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Governador Ratinho Júnior anuncia
mais de R$ 28 milhões para Goioerê
A visita do governador
Ratinho Júnior a Goioerê,
nesta quinta-feira, 16, foi
marcada pela liberação
de recursos para diversas
obras no município. A
maior parte do investimento, na ordem de R$
20,4 milhões, será para a
construção de um Colégio
Agrícola, na Vila Rural
Candeias. PAGINA 03

Mostra Cultural
de Natal começa
nesta 6ª-feira
Começa nesta sexta-feira em Goioerê, a tão
esperada Mostra Cultural
de Natal, evento que vai
contar com diversas atividades para a população,
como danças, teatro e
apresentação de bandas
musicais. PAGINA 05

COVID-19

Vacinação vai
até às 22 horas
em Goioerê

Colégio Estadual
Cívico-militar
Vila Guaíra recebe
kit esportivo

A Secretaria de Saúde
de Goioerê adotou uma
nova estratégia para facilitar a vacinação contra a
Covid-19. PAGINA 05

PAGINA 03

Moreira Sales: R$ 2,2 milhões investidos
em calçamento da Estrada Vila Gianello
Município essencialmente agrícola, Moreira
Sales é referência quando
o assunto é melhorias em
favor dos agricultores e
suas comunidades. Exemplo disso, é o calçamento
da Estrada Vila Gianello,
um sonho acalentado pelos
agricultores e moradores
da região há muitos anos e
que agora está se tornando
realidade.
CIDADES

Quarto Centenário: obras do vestiário
do campo de suíço foram concluídas
Foram concluídas nesta semana, as obras de
construção do vestiário
do campo de futebol suíço de Quarto Centenário,

que ﬁca anexo ao Estádio
Municipal. As obras foram
realizadas pela prefeitura,
através da GF Construções.
CIDADES

Ismael mantém contatos em órgãos e
secretarias do Governo Estadual
Buscando pedir pressa na liberação de recursos e projetos já conveniados com o Governo
Estadual, o prefeito de
Janiópolis, Ismael De-

zanoski, esteve esta
semana em Curitiba.
Na oportunidade, ele
esteve em vários órgãos
e secretarias do Governo
Estadual. CIDADES

Rancho Alegre: projetos sociais
encerram as atividades de 2021
A Prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste, por meio
do CRAS – Centro de
Referência em Assistência Social, realizou nesta
semana, o encerramento

de atividades de vários
programas sociais, como
terceira idade, grupo de
convivência e fortalecimento de vínculo e gestantes.
CIDADES
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Dia da Cidadania terá ações sociais e
orientações à população de Goioerê

Novo grupo
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
autorizou a aplicação da vacina da Pﬁzer contra a covid-19
em crianças de 5 a 11 anos de idade. Nenhuma criança será
vacinada por enquanto. Isso porque a farmacêutica elaborou
uma vacina com dosagem diferente, especíﬁca para vacinação infantil, que ainda não foi comprada pelo Ministério da
Saúde. A vacina para crianças será identiﬁcada pela tampa
laranja, e não pela roxa, que identiﬁca as doses para adultos.
Eﬁcácia
Em nota, a Pﬁzer aﬁrma
que a vacina é segura e mais de
90,7% eﬁcaz na prevenção de
infecções em crianças de 5 a 11
anos. “A redução na dosagem
para a faixa de 5 a 11 anos se
respaldou nos estudos de Fase
1 e 2, que mostraram que essa
dosagem (10 microgramas)
foi o suﬁciente para gerar altos
títulos de anticorpos com perﬁl
de segurança bastante favorável
para a população pediátrica”,
informou a Pﬁzer.

possibilitando a retomada e a
conclusão das obras.

Hospital do Noroeste
A Santa Casa Morumbi, em
Paranavaí, deve ganhar uma
nova ala. A unidade recebeu
cerca de R$ 40 milhões do
Governo do Estado para equipar a estrutura com o objetivo
de desafogar e melhorar os
serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS) em toda a região
Noroeste. Com isso o hospital
será referência para 280 mil
pessoas em 28 municípios. A
Infraestrutura educacional
obra da unidade Morumbi foi
A proposta de autoria do iniciada há mais de duas décadeputado Ricardo Barros (PP), das pela própria comunidade
que visa a repactuação de termos local, em um terreno cedido
de compromisso entre estados e pela prefeitura. A construção
municípiose oFundoNacional de avançou até os 45% de exeDesenvolvimento da Educação cução, mas foi paralisada. O
(FNDE) para a ﬁnalização de estado passou a apoiar o projeto
obras de infraestrutura educa- com vistas a ﬁnalizar da obra da
cional inacabadas, teve votação infraestrutura.
adiada. O texto seria analisado,
nesta quarta-feira (15), em PlePiso da educação
nário, mas foi retirado de pauta a
A Assembleia Legislatipedidodo própriorelator,senador va do Paraná encerrou nesta
Carlos Fávaro (PSD-MT), “para quarta-feira (15) seu último dia
votação em momento propício”. de votações em Plenário em
2021 aprovando o reajuste do
Segurança jurídica
piso salarial dos professores do
O projeto abrange as obras Estado. Agora a matéria segue
paralisadas que entraram no para sanção, ou veto, do goversistemade controle do Ministério nador Ratinho Junior. Segundo
da Educação (Simec) no período o Governo, o projeto institui
de 1º de janeiro de 2009 a 31 de um incremento de 48,7% em
dezembro de 2020. De acordo relação ao atual piso salarial em
com Ricardo Barros, cerca de vigor no Estado (R$ 3.730,00)
2.500 obras de escolas, creches para 40 horas/aulas semanais. A
e outrosequipamentos de educa- medida vai beneﬁciar mais de
ção, conveniadoscom o FNDE a 22,4 mil proﬁssionais em comepartir de 2009, foram paralisadas ço de carreira, entre servidores
em razão do não cumprimento efetivos e temporários, além de
do plano de trabalho original. ter reﬂexo na remuneração dos
O projeto, segundo ele, dá demais docentes que pertencem
segurança jurídica ao FNDE, a outras classes salariais.
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Numa iniciativa do vereador e presidente da Câmara
de Goioerê, Kleber de Oliveira
– o Paraíba - será realizado na
próxima terça-feira, dia 21, o
Dia da Cidadania, evento que
tem como objetivo, a realização de atendimentos jurídicos,
serviços sociais, orientação sobre a emissão de documentos,
veriﬁcação da pressão arterial,
teste de glicemia, corte de
cabelo, entre outros.
O evento vai acontecer
na Praça da Igreja Católica
Matriz e contará com a participação de várias secretarias
municipais, que também estarão oferecendo seus serviços
à população. “Será um dia
muito importante em que a
comunidade poderá tirar dúvidas sobre diversos assuntos,
bem como ser atendidas pelos
serviços municipais”, diz o
vereador.
O Dia da Cidadania terá
início a partir das 18 horas e
será uma oportunidade para
que a população tenha acesso
aos serviços e atendimento do
poder público mais facilitado.
“Eu espero a participação da
comunidade. Será muito bacana esse evento, pois esperamos
resolver muitos problemas

O vereador Kleber Paraíba: evento vai oferecer diversos serviços para a comunidade
através dessa ação”, comenta res da saúde, especialmente amplamente discutida durante
o vereador Paraíba.
àqueles que atuaram na linha reunião que aconteceu na úlAlém dos serviços ofere- de frente da Covid-19. “Eles tima quarta-feira na Câmara
cidos à população durante o também serão homenageados, Municipal. “Já deﬁnidos todos
evento, o Dia da Cidadania com um certiﬁcado”, diz o os detalhes e acreditamos que
também contará com a reali- vereador Paraíba.
o evento será um sucesso”,
zação de um culto de ação de
A participação da saúde destaca a secretária Gabriela
graças pela vida dos servido- no evento de terça-feira foi Martins.

Prefeitura entrega certiﬁcado de conclusão dos
cursos oferecidos em parceria com o SENAC
A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo, realizou na noite desta
quarta-feira, a cerimônia
de entrega de certiﬁcados
dos cursos de qualiﬁcação
proﬁssional, desenvolvidos
em parceria com o Senac –
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
O evento aconteceu no auditório do Centro de Múltiplo
Uso e contou com a presença

de autoridades, formandos e
familiares. “É assim que a
gente vai gerar renda e dar
mais qualidade de vida às
famílias goioerenses, com
qualificação e formação”,
disse o secretário Pedro
Godoy.
De acordo com ele, o
investimento na capacitação
de pessoas para o mercado
de trabalho é fundamental
para que a cidade cresça e se
desenvolva. “E é justamente
A entrega dos certiﬁcados aconteceu na noite de quarta--feira

Evento foi realizado no Centro de Multiplo Uso

isto que a administração do
prefeito Betinho Lima tem
feito. Estamos investindo
neste sentido”, citou o secretário.
Ao todo 88 pessoas participaram dos cursos realizados em Goioerê, sendo
eles, Paniﬁcação, Preparo de
Petiscos, Boucher, Comida
de Boteco, Boas Práticas de
Manipulação de Alimentos e
Comprasnet.
Ao fazer uso da palavra,
o representante do Senac,
Reginaldo Coelho, disse que

a qualiﬁcação e o certiﬁcado
recebido irão ampliar os
horizontes das pessoas que
ﬁ zeram os cursos, pois a
partir de agora se colocarão
de forma mais competitiva no
mercado de trabalho.
Já o prefeito Betinho Lima
disse que daqui a dois anos,
estes cursos serão realizados
no prédio próprio do SESC/
SENAC. “Já assinamos toda
a documentação e daqui a
dois anos, estes cursos serão
realizados no próprio SESC.
Parabéns para vocês”, disse.

Jovem Aprendiz da Copacol é destaque em Concurso de Redação
O concurso promovido recentemente pela ACINA (Associação
Comercial e Industrial de Nova
Aurora) envolveu alunos do
terceiro ano do ensino médio. O
tema foi sobre a importância da
atividade da produção de peixe
para o desenvolvimento do município, que hoje é considerado a
Capital Nacional da Tilápia.
A autora do texto premiado
em primeiro lugar foi da Jovem
Aprendiz da Copacol, Mayara
Szpakowiski, 17 anos, e que trabalha no setor administrativo da
Indústria de Peixe. O título da sua
redação foi Piscicultura: fator que
move a economia do município.
Bastante familiarizada com o
tema proposto, a jovem dissertou
também sobre as oportunidades
de trabalho ofertadas pela Cooperativa, tanto para as pessoas
do município quanto para outras
tantas de toda a região.
“Um dos principais fatores
que torna a piscicultura tão importante no município de Nova
Aurora é a geração de empregos
que a mesma possibilita, principalmente o abatedouro de peixe,
onde existe uma enorme demanda
de pessoal para o processo. Além

A estudante Mayara foi o destaque do concurso
disso, o mesmo também emprega
pessoas de baixa escolaridade,
estrangeiros, jovens aprendizes,
e dentre muitos outros. Apesar de
existir um grande preconceito relacionado ao trabalho dessas pessoas, tais colaboradores também

são responsáveis pela conquista
do município”, enaltece a jovem
em seu texto.
Mayara também comentou
sobre o apoio necessário da Copacol aos piscicultores para que
possam ter segurança na produção

e garantia de comercialização dos
produtos, gerando renda e desenvolvimento econômico.
“Eu ﬁquei surpresa quando
soube que havia conquistado o
primeiro lugar. Me sinto grata
por esse reconhecimento da Copacol e pela oportunidade de ter
o meu primeiro emprego. Estou
aprendendo muito aqui e espero
continuar fazendo parte da equipe e crescer junto com todos”,
enaltece Mayara.
Junto a ela, outras duas alunas se destacaram com as suas
redações sobre a piscicultura em
Nova Aurora: Thais da Cruz Silva
e Ana Gabrielli Lima da Silva.
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Governador Ratinho Júnior anuncia
mais de R$ 28 milhões para Goioerê
A visita do governador
Ratinho Júnior a Goioerê, nesta
quinta-feira, 16, foi marcada
pela liberação de recursos para
diversas obras no município. A
maior parte do investimento,
na ordem de R$ 20,4 milhões,
será para a construção de um
ColégioAgrícola, na Vila Rural
Candeias.
O colégio terá uma área
construída de 7,8 mil metros
quadrados para atender, a princípio, cerca de 700 estudantes,
com a oferta de cursos que
serão deﬁnidos após a análise
dos arranjos produtivos locais
em diálogo com a comunidade
da região.
“Temos quatro grandes cooperativas do Paraná instaladas
aqui na cidade, que precisam de
mão de obra qualiﬁcada para
continuar gerando emprego
e renda. Essa escola, quando
estiver pronta, dará todo o
suporte para que isso ocorra
naturalmente”, comentou o
prefeito Betinho Lima.
Serão 20 salas de aulas,
laboratórios de ciências e de
informática, biblioteca, bloco
administrativo, blocos para
agroindústria, cozinha, refeitório, ginásio poliesportivo,
alojamentos, lavanderia, casa
do zelador e passarelas interligando as estruturas.
Aobra, que será coordenada
pelo Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Educacional (Fundepar) tem licitação
marcada para o dia 21 de
fevereiro. “Vamos preparar
mão de obra especializada para
atender aquilo que o Paraná
faz de melhor: o agronegócio
que abastece o mundo com
alimentos de qualidade”, disse
o governador Ratinho Junior.
SAÚDE – O governador
conﬁrmou ainda, a construção
de duas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) tipo I no município como forma de qualiﬁcar
a atenção primária. O investimento em cada complexo é
de R$ 650 mil, totalizando R$
1,3 milhão.
Uma das UBSs será implantada ao lado do Posto de Saúde
Central, que será transformado
em Farmácia Básica. A outra
será construída no Jardim
Curitiba, visando atender os
moradores do bairro e também
do Cidade Alta e Canadá. Com
a nova estrutura, o município
poderá ampliar os atendimentos via saúde da família, com

e o repasse de recursos (R$
350 mil) para a compra de
um caminhão compactador.
O espaço é pensado para promover o descarte adequado
de resíduos sólidos urbanos
e evitar o acúmulo inadequa-

do dos aterros sanitários. A
proposta é da Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo (Sedest), executada pelo Instituto Água e
Terra (IAT), em parceria com
os municípios.

A moradora do Jardim Galiléia, Janete Gomes
comemorou a regularização fundiaria

O governador Ratinho Junior: liberação de recursos para Goioerê

Indústria do Paraná pretende
ampliar investimentos em 2022
No total foram liberados 7 veículos para Goioerê
a contratação de mais duas saltou Beto Preto.
equipes.
Além disso, ainda com foco
INFR AESTR UT URA
na estruturação do atendimento – O pacote voltado para a
familiar, a Secretaria de Esta- infraestrutura urbana estipula
do da Saúde entregou quatro uma série de benefícios para a
carros para atendimento da população de Goioerê.A secreEstratégia da Saúde da Família. taria estadual da Infraestrutura
Um dos objetivos do programa e Logística vai aplicar R$ 2,35
é ampliar a assistência aos se- milhões na pavimentação asquelados pós-Covid-19, como fáltica na chamada Estrada da
reforço da atenção primária Amitec, passando pela Avenida
em saúde. O investimento nos Paraná e Rua Espírito Santo.
automóveis foi de R$ 138 mil. Ao todo, a extensão da obra é
Durante o evento, o secre- de 1.131.50 metros.
tário de Estado da Saúde, Beto
Preto, conﬁrmou a liberação de
MEU CAMPINHO - Já a
mais R$ 498 mil – R$ 328 mil Secretaria do Desenvolvimento
em novos aparelhos que serão Urbano e Obras Públicas destidestinados à Santa Casa do nou mais R$ 2,5 milhões para
município e R$ 170 mil para a uma série de ações. A cidade
aquisição de uma ambulância, vai ganhar uma unidade Meu
pela prefeitura.
Campinho, voltado para a re“Temos um compromisso creação familiar, equipamentos
com a saúde de Goioerê, por para ajudar na manutenção do
isso já estamos trabalhando município, como uma escavatambém em um projeto de deira hidráulica e automóveis,
reforma e ampliação da Santa além de uma academia voltada
Casa. A orientação do gover- para a terceira idade.
nador Ratinho Junior é para
olhar para todo o Estado, esSUSTENTABILIDADE –
pecialmente aqueles hospitais Os investimentos contemplam
ﬁlantrópicos que estendem a ainda a construção de um barmão para a população”, res- racão industrial no município

Os vereadores Patrik, Tenente Martins, Paraíba, Luci,
Helton Maia, e Fabiano participaram do evento

Empresas devem investir na melhoria de processos,
redução de custos e aumento da capacidade
Apesar de um cenário
econômico ainda marcado
por incertezas, a indústria
do Paraná prevê a ampliação
de investimentos em 2022. A
26ª edição da Sondagem Industrial, pesquisa realizada
anualmente pela Federação
das Indústrias do Paraná
(Fiep), mostra que 72,9%
das empresas pretendem
fazer novos investimentos
no próximo ano.
O levantamento revela
que a maioria dos recursos
será aplicada na melhoria
de processos, produtos
ou serviços, apontada por
64,5% dos entrevistados,
e na implantação de medidas que reduzam custos de
produção, prioridade para
48,7%. O aumento da capacidade produtiva também
está nos planos de 45,4% das
indústrias.

“A indústria paranaense é
a quarta maior do Brasil e, por
sua força e diversiﬁcação, tem
conseguido superar os efeitos
da crise causada pela pandemia”, aﬁrma o presidente da
Fiep, Carlos Valter Martins
Pedro. “Mesmo diante de
incertezas que ainda existem
em relação aos rumos da
economia, o desempenho do
setor ao longo de 2021 faz com
que a maioria dos empresários
tenha conﬁança para realizar
investimentos”, acrescenta.
Otimismo – As previsões
de investimentos estão em alinhamento com as perspectivas
favoráveis que os industriais
paranaenses têm para seus
negócios no próximo ano. A
pesquisa revela que 68,7% dos
entrevistados estão otimistas
ou muito otimistas em relação
ao desempenho de suas empresas, apostando principalmente
no aumento de vendas.

Apesar disso, existem
fatores que causam preocupações. Entre os principais
estão a crise hídrica e a
consequente insegurança
energética causada por ela.
O aumento dos custos e escassez de matérias-primas
tem sido outra diﬁculdade,
assim como há incertezas em
relação ao ambiente político
em um ano eleitoral. Além
disso, o levantamento da
Fiep revela outros quatro
temas considerados de alto
impacto para a melhoria
do ambiente de negócios:
Reforma Fiscal, Reforma
Tributária, combate à corrupção e desburocratização.
Os resultados completos
da pesquisa, inclusive com
recortes de diferentes macrorregiões do Estado, estão
disponíveis em agenciaﬁep.
com.br.
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Jovem agricultor de Goioerê quer conquistar
mercado com produção de tomates orgânicos
Formado em Agronomia pela UEM – Universidade Estadual de Maringá
– o jovem agricultor goioerense, Alisson Leopoldino,
trabalha com aﬁnco para
conquistar mercado com
a produção de tomates
orgânicos.
Ao lado do pai Ademir,
o jovem agricultor se diz
muito esperançoso, especialmente pela qualidade
dos tomates e a abertura
que vem encontrando nos
supermercados de Goioerê
e região, que começam a
vender seus produtos.
Ele cita que os tomates
são frutos de um trabalho iniciado lá trás, cujo
processo do convencional para orgânico está se
consolidando. “Estamos
muito felizes mesmo, pois
a produção deste ano foi
muito boa e o mercado
está recebendo bem nossos
produtos”, diz.
Na expectativa de ganhar mercado estadual e
até nacional, Alisson diz
que espera ansioso o selo

O agricultor Alisson está otimista em relação a conquistar o mercado com a produção de tomates

para que possa oﬁ cializar
a produção como orgânica.
“A nossa produção é sem
nenhum produto químico,
mas aguardamos um laudo
e o selo para sermos oﬁcialmente orgânicos”, cita.
Além de vender para
os supermercados e outros pontos comerciais,
Alisson destaca que parte
da sua produção vai para a
merenda escolar. “Produto
orgânico é qualidade de
vida. Pode ser consumido
sem medo, pois não tem
produto químico ou defensivo ou agrotóxico”,
diz ele.
Para quem quiser se
certiﬁcar, a produção dos
tomates se dá em uma
pequena propriedade arrendada, às margens da
BR-272, nos fundos da
em p re sa Re alm e. Um
exemplo, que deve ser
seguido por outros produtores, pois a cada ano, tem
sido percebida a procura
maior por orgânicos, por
conta dos benefícios para
a saúde humana.

Natal: entidades arrecadam
brinquedos para as crianças
Vacinação está sendo realizada no
salão paroquial da igreja matriz

Covid: vacinação vai até
às 22 horas em Goioerê

A distribuição dos brinquedos será feita na próxima terça-feira: ainda da tempo de fazer a sua doação

O N a t a l e st á se
aproxi mando e para
tornar a vi da de uma
criança mais fel iz, a
ACIG, Sesc e Senac,
entidades ligadas ao
comércio de Goioerê, estão realizando
uma ampla campanha de arrecadação
de brinquedos.
A açã o sol idári a
começou no último
sábado, com a realização de um pedágio

na área centra l da
c idad e. “E sta mos
unindo forças para
arrecadarmos brinquedos e deixarmos
um Natal com boas
m e m ór i a s à s n os sas crianças”, di z o
presidente da ACIG,
Alexandre Cândido.
A colet a está sendo feita em pontos de
arrecadação instalados no Paço Municipal, no Supermer-

cado Ba ndei rantes,
Decks Fashion, Par a n á Su p e r m e r c a do s, A CIG , Cop ac ol Sup erm er ca do,
Sicredi e N úcleo de
Educação.
Devanir Silvério,
delegado do Sindicato do Patronal do
Comércio, cita que
as doações serão entregues às ent idades
que farão o repasse para as crianças

assistidas por el as.
A distribuição está
agendada para acontecer no próximo no
dia 21, terça-feira.
São parceiros da
campanha o Rotary
e as Lojas Maçônica Acácia e Águas
Cl aras. As doações
podem ser feitas de
br i nq ue d os no vo s,
semi-novos e usados
(desde que estej am
em condições uso).

A Secr eta ria de
Saúde de Goioerê
adotou uma nova estratégia para facilitar
a vacinação contra
a Covid-19. Desde
o início da semana,
a imuni zação está
sendo feita das 8 às
22 horas, no Salão
Paroquial da Igreja
Católica Matriz.
Segundo a secretária Gabriela Martins,
o objetivo é facilitar
para aquelas pessoas
que ainda não foram
vacinadas. “Por uma
razão ou outra, algumas pessoas não têm
tempo para se vacinar
durante o dia. Daí que
estamos atendendo até

às dez da noite”, diz ela.
Gabiela explica que
os interessados poderão comparecer no salão paroquial sempre
das 8 às 11:30 horas e
das 14 às 22 horas. “É
só chegar lá, se identiﬁ car com documento
com foto e solicitar a
vacina”, comenta.
Ainda de acordo
com a secretária, durante esse período de
atendimento em horário estendido, serão
aplicadas a primeira,
segunda e terceira
dose da vacina, obedecendo o calendário
estabelecido pela Secretaria Municipal de
Saúde.
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Na primeira semana de abertura à
noite, comércio tem bom movimento
Teve início na última
segunda-feira, 13, o horário
especial de Natal no comércio de Goioerê, período
em que os lojistas poderão
permanecer com seus estabelecimentos abertos até às
22 horas, sendo esta, uma
forma de oportunizar aos
clientes um período maior de
atendimento para as compras
de ﬁm de ano.
De acordo com lojistas
ouvidos pela reportagem,
o movimento da primeira
semana foi bom e a tendência é de melhorar ainda
mais, uma vez que o dia de
Natal se aproxima. “Há uma
expectativa muito boa”, diz
o presidente da Associação
Comercial, Alexandre Cândido.
Além do atrativo do comércio em horário estendido, os lojistas participantes
da promoção oferecerão ao
cliente, a cada compra no valor de R$ 50,00, uma raspi-

nha que poderá ser premiada.
Essa raspinha será colocada
na urna para concorrer aos 10
vales compras de R$ 500,00
cada e também às duas motos
zero-quilômetro, que serão
sorteadas em praça pública
no dia 31 de dezembro.
Pesquisas de órgãos ligados às associações comerciais
mostram que os setores que
mais registram movimento
nesta data no comércio são
o de vestuário, perfume,
joias, sapatos, ﬂoriculturas. O
movimento também é grande
nos supermercados.

Lojista estão conﬁantes e acreditando no aumento das vendas com a proximidade do dia natal

I LU MI N A Ç ÃO: Além da promoção com
sorteio de prêmios, a iluminação organizada pela
Prefeitura da cidade também tem atraídos pessoas
para o comércio. “Muitas
pessoas saem às ruas para
ver a iluminação e acabam
gastando no nosso comércio”, diz Alexandre.

Colégio Estadual Cívico-militar
Vila Guaíra recebe kit esportivo
A direção do Colégio
Estadual Cívico-militar Vila
Guaíra, recebeu nesta quarta-feira, um kit esportivo
completo, composto por 87
peças entre bolas, uniformes,
apitos, luvas, coletes e redes.
De acordo com o diretor
geral da instituição, professor Adenildo Brito, são
materiais que permitirão
realizar diversas atividades
esportivas nas modalidades
de vôlei, futsal e futebol.
Ele cita que os materiais
foram conseguidos junto ao
governo estadual, por intermédio de várias mãos políticas. “O deputado Soldado
Adriano, que disponibilizou
o kit, a vereadora Luci que
articulou o transporte e o
prefeito Betinho Lima, que

Mostra Cultural de Natal: evento
começa nesta 6ª-feira em Goioerê

de diferentes países. No cenário nacional, 50 universidades
participaram.
A UEM ocupa a posição
de 505 entre as instituições
ambientalmente responsáveis,
seguida pela UEL em 588 e
pela UENP em 641. No Paraná
as Universidades Estaduais
ocupam a 1ª, 2ª e 3ª colocação,
respectivamente.
Para a assessora técnica
ambiental e presidente do
Comitê Gestor Ambiental da
UEM, Elenice Tavares Abreu, a
universidade tem realizado pes-

quisas e promovido ações com
o propósito de implementar
uma cultura de sustentabilidade
em toda a instituição. “Além de
realizar as ações de manutenção
dos campi, como a gestão de
resíduos, a redução do consumo
energético e de água, obtenção
de licenciamentos ambientais,
neste ano o comitê gestor ambiental elaborou uma resolução
sobre a gestão da população
animal e espaços pertencentes
à UEM”, destaca.
O pró-reitor de Planejamento e Avaliação Institucional

Os materiais foram entregues durante esta semana

fez a retirada e transporte dos
materiais”, disse.
O diretor cita que essa é
um exemplo de que a socie-

dade precisa de uma política
de várias mãos para o bem
da população. “Só temos
que agradecer. Muito obri-

Universidades estaduais se destacam
em ranking da sustentabilidade
As Universidades Estaduais
de Maringá (UEM), Londrina
(UEL) e do Norte do Paraná
(UENP) estão entre as melhores instituições brasileiras
no UI GreenMetric World
University Rankings 2021. A
classiﬁcação, elaborada pela
Universidade da Indonésia, utiliza 39 indicadores de susten-

gado e nossa gratidão pelo
esforço de cada um que se
envolveu nessa conquista”,
ﬁnalizou ele.

Começa nesta sexta-feira em Goioerê, a tão esperada Mostra Cultural de
Natal, evento que vai contar
com diversas atividades
para a população, como
danças, teatro e apresentação de bandas musicais.
O secretário de Cultura,
Dhionata Macena, cita que
esta é mais uma atividade
com o objetivo de fazer com
o que o Natal da cidade seja
mais alegre e festivo. “Nossa programação é extensa e
está bem recheada”, diz ele.
Dhionata lembra que
além da Mostra Cultural, está programada para
segunda-feira, dia 20, a

tabilidade na sua construção.
Entre os critérios da avaliação estão infraestrutura dos
campi, eﬁciência energética
e atenção às mudanças climáticas, gestão de resíduos e
reciclagem, uso da água, sistema de transporte, e educação
ambiental. O tema deste ano
é “Universidades, UI Green-

Metric e os ODS na época da
pandemia”.
De acordo com a organização do ranking, o objetivo
foi focar nos esforços das
universidades para continuar
seus programas e políticas de
sustentabilidade durante a pandemia da Covid-19. Neste ano,
foram listadas 956 instituições

realização de supercarreata
Natalina, que vai percorrer
todos os bairros da cidade
com mais de 50 artistas,
personagens e carros alegóricos.
Já para o dia 21, ele cita
que será realizado o Dia da
Cidadania, com brinquedos
inﬂáveis para as crianças.
“Atividades à noite é o que
não tem faltado e não vai
faltar até fecharmos o ano”,
destaca.
E ﬁnalizando a programação, o secretário lembra
que no dia 31, haverá a
volta do Reveillon, evento
agendando para acontecer
em praça pública.
da UENP, Bruno Ambrozio
Galindo destaca a importância do ranking para nortear
as políticas implementadas
pela universidade. “Queremos
planejar ações e estratégias de
sustentabilidade e avaliar seus
resultados. Esse ranking reúne
indicadores de áreas distintas
e transforma em um índice
global. Esse processo é muito
importante para compararmos
o desempenho ambiental com
universidades do Brasil e do
mundo, medindo nossa evolução”, ressalta.
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Moreira Sales: R$ 2,2 milhões investidos
em calçamento da Estrada Vila Gianello
Município essencialmente agrícola, Moreira
Sales é referência quando
o assunto é melhorias em
favor dos agricultores e
suas comunidades. Exemplo disso, é o calçamento
da Estrada Vila Gianello,
um sonho acalentado pelos
agricultores e moradores
da região há muitos anos e
que agora está se tornando
realidade.
No total, segundo o prefeito Rafael Bolacha, são
cerca de R$ 2,2 milhões
investidos nessa obra, cujo
objetivo é melhorar a qualidade de vida dos moradores
daquela região e facilitar
o escoamento da safra
agrícola pelos produtores
rurais que cultivam naquela
localidade.
O prefeito cita que os
recursos para a realização
desta importante obra vie-

ram do Governo Estadual,
através da SEAB, com apoio
do deputado Luiz Cláudio
Romanelli, que tem sido
um importante parceiro da
cidade.
“Nós só temos que agradecer ao deputado Romanelli, pois graças ao trabalho
dele e empenho de sua
equipe, a gente tem conseguido muitas conquistas
para Moreira Sales’, citou.

O prefeito Rafael Bolacha, juntamente com o deputado Romanelli visitaram um trecho de pedras irregulares

Neste sábado, Prefeitura realiza
confraternização de ﬁm de ano
Mantendo a tradição
no município, a Prefeitura
de Moreira Sales realiza
neste sábado, dia 18, uma
grande festa de confraternização para os servidores
e seus familiares. O evento
é esperado com muita expectativa.
De acordo com o prefeito Rafael Bolacha, o
evento se realiza com o
objetivo de agradecer as
conquistas alcançadas no
ano que está se ﬁndando,
mas sobretudo, como forma de valorizar o servidor
público municipal. “Se
Moreira Sales tem avançado em vários setores, é por
conta do empenho e apoio
de toda a nossa equipe,
mas especialmente dos
servidores. Daí a razão
dessa festa”, diz ele.
O dia festivo vai contar
com recreação e brinquedos para as crianças
se divertirem, música
ao vivo, distribuição de
brindes, além, é claro, da
tradicional costela fogo
de chão. “Estamos organizando uma grande festa
e esperamos contar com a
presença de todos os servidores e seus familiares”,
destaca o prefeito.

O prefeito Rafael Bolacha vai comandar a festa para o servidores neste sabado

O secretário de Administração, Reginaldo Martins, cita que momentos
como o programado para
este sábado, são importantes para proporcionar mais
alegria, lazer e diversão
aos servidores e toda a
equipe do Paço Municipal. “Sem dúvida será
um dia para comemorar,
uma festa para os nossos
dedicados servidores, que
estão sempre mostrando
empenho e dedicação por
Moreira Sales”, destaca
Reginaldo.

CASAS POPULARES:
- Além do calçamento da
estrada rural, Moreira Sales
também vai investir cerca de
R$ 1,7 milhão construção
de mais 23 casas populares. “Além destas, já temos
outras 29 em construção”,
explicou o prefeito Bolacha,
acrescentando que estes
recursos também foram
viabilizados com apoio do
deputado Romanelli.
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Quarto Centenário: obras do vestiário
do campo de suíço foram concluídas

A obra foi concluida durante esta semana: melhorias no setor esportivo

Foram concluídas nesta
semana, as obras de construção do vestiário do campo
de futebol suíço de Quarto
Centenário, que ﬁca anexo ao
Estádio Municipal. As obras
foram realizadas pela prefeitura, através da GF Construções.
De acordo com o prefeito
Akio Abe, foram investidos
cerca de R$ 131 mil na construção, com as obras atendendo
uma demanda antiga da comunidade esportiva local. “Esta
obra há muito tempo vinha
sendo solicitada”, destaca ele.
O prefeito cita que investir
no esporte é garantir que a população tenha mais qualidade
de vida. “Esse investimento
é fundamental, pois nossa
população precisa de mais
qualidade de vida e o esporte
ajuda nessa área”, comenta.
Sobre o vestiário, Akio
lembra que a obra é das mais

Em Brasília, Akio e ‘Luizão’ conseguem
R$ 500 mil para construir nova rodoviária
Uma viagem de resultados. Assim resumiu o prefeito Akio
Abe, sobre sua estada
em Brasília nesta semana, juntamente com
o vice ‘Luizão da Jóia’.
De acordo com o prefeito, foram muitas audiências e contatos em
órgãos e ministérios,
bem como em gabinetes dos deputados que
representam a cidade.
Uma das conquistas
importantes, garantidas
durante a viagem, foi
o compromisso do deputado Hermes Parcianello – o Frangão – em
liberar R$ 500 mil para

Em Brasília, prefeito e vice mantiveram contatos em vários órgãos

obras de construção da
nova estação rodoviária.
O prefeito explica
que o aporte será feito

em forma de emenda e
que os recursos devem
ser empenhados ainda
este ano. “Uma notícia

Sargento Paulo Roberto recebe o título de
Cidadão Honorário de Quarto Centenário

A entrega do título aconteceu na última segunda-feira: reconhecimento

Em reconhecimento ao excelente trabalho prestado como
polic ial m ilitar no
município, o Sargento
Paulo Roberto, da 2ª
Companhia da Polícia
Militar de Goioerê, recebeu nesta segunda-feira, dia 13, o título
de Cidadão Honorário
de Quarto Centenário.
A s e ssã o sol e ne
aconteceu no plenário
da Câmara Munici-

pal, contando com a
presença de várias autoridades, inclusive do
comandante do 7º Batalhão da PM de Cruzeiro
do Oeste, Major Edson
Kamakawa, além do Tenente Bruno Marques,
comandante da 2ª CIA
de Goioerê.
Por conta de compromissos na capital do
estado, o prefeito Akio
Abe não pode estar
presente e foi represen-

tado pelo secretário
de Obras, Eliseu de
Almeida.
A proposta da hom ena ge m foi fe ita
pe lo v er e ado r S ilvio Bessani, que no
seu pronunciamento
destacou o excelente trabalho realizado
pelo Sargento Paulo
Roberto durante os
sete anos de no Destacamento da PM de
Quarto Centenário.

muito boa para todos
nós, que há muito aguardamos por uma rodoviária nova”, disse Akio.

O prefeito Akio Abe: investindo no esporte
importantes para atender os
desportistas. “A partir de agora
temos um local apropriado
para que os atletas possam
trocar de roupas”, disse.
Ainda dentro do setor de

esportes, o prefeito explica
que a Prefeitura acaba de
promover uma ampla reforma
no Ginásio de Esportes. O
investimento até agora é de
cerca de R$ 300 mil.

Quarto Centenário é a 5ª cidade do Paraná
mais transparente no combate à Covid-19
Quarto Centenário é a
quinta cidade mais transparente do Paraná, quando
o assunto é aplicação de
recursos para combate à Covid-19. O município obteve
nota de 97% na avaliação
feita pelo Tribunal de Contas,
ﬁcando também em 1º lugar
da mesorregião junto com o
município de Janiópolis.
Para chegar a este índice
de transparência, os técnicos
do TCE-PR analisaram as
informações disponibilizadas
nos portais da transparência
dos 399 municípios paranaenses. Isso, após terem
sido feitas recomendações
aos gestores municipais,
considerando que algumas
das normas dos processos
licitatórios tiveram de ser
ﬂexibilizadas devido à urgência de certas compras para o
enfrentamento à pandemia.
“Em especial, gostaria de
agradecer ao prefeito Akio
Abe pelo apoio e conﬁança
e parabenizar toda a nossa

equipe da saúde. Esse resultado foi graças ao esforço e
empenho de cada um, inclusive disponibilizando todas
as informações necessárias
para o enfrentamento da
pandemia, alimentando o site
com conteúdos importantes à
população”, diz o secretário
de Saúde, Marcos Aurélio.
Já o prefeitoAkio Abe cita
que além da transparência
dada à utilização dos recursos
públicos, manter sempre as
contas do município equilibradas é outra grande preocupação da gestão, mesmo em
tempos de pandemia e queda
de arrecadação. “Nossos
parabéns a toda a equipe da
saúde. Se não fosse o trabalho
dedicado de cada um, não teríamos esse resultado”, disse.
Vacinação: Já em 2021,
a prioridade será o acompanhamento das ações de
planejamento, organização
e execução do plano de vacinação contra a Covid-19 por
parte das prefeituras.

SEXTA-FEIRA/SABADO, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021

P03

Janiópolis: em apenas cinco anos mais de R$ 22
milhões repassados para o Fundo de Previdência
Garantir os direitos dos
servidores e aposentados
do município, preservando a saúde financeira do
Fundo de Previdência de
Janiópolis, é uma das prioridades da administração
municipal.
Com esse objetivo, o
prefeito Ismael Dezanoski,
que está no seu segundo
mandato, garantiu, em apenas cinco anos, o repasse
de R$ 22.533.213,41 para
a previdência municipal.
Um feito histórico e que
tem dado tranquilidade aos
aposentados e pensionistas, bem como aos servidores que vão se aposentar.
Segund o o prefeito,
a viabilidade da previdência dos servidores é

O prefeito Ismael Dezanoski: primando pela saúde ﬁnanceira da previdência municipal

um dos grandes desafios
dos gestores públicos em
Janiópolis, uma vez que o
volume mensal repassado
para o fundo é significativo, por conta de valores
não repassados por administrações passadas.
O prefeito cita que na
sua gestão, entre os anos
de 2017 e 2020, o valor
repassado para o fundo de
previdência foi da ordem
de R$ 16.636.021,60. Já
neste primeiro ano de mandato novo – 2021 - o valor
chega a R$ 5.897.191,38.
“Com certeza nenh um
outro prefeito honrou esse
compromisso com os servidores, como eu e o meu
vice, Eides Guedes, estamos honrando”, diz ele,

acrescentando que o saldo
atual em aplicação do fundo é de R$ 8.757.888.57.
I smae l ex pl ica q u e
mesmo sendo um dever
da administração, alguns
gestores anteriores não
c um p r ir a m co m su a
“obrigação” em repassar
o recurso da previdência
municipal. “Para colocar
a casa em ordem tivemos
que negociar e se não
tivéssemo s feito isso ,
provavelmente não haveria dinheiro para pagar os
aposentados, pelo simples
fato de que não haveria
fundos para tal benefício”,
finalizou, citando que hoje
a Prefeitura está em dia
com o repasse do Fundo
de Previdência.

Ismael mantém contatos em órgãos
e secretarias do Governo Estadual
Buscando pedir pressa
na liberação de recursos
e projetos já conveniados
com o Governo Estadual,
o prefeito de Janiópolis,
Ismael Dezanoski, esteve
esta semana em Curitiba. Na
oportunidade, ele esteve em
vários órgãos e secretarias
do Governo Estadual.
Entre os contatos, audiência na SEDU – Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Urbano – órgão em que há
projetos do município protocolados em andamento e
outros já liberados.
“Estamos entrando na
reta ﬁnal do ano e precisamos acompanhar a situação
de cada projeto e solicitação
que ﬁzemos ao governo. Estamos na expectativa de que
nos próximos dias teremos
novidades’, diz ele.
O prefeito esteve também na Sedest – Secretaria
de Estado do Desenvolvi-

Assistência Social entrega
de lembrancinhas de Natal

O prefeito Ismael esteve em vários órgãos do governo estadual em Curitiba: na foto, em audiência na Sedest

mento Sustentável e Turismo – pasta que segundo
ele, foi responsável pela
liberação de recursos para
a construção do Parque
Urbano da cidade.
“Nosso parque está em
fase de conclusão e para
tanto precisamos de mais
apoio da Sedest”, cita, acrescentando que os contatos
na capital do estado foram

muito bons, pois através
das audiências ele teve a
oportunidade de saber o
andamento dos projetos e
também propor novas demandas do município.
O prefeito está agradecendo a todos os deputados
parceiros da administração
e que conforme ele, têm
ajudado o município na conquista de obras e serviços.

“Só tenho que agradecer
a cada um dos deputados,
secretários de estado e equipe do governador Ratinho
Júnior. O apoio desse time
tem sido fundamental para
o avanço da nossa Janiópolis”, comentou.
Ismael lembra que um
dos deputados que muito
tem ajudado Janiópolis,
é Márcio Nunes, que tem
sido um grande parceiro da
sua administração. Nunes
é o atual secretário chefe
da Sedest.

Crianças e adolescentes atendidos pelos
programas da Secretar ia Municipal de
Assistência Social de
Janiópolis, receberam
nesta se mana , singelas lembranças de
Natal. A entrega foi
especialmente para os
integrantes do serviço
de convivência e fortalecimento de vínculos.
De a cor do com
a secre tár ia Eliane
Demczuk Melniski,
a ação tem como objetivo, proporcionar
ao público alvo, um
momento de valorização de si próprio,
inte ra çã o com os
técnicos do CRAS,
f orta lec ime nto dos
vínculos com unitá-

rios e familiares.
Ainda segundo a
secretária, um outro
objetivo, é proporcionar um momento
de alegria, afim de
amenizar a vulnerabilidade social provocada pela falta de
c o n d i ç õ e s so c i o e conômicas e efeitos
sociais causados pela
pandemia sobretudo
as famílias mais necessitadas.
A entrega dos ‘mimos’ foi prestigiada pela presença do
vice-pre feito Eides
Guedes e o secretário
Jeovani Dias. Va le
destacar o apoio do
prefeito Ismael Dezanoski aos projetos
sociais do município.

Fomento Paraná anuncia novo
aumento de limites operacionais
Diante da necessidade
de crédito para empreendedores e empresas no
processo de retomada da
atividade econômica no
Es ta d o p ó s- p an d em ia ,
a d iret or ia da Fo men to Paraná decidiu nesta
quarta-feira (16) instituir
novos limites de valor em
financiamentos e elevar de
R$ 2 milhões para R$ 5
milhões o limite por operação. O valor considera
projetos de investimento
fixo até R$ 3,5 milhões e
capital de giro associado
ou puro até R$ 1,5 milhão.
O limite fica ainda maior
para projetos que envolvem inovação, que podem
ser atendidos com recursos

da Finep (Financiadora de
Estudos e Projetos), por
meio da linha Inovacred e
suas variantes.
“A diretriz determinada
pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior à Fomento
Paraná é direcionar todos os
esforços para colocar crédito
no mercado apoiando principalmente as micro e pequenas
empresas, de modo a acelerar a retomada da atividade
econômica e manter um bom
ambiente de negócios, capaz
de gerar empregos e melhorar a renda”, aﬁrma Heraldo
Neves, diretor-presidente
da instituição financeira
estadual.
“Essa elevação de limites
se faz necessária também

diante do próprio ritmo de
solicitações de crédito, das
perspectivas de captação
de recursos de diferentes
fontes nas quais a Fomento
Paraná vem trabalhando e
da nossa capacidade instalada de processamento e
análise, que vem recebendo melhorias contínuas”,
acrescenta.
As fontes de recursos
para atender aos novos
limites podem ser próprias
da Fomento Paraná ou de
repasses e captações do
BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social), Finep,
do Fungetur/Ministério do
Turismo, ou ainda de novas
captações.

P04

SEXTA-FEIRA/SABADO, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021

Rancho Alegre: projetos sociais
encerram as atividades de 2021
A Prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste, por meio
do CRAS – Centro de
Referência em Assistência
Social, realizou nesta semana, o encerramento de
atividades de vários programas sociais, como terceira
idade, grupo de convivência
e fortalecimento de vínculo
e gestantes.
Em todos os grupos, o
encerramento foi marcado
com uma confraternização,
segundo o prefeito Aristeu
Ceniz, como forma de valorizar as pessoas e também de
celebrar conquistas importantes alcançadas durante
o ano.
Durante encerramento
das atividades do Grupo
da Melhor Idade, o prefeito

O prefeito Aristeu Ceniz, vereadores e servidores da assistência social participaram do evento

Noite foi marcada por entrega de presentes

fez questão de lembrar do
compromisso de sua administração com os idosos do
município. “Nossa administração tem o compromisso
de melhorar a qualidade de
vocês. Estamos trabalhando
para isso”, disse.
O prefeito lembrou ainda das conquistas para os
idosos, como aulas de ginásticas, jogos, oﬁcinas e
outras atividades que têm
feito a diferença na vida de
cada um dos participantes
o grupo.

“Quero agradecer a participação de vocês e ao mesmo
tempo desejar um feliz natal
e um ano novo cheio de muitas alegrias, saúde paz. Que
Deus continue nos abençoando”, disse o prefeito.
Projeto AMAR:- Também foram encerradas
as atividades do projeto
AMAR, que tem apoiado as
mulheres gestantes do município com a distribuição
de enxovais.
Os kits contêm vestuário,

CRAS realizou oficina de
tear e pintura para crianças
objetivo principal estreitar e fortalecer os
vínculos familiares, sociais e comunitários dos
participantes.
O secretário Rodrigo
Santos cita que atividades
dessa natureza são sempre
realizadas para aproximar
as crianças atendidas pelo
CRAS.

Diversas atividades foram realizadas pelo CRAS durante este ano

Ainda repercute a oﬁcina de tear e pintura para
crianças, realizada pelo

CRAS de Rancho Alegre
D’Oeste. Foi no ﬁnal do
mês de novembro e en-

volveu crianças atendidas
pelo órgão municipal.
A oﬁcina teve como

Detran divulga horários de funcionamento
no período de Natal e Ano Novo
O Departamento de
Trânsito do Paraná (Detran-PR) informa que os
horários de funcionamento de suas unidades
serão alterados em todo
o Estado durante o período de festividades
do Natal e Ano Novo.
O fechamento abrange
os dias 23, 24, 30 e 31
de dezembro. Nos dias
27, 28 e 29 a autarquia
funciona normalmente,
das 8h às 14h, e retoma
o expediente normal no
dia 03 de janeiro de 2022.

Entre o dia 29 de dezembro, a partir das 16
horas, e 03 de janeiro,
pela manhã, o portal do
Detran-PR estará com
alguns serviços indisponíveis devido à manutenção e atualização dos
sistemas. De acordo com
a Secretaria de Estado da
Fazenda, o sistema para
pagamento do IPVA também estará paralisado
para atualização nestes
dias.
Desta forma, os cidadãos que necessitarem

de algum serviço para
este ano ainda deverão
solicitá-lo ao órgão até
o dia 29 de dezembro às
16 horas.
Fora deste período, o
usuário pode contar com
os mais de 130 serviços
of er ecid os de for ma
online - renovação da
Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); 2º
via da CNH; emissão
d e d o cu m en t o s ; p agament os d e d éb ito s
e multas; consulta de
informações.

além de produtos de banho,
higiene e limpeza. O projeto
é desenvolvido pelo CRAS,
com o objetivo de atender
as gestantes inscritas em
programas sociais do município.
De acordo com o prefeito
Aristeu, a ação é das mais
importantes, pois busca ajudar quem realmente precisa.
“Se dúvida, um projeto que
busca auxiliar as futuras
mamães”, comenta ele.
O secretário Rodrigo
Santos cita que através dos
grupos de convivência, as
gestantes vão tecendo uma
rede de apoio, recebendo
informações, orientações e
se integrando às mulheres
nesse momento tão especial
em suas vidas.

Idosos foram homenageados durante o evento

Ipem-PR ﬁscaliza 59 mil itens
entre os mais procurados no Natal
O Instituto de Pesos e
Medidas do Paraná (Ipem-PR) participou da Operação
Nacional de Natal, realizada
por todos os órgãos delegados do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro). No
Paraná foram ﬁscalizados
59.463 itens, como bicicletas
de uso infantil, brinquedos,
luminárias natalinas tipo
mangueiras e pisca-piscas.
Também foram ﬁscalizados pré-embalados, como
panetones, vinhos, oleaginosas (castanhas, nozes,
amêndoas, pistache), além
de ameixas secas, damascos,
uvas-passas, entre outras, e

alguns chocolates. A operação aconteceu entre os dias
6 e 10 de dezembro.
Segundo o gerente de Fiscalização, Roberto Tamari,
apresentaram irregularidades apenas 244 brinquedos
– 0,41% do total ﬁscalizado
em 85 ações de ﬁscais do
Ipem-PR. Foram veriﬁcadas
em laboratório 680 unidades
de produtos pré-medidos.
Os agentes visitaram 30
estabelecimentos comerciais
e ﬁ zeram 325 avaliações
preliminares em locais de
revenda. Somente um auto
de infração foi lavrado por
falta quantitativa no peso
do produto.

P01

SEXTA-FEIRA/SÁBADO, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021

Copacol:Edson Formagio é o
piscicultor destaque do mês
Depois de todo o trabalho de produção na UPA
(Unidade de Produção
de Alevinos), o alevino
é transformado em peixe
juvenil em parceria com
alguns produtores e em
seguida é conduzido a terminação, que é feita pelos
produtores integrados à
Cooperativa na atividade
de piscicultura.
Nos viveiros dos produtores, os peixes passam
a ser acompanhados pelos
próprios produtores e a
equipe técnica da Cooperativa. Após o ciclo de
produção no campo, os
peixes são processados
nas industrias da Cooperativa e comercializados
pela Copacol, que é líder
no mercado interno na
comercialização de ﬁlé
de tilápia.
Desta forma observa-se que a Copacol tem
todo o domínio da cadeia
produtiva, fato que o torna
referência na piscicultura.
No campo o produtor
tem feito a sua parte na
terminação e a cada dia os
números tem se tornado
mais evidentes. Exemplo
disso são os bons resultados obtidos no mês de
novembro pelo cooperado, do município de
Iracema do Oeste, Edson
Formagio, que obteve um
resultado de conversão
alimentar de 1.247 kg.

O destaque do mês na piscicultura, Edson Formagio

Além de Edson, também se destacaram neste
critério de avaliação, o
cooperado do município
de Nova Aurora, Dorival Trevisoli com 1.316
e Francisco Adevente,
também produtor de
Nova Aurora com 1.318
Kg.
Quando se fala em
crescimento diário dos
peixes, o produtor Paulo
kammer do município de
Cafelândia, se destaca
com uma média 3.65 gramas ao dia. Neste critério
também se destacam o
produtor de Nova Aurora,
Agnaldo Hinselmann,

com média diária de
2.81g e Juliane Trento,
produtora de Cafelândia
com 2.76g.
Já no critério rendimento de ﬁlé, o destaque
ﬁca para, o piscicultor,
Dorival Trevisoli, com
37.64%. Se destacam ainda, os cooperados, Paulo
Kammer com 37.62%
e Quido dos Santos Ortiz com rendimento de
37.52%.
O produtor Edson, que
se destacou no mês de
novembro, diz que está
muito contente com o
resultado, que é fruto de
muito trabalho e dedica-

ção no dia a dia na propriedade e isso o motiva
ainda mais.
Estou muito contente com a piscicultura,
pois ela é uma atividade
que me proporciona um
bom retorno. Agradeço
a equipe técnica que me
atende, pois com a ajuda
dos técnicos posso dar
um direcionamento mais
assertivo para o meu trabalho de manejos com os
peixes. Agradeço a Deus,
minha família e à Copacol pela oportunidade de
diversiﬁcar”, comemora o
piscicultor do mês Edson
Formagio.

Copel reforça dicas de economia
com a chegada do verão
A chegada do verão na próxima semana normalmente faz
aumentar o uso de ventiladores
e aparelhos de ar-condicionado.
O ac iona me nto frequente
desses equipamentos eleva o
consumo de energia e pode
trazer impactos na conta de
luz, caso não sejam utilizados
da forma correta.
De acordo com o gerente
de inovação e coordenador
do Programa de Eficiência
Energética da Copel, Diego
Munhoz, o erro mais comum
ao utilizar o ar-condicionado
está na preparação do ambiente.
“O ambiente em que o
ar-condicionado está em uso
muitas vezes não é fechado da
forma adequada. As janelas e
as portas ﬁcam entreabertas.
Isso faz com que o ar saia para
o ambiente externo e deixe entrar ar quente. Por causa disso,
o aparelho precisa ﬁcar ligado
por mais tempo e consome mais
energia”, explica.
Para a compra, Munhoz
aﬁrma que ter um planejamento
exato de onde se deseja colocar
o ar-condicionado é imprescindível. “É preciso fazer o dimensionamento correto, porque
a potência do aparelho varia
conforme o tamanho do espaço.
Existem recomendações dos
fabricantes de como calcular
essa potência e, dependendo
do ambiente, você tem a necessidade de um ar com maior
ou menor potência”, aﬁrma. De
maneira geral, são adicionados
600 BTUs para cada metro
quadrado do ambiente, para
cada pessoa que irá ocupá-lo
e para cada equipamento que
gere calor.
Tanto para o ar-condicionado quanto para o ventilador, o
ideal é deixá-los ligados apenas
enquanto estiverem em uso.
De madrugada, por exemplo,
é possível programar alguns
aparelhos para se desligarem
automaticamente. Outra dica
importante é regular a tempe-

ratura de forma correta. Não é
necessário ligar em temperaturas baixas demais, pois entre 21
e 24 graus o ambiente já ganha
conforto térmico e mantém o
consumo estável.
Em dias muito quentes, o
melhor é ligar o ar-condicionado cinco minutos antes do uso e
manter cortinas e persianas fechadas, para rebater a luz do sol
e evitar aquecimento excessivo
do ambiente. Em empresas,
comércios, consultórios ou em
locais em que se sabe o horário
de saída é possível desligar o
aparelho de 30 a 40 minutos
antes. Isso mantém o ambiente
agradável até o momento de ir
embora e garante a economia
de energia.
HÁBITOS PARA ECONOMIZAR – Além do uso de
ar-condicionado e ventiladores,
refrigeradores e chuveiros elétricos também podem aumentar
o consumo de energia durante
os dias mais quentes. Algumas
dicas que podem ajudar na
economia são:
- Não deixar a geladeira
próxima de fontes de calor
(como janelas e portas);
- Só abrir a geladeira o
tempo necessário;
- Evitar colocar alimentos
quentes dentro da geladeira;
- Trocar a posição do chuveiro de inverno para verão;
- Tomar banhos rápidos.
O verão traz, ainda, a vantagem dos dias mais longos, em
que as pessoas podem aproveitar a iluminação natural por
mais tempo e reduzir o tempo de
uso das lâmpadas. Diego Munhoz reforça que economizar
energia neste período é muito
importante sob três aspectos:
sustentabilidade, economia nos
gastos mensais das famílias e
por causa da crise hídrica.
“Usar os equipamentos de
forma eﬁciente é um comportamento que só traz ganho. Tanto
para o individual quanto para o
coletivo, e também para o meio
ambiente”, lembra.
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Fórum debate investimento em novos mercados e
produtos para impulsionar erva-mate paranaense
Os produtores paranaenses de erva-mate
podem se beneﬁciar do
investimento em produtos diferenciados e
da exploração de novos
mercados, com apoio
de pesquisa, assistência
técnica e parcerias entre
entidades e poder público. O assunto esteve em
discussão nesta quinta-feira (16) no 10º Fórum
Institucional da Cadeia
Produtiva da Erva-Mate,
no câmpus da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) em
Irati, no Centro-Sul do
Estado.
Organizado pela Unicentro, o 10º Fórum tem
parceria com o Instituto
de Desenvolvimento
Rural do Paraná (IDR-Paraná), a Secretaria de
Estado da Agricultura e
do Abastecimento e a
Embrapa Florestas, com
o apoio da Invest Paraná e
Solidaridad Brasil. Com
a integração entre entidades do setor ervateiro,
técnicos, produtores,
indústrias e lideranças,
o objetivo é estimular a
sustentabilidade econômica, ambiental e social
a partir da organização
da cadeia produtiva,
certiﬁcação da qualidade
do produto e desenvolvimento tecnológico.
Na abertura, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara,
incentivou que o consumo da erva-mate se
expanda para além dos
tradicionais chimarrão e

valor à cultura.

O assunto esteve em discussão nesta quinta-feira (16) no 10º Fórum Institucional da Cadeia Produtiva da ErvaMate, no câmpus da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) em Irati, no Centro-Sul do Estado.

tererê. “Temos tamanho
e eﬁciência na produção agrícola, mas não
podemos oferecer mais
do mesmo. Nosso desaﬁo é o mercado, gerar
inovação, produzir com
sustentabilidade e alargar
a base de consumidores
no mundo”, disse.
O Paraná é o principal
produtor de erva-mate
do país, com 63% da
produção nacional, e a
qualidade da erva-mate
sombreada produzida no
Estado é considerada a
melhor do mundo, pois
apresenta sabor e aroma
diferenciados.
Para o diretor-presidente do IDR-Paraná,
Natalino Avance de Souza, é preciso fazer um
esforço de cooperação

na cadeia produtiva, ajudando agricultores que
mantêm boas práticas no
campo a ganhar dinheiro.
“Não basta ser o maior
produtor ou ter a melhor
erva-mate. Precisamos
ter melhor preço, melhor
renda, melhor qualidade
de vida. O compromisso
do Instituto é com a articulação com todos os
segmentos”, disse.
Durante o evento,
foi lançado o programa
de Vocações Regionais
Sustentáveis (VRS) –
Erva-Mate, parceria entre a Invest Paraná e
IDR-Paraná com apoio
de diversas instituições
e órgãos estaduais. De
acordo com o gerente
de Desenvolvimento
Econômico da Invest Pa-

raná, Bruno Banzatto, o
VRS seleciona produtos
paranaenses com potencial para criação de uma
marca única.
“A Invest Paraná é uma
interlocutora do Governo
do Estado, promovendo
a intermediação entre os
produtores paranaenses
e a iniciativa privada”,
destacou. A partir do
lançamento do programa, os produtores locais
terão acesso a uma série
de iniciativas e oﬁ cinas
de capacitação para saber como exportar seus
produtos.
IDR-Paraná percorre
o Estado e apresenta
soluções para aumentar
a produtividade da soja
INOVAÇÃO E RENDA – Na região Centro-

-Sul do Paraná, aproximadamente 37 mil
famílias se beneﬁ ciam
da erva-mate, de acordo
com o Conselho Gestor
da Erva-Mate do Vale
do Iguaçu (Cogemate).
As indústrias buscam o
desenvolvimento de itens
para além do chimarrão
e tererê, como nas áreas
de cosméticos e alimentos, com foco na geração
de emprego e renda. “O
propósito desse envolvimento é principalmente
a geração de renda na
pequena propriedade”,
disse o prefeito de Irati,
Jorge Derbli.
O reitor da Unicentro,
Fabio Hernandes, destacou que a instituição está
de portas abertas para as
parcerias que agregam

POTENCI AL – O
coordenador estadual
de Produção Florestal
do IDR-Paraná, Amauri
Ferreira Pinto, destacou
que parceria entre diversos setores está ajudando
a desenvolver a cadeia
produtiva no Estado.
“Quando a cadeia não
está equilibrada e harmonizada, com rentabilidade e sustentabilidade para
cada um de seus elos, não
vai para frente. Começamos a debater nos Fóruns
para identiﬁcar gargalos
e promover boas práticas
agrícolas, certificação,
mercado e inovação”.
A erva-mate produzida no Paraná somou
aproximadamente 638
mil toneladas no último
ano - crescimento de
17% com relação a 2019
- e Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)
de R$ 753 milhões, segundo o Deral. Os municípios com maior VBP
são, respectivamente,
Cr uz Ma chado, Sã o
Mateus do Sul, Bituruna,
Prudentópolis e General
Carneiro.
PROGRAMAÇÃO –
A programação contou
ainda com a participação
do gerente regional do
IDR-Paraná, Amilcar
Marques, e do engenheiro agrônomo do Departamento de Economia
Rural (Deral), Rogério
Nogueira, que falou sobre a conjuntura econômica recente da cultura.

Patenteado pela UEM, concreto
polimérico utiliza embalagens PET
A Universidade Estadual
de Maringá (UEM) recebeu
mais um reconhecimento de
patente, a do “Concreto Polimérico a Partir da Reciclagem
de Embalagens PET, Resíduos
Sólidos Finos e Óleo Vegetal
Usado”. Emitida pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (Inpi), responsável
pelo registro e concessão de
títulos de propriedade industrial. O produto tem aplicação
na construção de moradias e
na pavimentação de calçadas,
e pode ser fabricado na forma
de tijolos, blocos e placas

modulares.
Com características semelhantes ao concreto convencional, o Concreto Polimérico é um
produto ecológico, constituído
exclusivamente por resíduos
ambientais como embalagens
PET picotadas, óleo vegetal e
resíduos ﬁnos à base de cinzas
do bagaço da cana-de-açúcar,
pó de pedra, resíduos de rochas
ornamentais e pó de serra, que
substituem a areia, o cimento
e a água.
Pesquisa de universidades
vai facilitar atendimento à
lactante com leite “empedrado”

O PET e o óleo vegetal não
sofrem modiﬁcações químicas
e atuam como agentes aglomerantes de resíduos ﬁnos. “Os
compósitos têm resistências
mecânica e química elevadas
em comparação ao concreto
convencional; nos testes o
produto não exibiu fratura ou
desgaste aparente diante da
exposição às intempéries; além
do mais a baixa absorção de
água evita inﬁltração e reduz
a corrosão”, explica Eduardo
Radovanovic, professor do
Departamento de Química e um
dos colaboradores no trabalho.

Com vantagens ambientais, produto ecológico constituído
por resíduos substitui o concreto convencional.
Ainda segundo Eduardo, Mary Nogami (in memorian), inadequado dos principais
o Concreto Polimérico, idea- minimiza os impactos ambien- materiais utilizados (PET e
lizado pela professora Eurica tais causados pelo descarte o óleo).

