira, 23,
o curso de capacitação
no Sistema de Informações sobre a Infância e
Adolescência (SIPIA).
Com uma carga horário de 08 horas, o
curso foi ministrado por
Rodrigo Martins Lopes,
que tem um vasta experiência prática sobre o
sistema.
O curso faz parte
do Programa de Capacitação Continuada e
Valorização dos Conselhos Tutelares e tem
por objetivo capacitar
os conselheiros a fim de
que eles possam trabalhar com conhecimentos
específic os sobre as
situações concretas de
violações aos direitos
e sobre as respectivas
medidas de proteção,

O curso foi concluido na última terça-feira: capacitação dos conselheiros tutelares da cidade

por meio de políticas
públicas efetivas.
A assistente social
do município Samara

Alves, representante do
CMDCA, também participou do treinamento,
e explica que o treina-

mento é de suma importância para alimentação
de informações através
do novo sistema que foi

Selo Social: produtores devem
fazer a fixação da soja até o dia 30
Os cooperados da Copacol tem até dia 30 deste mês
para fazer a ﬁxação da soja
entregue na Cooperativa
na safra 20/21, para que
possam receber o benefício do Selo Social, que é
um programa do governo
federal para incentivo aos
produtores da agricultura
familiar. O mesmo garante
o pagamento de um bônus
por saca de soja entregue
à cooperativa.
Para ter acesso a esse
benefício, além de ter feito
o cadastro, o cooperado
deve fazer a ﬁ xação da sua
produção de soja da última
safra ainda este mês.
O Selo Social é programa do governo federal para
incentivo aos produtores
da agricultura familiar, que
oportuniza a participação
no mercado de biocombustíveis do país. A soja
será direcionada para a
produção de biodiesel. “O
Selo Social beneﬁcia os
pequenos produtores com
um bônus na saca da soja.
De acordo com o gerente técnico, Tiago Madalosso, para receber o bônus de
R$ 1,50 por saca de soja, é

Alerta esta sendo feito pela direção da cooperativa

necessário que o produtor
faça a ﬁxação da sua soja
até o dia 30 de novembro.
“Não fazendo a ﬁ xação,
o bônus se expira, uma
vez que essa é uma regra
do programa Selo Social,
por isso alertamos o cooperado sobre esse benefício. Em caso de dúvida,
o produtor deve procurar

o Departamento Técnico
para mais informações”,
alerta Tiago.
COMO FUNCIONA
Para receber o benéﬁco, o produtor deve ter
realizado o cadastro no
ano passado, além de estar
apto ao Pronaf (Programa
de Fortalecimento da Agri-

cultura Familiar), estar
com DAP (Declaração de
Aptidão ao Pronaf) registrada na base de dados do
Ministério da Agricultura e
ser um cooperado Copacol.
Já para receber o benefício
do Selo Social em 2022,
os produtores devem ter
feito o cadastro em julho
deste ano.

atualizado.
“É através do sistema
que vamos reunir todos
os dados e registros de

violações, e é de grande
importância que os Conselheiros saibam usar e
alimentar o SIPIA, através dessas informações,
o governo poderá subsidiar a adoção políticas
públicas que garantam
direitos básicos para
crianças e adolescentes.”
disse Samara.
O prefeito Akio Abe
acompanhado da primeira-dama e secretária
de Ação Social, Aparecida Abe, estiveram
presentes, e ressaltaram
a importância de sse
treinamento. “O treinamento vem para somar
ao trabalho realizado
pelos Conselhos Tutelares do nosso município, podendo dar mais
informação, agilidade e
um melhor atendimento
para quem precisar do
serviço”, salientou o
prefeito.
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CONTRA-CAPA

Paraná terá novas diretrizes para
garantir reuso da água com qualidade

Minuta de uma resolução sobre o tema foi entregue nesta quarta-feira, Dia do Rio. Documento,
que será agora submetido ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, estabelece parâmetros
e padrões especíﬁcos do reuso para ﬁns urbanos, agrícolas e ﬂorestais, ambientais e industriais.
lamentação visa incentivar Brasileira de Engenharia
Um Grupo de Trabalho dentre outros.
o reuso da água, especial- Sanitária e Ambiental (Abes)
Inter institu cio nal , sob a
coordenação da Diretoria
Já para fins industriais, mente em tempos de crise e a Associação Paranaense
de Saneamento Ambiental as diretrizes se dirigem à hídrica. “Após a publicação dos Engenheiros Ambientais
e Recursos Hídricos do Ins- utilização de águas residuá- da Resolução pelo CERH, a (Apea).
tituto Água e Terra (IAT), rias provenientes de estações Secretaria estadual do DePAPEL DO IAT – Todos
entregou nesta quarta-feira de tratamento das próprias senvolvimento Sustentável
(24), Dia do Rio, a minuta de indústrias, ou em sistemas e do Turismo e o Instituto os usos da água devem ser
Água
e
Terra
poderão
deregularizados
junto ao Instiuma resolução que estabelece de aquecimento e resfriacritérios para o uso racional mento. Para fins agrícolas e senvolv er pr ogramas de tuto Água e Terra (IAT) para
educação
ambiental
e
de
controle
e
garantia
da quae reuso da água no Paraná. O florestais, estipula critérios
documento foi encaminhado para a aplicação da água de incentivos para promover a lidade ao usuário. Também
conservação,
o
uso
racional
são
desenvolvidas
pelo
órgão
ao secretário estadual do De- reuso na produção agrícola
senvolvimento Sustentável e e no cultivo de florestas e o reuso da água no Estado”, várias iniciativas com o obdiz
o
coordenador
do
grupo
e
jetivo
de
preservar
e
garantir
do Turismo, Márcio Nunes, e plantadas.
ao Conselho Estadual de ReA resolução estabele- diretor de Saneamento Am- a qualidade e quantidade da
cursos Hídricos (CERH/PR). ce condições mínimas de biental e Recursos Hídricos água para a população, nos
O documento, que será qualidade para a água de do IAT, José Luiz Scroccaro. contextos da sobrevivência
agora submetido à aprovação reuso, controle e registro de “Também será incentivada a humana, ecossistêmica e
do CERH/PR, é resultado de volume gerado, regras para inserção dos temas nos Pla- industrial.
“Temos o sistema para
um ano e meio de trabalhos e licenciamento e a exigên- nos de Bacias Hidrográﬁcas,
estabelece parâmetros e pa- cia da instalação de redes em conjunto com os Comitês solicitação de uso da água
de
Bacias”.
(Sigarh),
a plataforma para
drões especíﬁcos em relação específicas e sinalizadas
Além do IAT, participa- veriﬁ car nível dos rios do
ao reuso para ﬁ ns urbanos, em paralelo à rede de água
ram
dos
estudos
e
da
elaboParaná
(Hidroinfoparana)
e
agrícolas e ﬂ orestais, am- potável, de forma a evitar a
bientais e industriais.
contaminação e garantir a ração do texto a Sanepar; a o aplicativo para acompaFederação
das
Indústrias
do
nhar
a
qualidade
das
águas
N a ár ea ur b an a, po r rastreabilidade.
exemplo, o texto cria critéTambém apresenta proibi- Paraná (Fiep); a Federação do Litoral. São exemplos
rios para reuso na lavagem ções, como o uso na produção da Agricultura do Paraná de soluções que o Estado
de veículos; na irrigação de frutos ou hortaliças onde (Faep); Fórum Paranaense vem adotando para tornar
paisagística de praças, jar- o produto ﬁque diretamente de Comitês de Bacias Hi- mais ágeis as informações
dins, cemitér io s e áreas em contato com o solo e seja drográﬁ cas; a Universidade e solicitações a respeito dos
Estadual de Maringá (UEM); recursos hídricos”, explica
desportivas; na lavagem de consumido na forma crua.
a Universidade Federal do o diretor-presidente do IAT,
pisos e logradouros e para
uso na construção civil,
INCENTIVAR – A regu- Paraná (UFPR); Associação Everton Souza.

