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Licitação de R$ 15 milhões para asfalto
em três bairros será no próximo dia 24
Acontece no próximo dia
24 de janeiro, a abertura dos
envelopes do processo licitatório, para contratação de
empresa que realizará obras
de pavimentação asfática
e galerias pluviais em três
bairros de Goioerê.

Quarto Centenário:
com investimentos de
R$ 150 mil vestiário foi
inaugurado
APrefeitura de Quarto
Centenário inaugurou
nesta semana, as obras
de construção do vestiário do campo de futebol
suíço, que ﬁca anexo ao
Estádio Municipal. A
solenidade reuniu várias
autoridadesdo município,
comoo prefeitoAkioAbe,
vereadores, secretários e
lideranças da comunidade. No total, segundo o
prefeito, foram investidos
cerca de R$ 150 mil na
obra
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ACIG: entrega
de prêmios do
Natal será feita
nesta sexta-feira
A direção da ACIG –
Associação Comercial e
Empresarial de Goioerê,
está se organizando para
fazer nesta sexta-feira, às 10
horas, a entrega dos prêmios
da promoção de Natal de
2021. Serão entregues duas
motos Yamaha Factor e 10
vales compras no valor de
R$ 500,00 cada.

Moreira Sales inicia 2022 com R$ 5,3
milhões garantidos do governo federal
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Duas cidades da
Comarca terão
Caminhadas da
Natureza este ano

O ano está começando bem para Moreira Sales, que graças às articulações do prefeito Rafael
Bolacha e do vice ‘Genésio da Vila’, tem garantido R$ 5,3 milhões para a realização de diversas
obras e serviços. Os recursos foram garantidos durante a última viagem de Bolacha e Genésio à
capital federal, em novembro do ano passado.
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Janiópolis está concluindo as obras
de reformas da Estação Rodoviária
Já estão praticamente
concluídas as obras de reformas do prédio que abriga a

Estação Rodoviária de Janiópolis, cujos serviços foram
realizados através de parceria

Mais de 100 animais serão castrados
nesta sexta-feira em Rancho Alegre
Um ação importante
do Governo do Estado,
através de parceria com
a Prefeitura, acontece nesta sexta-feira
em Ra ncho Alegr e
D’Oeste. Trata-se do
programa de castração

de animais. De acordo
com o prefeito Aristeu
Ceniz, 115 animais serão castrados durante a
ação que será realizada
na rua Fortaleza ao lado
do Ginásio de Esportes.
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do governo estadual com a
prefeitura.
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O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná
– IDR – divulgou nesta semana, a relação das cidades
da região, que estão na rota
do programa ‘Caminhadas
da Natureza’ de 2022. Da
Comarca, Goioerê, que é o
município sede e Rancho
Alegre D’Oeste, aparecem
conﬁrmados.PAGINA 04

Copacol: estão
abertas as condições
para seguro da safra
de milho 2022
Nos últimos anos o clima
tem interferido significativamente na produção agrícola, nas mais diversas regiões
do Paraná e neste contexto
se inclui a área de atuação
da Copacol.
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Moreira Sales inicia 2022 com R$ 5,3
milhões garantidos do governo federal

Pré-candidato
Depois de três anos na função de secretário-chefe da
Casa Civil, o deputado Guto Silva (PSD) reassumiu nesta
quinta-feira (13) as funções legislativas. Com o retorno de
Guto Silva ao Legislativo, o deputado Ademir Bier (PSD)
deixa o cargo que ocupava desde abril de 2021. Ao reassumir
o mandato, Guto conﬁrmou sua pré-candidatura ao Senado
Federal na eleição de 2 de outubro.
Interlocutor do executivo
“O Guto Silva foi um grande interlocutor do Governo do
Estado junto à Assembleia.
Coordenou muito bem as ações
do Governo em diversas áreas,
dinamizou a gestão da pasta e
acelerou processos que resultaram em obras e investimentos
por todo o Paraná. Desejo ao
Guto Silva um bom retorno e
que tenhamos um 2022 muito
produtivo”, disse o deputado
Luiz Claudio Romanelli (PSB),
ao receber o ex-secretário chefe
da Casa Civil.
Casa Civil
O secretário João Carlos
Ortega vai assumir o lugar de
Guto Silva, como secretário-chefe da Casa Civil. Ortega
trabalha há muitos anos com
Ratinho Junior e esteve à frente,
desde o início da gestão, da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras
Públicas, posto que ocupou em
outras duas ocasiões em mandatos anteriores.A pasta será liderada agora pelo ex-deputado
estadual e ex-prefeito de Pato
Branco Augustinho Zucchi.

de Preços ao Consumidor –
INPC), o piso vai variar entre
R$ 1.617,00 e R$ 1.870,00,
conforme a categoria proﬁssional.
Protocolo de segurança
Diante do aumento do número de casos de Covid-19 e
também da epidemia de H3N2,
a Assembleia Legislativa adotou um protocolo de retorno das
atividades presenciais a partir
de 19 de janeiro. A Comissão
Executiva está estudando a
renovação de uma série de atos
restritivos ao acesso por conta
do agravamento da pandemia
em função da explosão do número de casos. Estava previsto
que a Assembleia voltaria às
atividades 100% presencial
diante do atual cenário a previsão está sendo revista.

Medidas restritivas
Além das restrições de
acesso ao prédio e a manutenção do Sistema Deliberação
Misto, a recomendação da vacinação deve ser uma novidade.
Desde o início da pandemia, em
março de 2020, a Assembleia
Legislativa funciona com resMínimo regional
trições, como controle de acesO Paraná continuará com o so de servidores e visitantes,
maior salário mínimo regional realização de sessões plenárias
do País em 2022. Os valores e reuniões de Comissões de
foram deﬁnidos pelo Conselho forma remota, adoção de teEstadual de Trabalho, Emprego letrabalho quando necessário
e Renda (Ceter). Com reajuste e monitoramento de casos
de 10,06% (o que equivale suspeitos e conﬁrmados entre
a 100% do Índice Nacional deputados e servidores.
Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

O ano está começando
bem para Moreira Sales, que
graças às articulações do
prefeito Rafael Bolacha e do
vice ‘Genésio da Vila’, tem
garantido R$ 5,3 milhões para
a realização de diversas obras
e serviços. Os recursos foram
garantidos durante a última
viagem de Bolacha e Genésio
à capital federal, em novembro
do ano passado.
Bolacha explica que entre
outros contatos mantidos na
viagem, ele e seu vice estiveram no gabinete do deputado
federal Zeca Dirceu, onde
foram conﬁrmadas emendas
que somam cerca de R$ 1,3
milhão, para serem aplicados
em asfalto, saúde e aquisição
de um trator. São demandas do
vereador Tiago Albano e do
chefe distrital Rosan Morozini.
Ainda em Brasília, Bolacha e Genésio estiveram no
gabinete do deputado Sérgio
Souza, que conﬁrmou emendas envolvendo cerca de R$
2 milhões para o município.
Trata-se de recursos para
aquisição de uma motoniveladora; custeio da saúde e para a
compra de equipamentos para
a agricultura. São demandas
viabilizadas pelos vereadores
“Rafael Pastel”, Sueli Leite e
Roberto Paulique.

O Prefeito Rafael Bolacha: signiﬁcativo volume de recursos para obras este ano
Já no gabinete do deputado ca, já devidamente licitadas, no Conjunto Morada do Sol,
Sandro Alex, as lideranças de aquisição de dois ônibus esco- que está em plena execução.
Moreira Sales conﬁrmaram lares, um já entregue e outro Estas demandas foram feitas
a liberação de R$ 2 milhões, deve ocorrer em dezembro, pelo prefeito Bolacha e os
para serem investidos em bem como para a saúde e o vereadores “Tatuzinho Adão”
obras de recuperação asfálti- projeto “Meu Campinho”, e “Nardinho Pedroso”.

Janiópolis está concluindo as obras
de reformas da Estação Rodoviária
Já estão praticamente
concluídas as obras de
reformas do prédio que
abriga a Estação Rodoviária de Janiópolis, cujos
serviços foram realizados
através de parceria do
governo estadual com a
prefeitura.
O prefeito Ismael Dezanoski cita que dentre as
melhorias do local, estão a
melhorias dos banheiros,
com a instalação de novos
sanitários, reparos dos sis-

temas hidráulico e elétrico
em todo o prédio, bem
como a troca de telhado
e pintura.
Ainda de acordo com
ele, as melhorias era um
sonho acalentado há muito
tempo pela população e
que certamente fomentará
o comércio do interior do
terminal, além de melhorar o visual de um dos
pontos mais frequentados
por moradores locais e
também por pessoas que

passam pela cidade.
O prefeito cita que as
melhorias também vão
proporcionar mais conforto, comodidade e segurança aos usuários. “Não
queremos só um prédio
bonito, mas um local que
ofereça segurança, onde
o usuário possa encontrar
conforto enquanto espera
o embarque em seu ônibus”, destaca Ismael.
O investimento nestas
melhorias é da ordem de
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O prédio da estação rodoviaria foi totalmente recuperado

O prefeito Ismael
Dezanoski

R$ 175.984,90, sendo que
cerca de R$ 66 mil são de
contrapartida da prefeitura. “Conseguimos parte
do recurso com o governo
estadual e o município
entrou com uma outra
parcela”, destaca ele.
Ismael está agradecendo o apoio de todos que
trabalharam pela liberação
da verba. “A gente só tem
que agradecer mesmo,
pois há muito tempo essa
reforma era um sonho que
agora se torna realidade”,
disse.
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Licitação de R$ 15 milhões para asfalto
em três bairros será no próximo dia 24
Acontece no próximo dia
24 de janeiro, a abertura dos
envelopes do processo licitatório, para contratação de
empresa que realizará obras
de pavimentação asfática
e galerias pluviais em três
bairros de Goioerê.
Os serviços serão realizados no Distrito de Jaracatiá,
cujas obras estão orçadas em
R$ 8,5 milhões; no Conjunto
Águas Claras – R$ 2,7 milhões e no Jardim Universitário, cuja licitação prevê
R$ 2,5 milhões para asfalto.
Ainda dentro desse ‘pacote’ de obras, a Prefeitura
está licitando R$ 1,5 milhão
para galerias e asfalto no
Parque Industrial. “No dia
24 deste mês a gente vai conhecer a empresa vencedora
da licitação. A partir daí é
fazer o contrato e começar
as obras”, comenta o prefeito
Betinho Lima.
O prefeito se diz feliz com
o anúncio destas obras, pois
segundo ele, são obras que
vão melhorar a qualidade de
vida da população. “Uma
conquista importante e que
deve ser muito comemorada, pois há quanto tempo
os moradores do Conjunto

Águas Claras esperam pelo
asfalto?”, questiona ele,
citando que o sonho está
prestes a se realizar.
Segundo Betinho, com
o asfalto os moradores não
mais terão que enfrentar
lama nos dias chuvosos e
poeira em períodos de estiagem. “Com a realização
dessas obras, vamos pôr ﬁm
a estas diﬁculdades e garantirmos uma vida melhor para
todos os moradores destes
bairros contemplados”, cita
ele.
JARACATIÁ: - Em relação à pavimentação de ruas
no Distrito de Jaracatiá, o
prefeito cita que os serviços
chegaram a ser iniciados,
mas a empresa que venceu
a licitação não deu conta da
demanda.

O prefeito Betinho Lima: empresa vencedora será conhecida no dia 24

Licitação de asfalto da ‘Estrada da Amitec’ é
autorizada: R$ 2,5 milhões serão investidos
O Governo do Paraná,
através da Secretaria de
Infraestrutura e Logística,
autorizou nesta quarta-feira, a licitação das
obras de pavimentação
asfáltica d a ch amada
‘Estrada da Amitec’, no
Distrito de Jaracatiá.
O investimento previsto é da ord em de

R$ 2.567 .136,61 , com
as obras devendo começar assim que definida
a empresa vencedora da
licitação.
De acordo com o projeto, as obras serão realizadas
na Avenida Paraná e Rua
Espírito Santo, totalizando
9.074 metros quadros de
pavimentação e 1.131,50

metros lineares.
O convênio para a realização da obra foi assinado
no mês de dezembro, durante visita que o governador Ratinho Júnior fez
a Goioerê.
O Prefeito Betinho Lima
já determinou que a Secretaria Municipal de Licitações e Compras faça a

abertura de Concorrência
Pública e que o edital
seja disponibilizado às
empresas interessadas,
a partir da próxima semana.
Ele cita que a expectativa é de que em 90 dias
a obra seja contratada e
sua execução ocorra em
um prazo de 360 dias.

ACIG: entrega de prêmios do
Natal será feita nesta sexta-feira
A direção da ACIG – Associação Comercial e Empresarial de Goioerê, está se
organizando para fazer nesta
sexta-feira, às 10 horas, a
entrega dos prêmios da promoção de Natal de 2021. Serão
entregues duas motos Yamaha
Factor e 10 vales compras no
valor de R$ 500,00 cada.
Segundo o pr esidente
Alexandre Cândido, a promoção superou as expectativas,
agradando não somente aos
consumidores, mas também
aos lojistas, que puderam
contemplar mais clientes com
cupons.
No total foram mais de
R$ 102 mil em prêmios, com
a promoção entrando para a

O presidente da Acig, Alexandre Cândido: entrega de prêmios hoje

história como uma das maiores
já realizadas pelo comércio de
Goioerê. “Nós estamos felizes,
pois a campanha alcançou seus
objetivos”, diz.
O presidente está agradecendo também a todas as
empresas que participaram da
promoção, ajudando a movimentar o comércio no ﬁm de
ano e a alavancar as vendas.
“Nossos agradecimentos a todas as empresas que estiveram
conosco. Foi muito bom”, cita.
Para 2022, Alexandre diz
que a expectativa é muito
boa e que nos próximos dias,
a direção da ACIG deverá se
reunir para começar a deﬁnir
as ações a serem realizadas
neste ano.

“Infelizmente a empresa não conseguiu realizar
os serviços, mas estamos
licitando novamente e
com certeza ainda no primeiro semestre deste ano
Jaracatiá poderá celebrar
a pavimentação de suas
ruas’, cita ele.
Para Jaracatiá, o volume
de recursos é mais de R$ 8,5
milhões. “Vamos asfaltar
boa parte das ruas do distrito
e garantir mais qualidade
de vida para os moradores
daquela comunidade”, cita.
Além das ruas da sede do
distrito, o prefeito lembra
que Jaracatiá também foi
contemplado com recursos
para asfaltar a Estrada da
Amitec. “Mais um sonho
que parecia ser impossível
de se realizar, que começa
a acontecer”, ﬁnaliza.
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Duas cidades da Comarca terão
Caminhadas da Natureza este ano
O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR
– divulgou nesta semana, a
relação das cidades da região,
que estão na rota do programa
‘Caminhadas da Natureza’ de
2022. Da Comarca, Goioerê,
que é o município sede e
Rancho Alegre D’Oeste, aparecem conﬁrmados. Ao todo,
20 cidades estarão realizando
o evento este ano.
A primeira cidade a receber o evento, será Barboza
Ferraz, cuja caminhada está
marcada para acontecer no
dia 13 de março. Uma semana
depois, no dia 20, o evento
acontece em Campina da
Lagoa. Em Campo Mourão,
cidade sede da região, o
evento será no dia 1º de maio.
Na Comarca, o evento
será realizado primeiro na
cidade de Rancho Alegre
D’Oeste, cuja programação
está prevista para acontecer
no dia 4 de setembro. Já em
Goioerê, a caminhada será no
dia 4 de dezembro, fechando
o calendário desse evento na
região.
Importante destacar, que

Em Goioerê, evento está programado para acontecer no dia 04 de dezembro deste ano
em setembro do ano passado, para evitar o contágio pelo impulso à atividade turístiapós um ano e meio interrom- coronavírus.
ca no meio rural. Em 2019,
pida por conta da pandemia
De acordo com Jairo quando o Coronavírus ainda
da Covid-19, as caminhadas Quadros, do IDR de Campo não tinha chegado ao Brasil,
foram retomadas com um Mourão, as Caminhadas da cerca de 70 mil pessoas perrígido protocolo sanitário Natureza deram um grande correram os 159 circuitos

Copacol: estão abertas as condições
para seguro da safra de milho 2022
Nos últimos anos o clima
tem interferido signiﬁcativamente na produção agrícola,
nas mais diversas regiões do
Paraná e neste contexto se
inclui a área de atuação da
Copacol.
Nas últimas safras foram
registradas perdas de produtividade, principalmente na
cultura da soja, que é a maior
aposta do produtor rural, enquanto cultura de verão.
Com isso têm aumentado a
cada ano o número de produtores que contratam o seguro
agrícola que é a principal
ferramenta para amenizar os
prejuízos ocasionados especialmente pela estiagem.
Mas mesmo assim o número de produtores que buscam
o seguro ainda é considerado
baixo. Menos de 1/3 das áreas
de soja desta safra estão asseguradas.
Com início da colheita da
soja, a Copacol através de
seus parceiros já está com
condições para a contratação
do seguro agrícola visando à
segunda safra de milho 2022,
que já se inicia neste mês de
janeiro.
O gerente técnico Tiago
Madalosso, lembra que é importante que o produtor ﬁque
atento as condições e prazos
que estão sendo disponibilizados ao seguro agrícola visando

Os produtores de milho ja podem procurar a cooperativa para fazer o seguro
a safra de milho de inverno.
com sobras”, comenta.
evitando o acúmulo de dividas.
“O produtor interessado
Ainda de acordo com ele, “Além disso, na Copacol o
deve procurar a Unidade da com a adesão ao seguro agrí- produtor tem o benefício de
Cooperativa onde é feito o cola, o produtor ﬁca com uma poder contratar o seguro agríseu acerto de contas, ou seja, receita garantida para cobrir ao cola com prazo de pagamento
a Unidade Lac, para que pos- menos os custos de produção, para a safra”, comenta.
sa ter todas as informações
necessárias, ou o técnico que
o atende na sua propriedade”,
explica Tiago.
Ele reforça a importância
de se utilizar desta ferramenta,
que tem sido importante nos
últimos anos e ainda com mais
intensidade nesta safra de soja.
“Na média das últimas safras,
as coberturas ofertadas pelo
seguro agrícola são suﬁcientes
para cobrir todos os custos de
produção da lavoura, inclusive

oﬁciais de turismo rural no
estado, movimentando a
economia de diversas comunidades.
Em março de 2020, com
o agravamento da pandemia,
as caminhadas foram paralisadas. Terezinha Busanello,
coordenadora estadual de
Turismo Rural do IDR, diz
que logo no início da pandemia muitas propriedades
tiveram que evitar a entrada de turistas. “Com isso
as famílias perderam uma
importante fonte de renda,
já que os participantes das
caminhadas consumiam
produtos nas propriedades
ao longo do percurso”, disse
ela.
Para este ano as perspectivas são outras e apesar da
pandemia, existem um sentimento de otimismo de que as
caminhadas serão realizadas
com sucesso.
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Quarto Centenário: com investimentos
de R$ 150 mil vestiário foi inaugurado
A Prefeitura de Quarto Centenário inaugurou
nesta semana, as obras de
construção do vestiário do
campo de futebol suíço,
que ﬁca anexo ao Estádio
Municipal.
A solenidade reuniu
várias autoridades do município, como o prefeito

Akio Ab e, vereadores,
secretários e lideranças da
comunidade.
Durante sua fala, o
prefeito Akio lemb rou
que investir no esporte é
garantir que a população
tenha mais qualidade de
vida, especialmente os
desportistas da cidade.

No total, segundo o
prefeito, foram investidos
cerca de R$ 150 mil na
obra, realizando um sonho
antigo dos desportistas
locais. “A partir de agora
temos um local apropriado
para que os atletas possam
trocar de roupas e se concentrarem para os jogos”,

A inauguração da obra contou com a presença de várias autoridades

Inauguração aconteceu durante essa semana: conquista importante

disse Akio.
Vereadores presentes na
entrega da obra, elogiaram
os investimentos feitos. “A
gente só tem que agradecer
ao prefeito Akio e toda a
sua equipe. Um investimento necessário, que vem
para melhorar a qualidade
do setor de esportes de
nossa cidade”, disse o vereador Yuri Cardoso.

Mais de 100 animais serão castrados
nesta sexta-feira em Rancho Alegre
Um ação importante
do Governo do Estado,
através de parceria com a
Prefeitura, acontece nesta
sexta-feira em Rancho
Alegre D’Oeste. Trata-se
do programa de castração
de animais.
De acordo com o prefeito
Aristeu Ceniz, 115 animais
serão castrados durante a
ação que será realizada na
rua Fortaleza ao lado do
Ginásio de Esportes.
Ele cita que os horários
deﬁnidos para a castração
são os seguintes: às 10 horas será realizada a castração de 35 gatos. Às 10:30
horas começa a castração
de outros 25 gatos - machos
e fêmeas.
Já a castração dos cães
começa às 11:30 horas, sendo que na primeira etapa,

Evento está programado para acontecer nesta sexta-feira

serão castrados 30 cães,
entre machos e fêmeas.
Às 12:30 horas começa a
segunda etapa, com a castração de outros 25 cães,
entre machos e fêmeas.
O prefeito lembra que

esta é uma conquista importante para a cidade e que ela
só acontece graças ao apoio
dos deputados Paulo Litro
e Romanelli.
“Sem apoio e parcerias
as coisas não acontecem

e por isso somos gratos
aos deputados que nos
representam junto ao governo estadual. Estamos
felizes por esta conquista
tão importante para nossa
comunidade”, destaca ele.

UEM retoma as aulas presenciais
na próxima segunda-feira, dia 17
As aulas presenciais do segundo semestre do ano letivo de
2021 para os cursos de graduação
da Universidade Estadual de
Maringá (UEM) serão retomadas
na próxima segunda-feira (17),
seguindo rigorosos protocolos de
biossegurança. Neste dia (17), o
retorno é destinado para as turmas
a partir dos segundos anos e, em
31 de janeiro para os calouros, ou
seja, as turmas de primeiro ano.
Para essa retomada segura,
a UEM elaborou protocolos de
biossegurança, sendo um para
os discentes e outro aos servidores. O objetivo é oferecer
orientações sobre o uso do espaço
físico e quanto ao comportamento
adequado de convivência nos
ambientes, não só dentro do
Câmpus mas também na vida
em sociedade, visando a saúde e
o bem-estar de todos.
Alexandra de Oliveira Abdala
Cousin, Pró-Reitora de Ensino,
explica que além dos protocolos de biossegurança, alunos e
professores deverão apresentar o

Em Goioerê, retorno das aulas também
será como no campus sede
comprovante de esquema vacinal
completo. “Alunos e servidores
que infrinjam alguma das medidas
estabelecidas pelos conselhos
terão sanções conforme estabelecidas pelos Órgãos Superiores da
UEM. A vacinação não é obrigatória, mas o aluno, por exemplo,
está sujeito a consequências, como
faltas, caso não compareça às suas
atividades por não apresentar o
esquema vacinal completo”, es-

clarece Alexandra Cousin.
Para essa nova etapa, a Pró-Reitora está otimista. “Desejo
um excelente retorno e que
possamos dar continuidade aos
trabalhos realizados remotamente
na pandemia, de forma segura e
tranquila”, conclui.
Planejamento: - O primeiro
protocolo de biossegurança elaborado pela UEM foi em agosto
de 2021 com a retomada por parte

dos alunos dos últimos anos da
área da Saúde, nas disciplinas
de práticas proﬁssionalizantes
presenciais.
“As ações orientativas foram
planejadas cuidadosamente por
nossos especialistas para garantir
todos os cuidados aos alunos e
servidores, nos preparando para,
gradativamente, retornarmos às
atividades presenciais em segurança” explica Ricardo Dias
Silva, vice-reitor da UEM.
Outra ação da universidade é
quanto à elaboração de material
gráﬁco e personalizado que serão
ﬁxados em lugares estratégicos da
universidade. Dentre esses materiais estão cartazes contendo, por
exemplo, protocolos para uso dos
banheiros e laboratórios.
Também foi adotada a estratégia de indicar a capacidade
máxima de pessoas permitidas
nos ambientes universitários,
além de expor informações com
a orientação do que fazer caso
alunos ou servidores identiﬁquem
os sintomas da Covid-19.
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De R$ 1.617,00 a R$ 1.870,00: Paraná
terá maior salário mínimo do País em 2022
O Paraná continuará
com o maior salário mínimo regional do País em
2022. Os valores foram
deﬁnidos pelo Conselho
Estadual de Trabalho,
Emprego e Renda (Ceter).
Com reajuste de 10,06%
(o que equivale a 100% do
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC),
o piso vai variar entre R$
1.617,00 e R$ 1.870,00,
conforme a categoria
proﬁssional.
O salário mínimo regional é uma referência
para a negociação das categorias sindicalizadas e
uma garantia para aquelas
que não têm sindicato ou
acordos e convenções coletivas de trabalho. A medida vale exclusivamente
para os empregados que
não tenham piso salarial
deﬁnido em lei federal,
convenção ou acordo coletivo de trabalho.
O piso salarial será
reajustado por atividade
proﬁssional. Na categoria
1 (trabalhadores agropecuários, ﬂorestais e da
pesca), o valor sobe dos
atuais R$ 1.467,00 para
R$ 1.617,00; na seguinte, de trabalhadores de
serviços administrativos,
vendedores do comércio e
reparação e manutenção,
de R$ 1.524,00 para R$
1.680,00; na outra (trabalhadores da produção

é a de que se mantenha
como líder no ranking
nacional”, disse
Agora, a minuta do
decreto que institui a
mudança segue para a
Procuradoria-Geral do
Estado e a Casa Civil, e
em seguida o termo será
assinado pelo governador Ratinho Junior. Os
valores devem ser pagos
retroativos ao dia 1º de
janeiro.

O salário mínimo regional é uma referência para a negociação das categorias sindicalizadas e uma garantia para
aquelas que não têm sindicato ou acordos e convenções coletivas de trabalho. A medida vale exclusivamente
para os empregados que não tenham piso salarial deﬁnido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

valorização vai aumentar
o poder aquisitivo dos trabalhadores, se reﬂetindo
na retomada da economia. O salário mínimo
do Paraná é um exemplo
nacional”.
os muito e conseguimos construir um consenso entre os trabalhadores,
os empresários e o Governo do Estado”, acrescentou o secretário de Justiça,
Família e Trabalho, Ney
Leprevost.
Segundo a chefe do

Departamento do Trabalho e Estímulo de Renda
da Secretaria de Justiça,
Família e Trabalho, Suelen Glinski, a política de
valorização do piso é deﬁnida de forma tripartite.
“Reunimos os interesses
dos representantes das
centrais sindicais e federações patronais, com
a mediação do Governo
do Estado. Hoje o Paraná
possui o maior piso regional do País e, com a nova
regra deﬁnida, a previsão

Colheita de uva já começou no Paraná,
sexto maior produtor da fruta no Brasil

ano passado.
Há análise sobre o comportamento da cultura do
milho de primeira safra que,
de modo geral, está em situação crítica devido à estiagem.
As condições climáticas não
favoráveis atrapalham igualmente o início do plantio
da segunda safra, que está
bastante tímido.

Os produtores de uva do
Paraná já trabalham na colheita da fruta, cuja atividade
se estende de janeiro a março,
dependendo da região e da
cultivar. O Estado é o sexto
maior produtor nacional dessa que é a quinta fruta mais
produzida no mundo. Esse é
um dos temas abordados no
primeiro Boletim Semanal
de Conjuntura Agropecuária de 2022. O documento é
preparado pelos técnicos do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e
do Abastecimento.
De acordo com a Organização para Agricultura e Alimentação (FAO), das Nações
Unidas, as uvas participaram
com 8% das 968,9 milhões de

de bens e serviços industriais), de R$ 1.577,00
para R$ 1.738,00; e na
última (técnicos de nível
médio), de R$ 1.696,00
para R$ 1.870,00.
A nova base salarial foi
deﬁnida em consenso pelo
Ceter, que é formado por
representantes do Executivo, de seis federações do
setor patronal e das seis
principais centrais sindicais (representando os
trabalhadores), e acompanha o cenário de retomada

toneladas de frutas colhidas
em 2019. Elas cobriram 6,9
milhões de hectares distribuídos em 91 países e renderam
77,1 milhões de toneladas.
Na liderança aparece a China,
com 10,8% da safra mundial,
seguida da Itália (10,2%) e
Estados Unidos (8,1%).
Na 15ª posição, o Brasil
foi responsável por 1,4 milhão de toneladas, o que corresponde a 1,9% da produção
mundial, colhidas em 73,7
mil hectares, de acordo com
o Instituto Brasileiro de Geograﬁ a e Estatística (IBGE).
Em 2020, o Rio Grande do
Sul liderou a produção nacional que se estendeu por 19
unidades da Federação, com
51,2% do volume. É seguido
por Pernambuco (24,4%) e

econômica no Paraná.
No ﬁnal do ano passado,
a lei 20.877/2021, aprovada pelos deputados
estaduais, possibilitou o
aumento do piso salarial
de acordo com a aplicação
integral do INPC de 2021.
“O reajuste do piso
é um compromisso do
nosso governo em valorizar os trabalhadores e
é feito de forma muito
democrática”, aﬁrmou o
governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Essa

São Paulo (10,4%).
Na sexta posição, o Paraná
colheu 53,2 mil toneladas
de uvas em 3,6 mil hectares
em 2020, o que representa
3,8% da produção brasileira.
Entre 2011 e o ano passado,
influenciado pelo reposicionamento da viticultura
de mesa no País, o Paraná
observou redução de 41,5%
na área plantada e de 49,3%
em volumes colhidos.
Mas as uvas rústicas,
destinadas à transformação
agroindustrial, que representavam um quinto da produção
no período citado, foram
responsáveis por 39,9% do
volume em 2021, o que aponta para novo posicionamento
no Estado.
As Centrais de Abasteci-

mento do Paraná (Ceasa/PR)
tiveram 14,4 mil toneladas de
uvas vendidas no ano passado, com preço médio de R$
6,63 o quilo, alavancando
movimentação financeira
de R$ 95,4 milhões. Já os
produtores paranaenses de
uva ﬁna de mesa receberam,
na média anual, R$ 5,89 pelo
quilo. Do volume comercializado, 33,5% são do Paraná e
30,2%, de São Paulo.
MANDIOCA E MILHO
– O documento do Deral
registra, ainda, a previsão
de colheita de mais de 2,9
milhões de toneladas de mandioca em 131 mil hectares do
território paranaense. Isso
representa queda de 3% em
relação ao que foi colhido no

SOJA E TRIGO – Os
produtores de soja do Paraná começaram a colheita da
safra 2021/22 nesta semana.
Com 2% da área já colhida,
as condições gerais de campo
mostram piora signiﬁcativa,
o que vai reﬂetir em menor
produtividade.
O boletim agropecuário
aponta que a extensão a ser
ocupada pelo trigo ainda
é incerta no Estado. Entre
as razões está um possível
aumento de área do milho
safrinha, devido ao preço
mais atraente ou antecipação
na colheita da soja, cujo espaço pode ser preenchido por

VA L O R I Z A Ç Ã O
– Desde 2006, ano da
criação, o salário mínimo regional do Paraná
sempre foi estabelecido
em patamares superiores
aos do salário mínimo
nacional (R$ 1.212,00). O
reajuste no Estado utiliza
o mesmo índice aplicado
nacionalmente, baseado
na variação do Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do
ano anterior.
São quatro faixas salariais, que beneﬁciam
técnicos de nível médio;
trabalhadores de serviços
administrativos do setor
de serviços e vendedores
do comércio em lojas e
mercados; trabalhadores
agropecuários, ﬂorestais,
da caça e pesca; da produção de bens e serviços
industriais; e de manutenção e reparo.
esse cereal, em detrimento
do trigo.
APICULTURA E AVICULTURA – De janeiro
a novembro de 2021, as
agroindústrias da apicultura
brasileira exportaram 45.508
toneladas de mel in natura, de
acordo com o Agrostat Brasil.
O volume é 6,6% maior que
o obtido em igual período
de 2020. O Paraná está na
terceira posição, com 9.456
toneladas de mel enviadas
ao Exterior, atrás de Piauí e
Santa Catarina.
O documento do Deral
mo str a, ainda, r ecu o de
1,34% no custo de produção do frango no Paraná
em novembro de 2021, com
redução de R$ 5,21 o quilo
para R$ 5,14. A análise se
estende também para as exportações de ovos em 2021,
que apresentou crescimento
em volume de 81,5% e, em
receita, de 80%, e para as
perspectivas que se apresentam para esse segmento.

