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Quarto Centenário
investe R$ 701 mil
na compra de veículos
zero-quilômetro

Moreira Sales realiza
atividades da Semana da
Pessoa com Deﬁciência
Intelectual e Múltipla
O município de Moreira
Sales está realizando diversas
atividades para marcar a passagem da Semana Nacional da
Pessoa com Deﬁciência Intelectual e Múltipla, envolvendo
alunos, professores e direção
da Apae.
PAGINA 04

O município de Quarto
Centenário acaba de receber
dois veículos zero-quilômetro,
entre eles, uma ambulância no
valor de R$ 323 mil, sendo
R$ 170 mil de emendas e R$
153 como contrapartida da
prefeitura. PAGINA 04

“Saúde no Campo” vai levar serviços
ao Bairro dos Gonçalves neste sábado
Com ﬁm da pandemia,
Goioerê terá
desﬁle Cívico de
Sete de Setembro

A Prefeitura de Goioerê, através da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza neste sábado, dia 27, o lançamento do
programa “Saúde no Campo”. As ações serão realizadas
das 8 às 16 horas.
PAGINA 03

Depois de dois anos, a
cidade de Goioerê se organiza para ter de volta o
tradicional Desﬁle Cívico
de Sete de Setembro. O
evento, que tem como objetivo comemorar os 200 anos
da Independência do Brasil,
está sendo organizado pela
Secretaria Municipal de
Educação. PAGINA 03

Alunos de Goioerê são destaques nas
olimpíadas da Apae em Foz do Iguaçu

ACIG: furto de ﬁos
elétricos preocupa e
traz prejuízos para
empresas de Goioerê
PAGINA 03

Rancho Alegre: prefeito e vereadores
solicitam vigas de concreto para pontes
Em audiência nesta
quinta-feira na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
- SEIL - o prefeito de
Rancho Alegre D’Oeste,
Cássio Zanuto, acompanhado de vereadores,
solicitaram a liberação
de vigas de concretos
para readequação de
pontes no município.
PAGINA 05

Janiópollis: deﬁnida programação
da Semana da Pátria no município
Uma sessão cívica em
frente à Prefeitura Municipal,
no dia 1º de setembro, abrirá
a programação da Semana
da Pátria em Janiópolis. A
programação seguirá durante
a semana com atividades di-

árias nas escolas e no dia 7 de
Setembro haverá sessão cívica
aberta a toda a comunidade
defronte ao Paço Municipal,
além de jogos para as crianças
na Arena de Society e Ginásio
de Esportes. PAGINA 02

A cidade de Goioerê
está sendo muito representada em mais uma
edição das Olimpíadas
das Apaes, que acontece em Foz do Iguaçu.
A exemplo de anos
anteriores, Goioerê é

uma dos destaques da
competição. A Apae de
Goioerê também está
realizando atividades
durante a Semana Nacional da Pessoa com
Deﬁciência Intelectual
e Múltipla. PAGINA 05
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Janiópollis: deﬁnida programação
da Semana da Pátria no município
Autossuﬁciência em 2025
Diante do atual cenário mundial da agropecuária e de um
número cada vez maior de cultivares de alta performance,
o Brasil poderá ser autossuﬁciente na produção de trigo em
três anos. A aﬁ rmação é do engenheiro agrônomo e consultor
de mercados agrícolas Vlamir Brandalizze feita no 3º Show
Rural Coopavel de Inverno em Cascavel.
Coleta seletiva
A prefeitura de Tomazina pretende melhorar os índices de
coleta seletiva de materiais reciclados e tem pedido colaboração
da população na hora da separação do lixo. Em seus perﬁs nas
redes sociais, a prefeitura faz postagens de conscientização,
orientação e incentivo aos moradores para que o trabalho de
coleta seletiva seja facilitado.
Censo e multa
Os recenseadores do IBGE estão nas ruas das cidades
brasileiras coletando dados para o Censo. O levantamento
deve realizar 89 milhões de entrevistas nos próximos meses
em 5,5 mil municípios do país. E deixar de responder e prestar
informações para o Censo pode render multa mínima de R$
12 mil. A lei que pune o cidadão é de 1968.
Ciro em Curitiba
O ex-governador Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência, prometeu nesta quarta-feira (24), em Curitiba, que,
se for eleito, vai implementar um programa “massivo” de
regularização fundiária urbana, com ações de infraestrutura
e saneamento básico. A declaração foi dada durante visita à
Comunidade Moradias Esperança, uma ocupação no Bairro
Cajuru.
Recorde de turistas
Conhecida como uma das capitais mais geladas do país
e eleita uma das 10 melhores cidades para se visitar nesse
período (dados do Ministério do Turismo), o inverno curitibano registrou número recorde de turistas em 2022. Com uma
programação especial de shows, feiras públicas e festivais,
promovida pela prefeitura da cidade, a capital paranaense
registrou um crescimento de 35% no número de turistas e
um faturamento 70% maior se comparado a 2021.
Camisa da seleção
Adenor Bachi, o Tite, não se reinventa. O técnico da seleção brasileira considera que se molda, se adapta e se ajusta
de acordo com as circunstâncias. Mas há um posicionamento
imutável do treinador de 61 anos prestes a disputar a sua segunda Copa do Mundo consecutiva: a decisão de evitar detalhar
a sua posição política enquanto estiver no cargo e a certeza
de que não irá a Brasília depois das eleições para presidente,
seja quem for o novo comandante da nação, e do torneio no
Catar caso o Brasil conquiste o hexa. “O direito que eu me
dou é dar o melhor no trabalho e a seleção brasileira é um
patrimônio cultural e educacional, não é partidário”, aﬁrma.
Produção de grãos
A produção brasileira de grãos deverá atingir o recorde
de 308 milhões de toneladas no ciclo 2022/23, apontam as
primeiras projeções da Conab para a temporada. Segundo a
companhia, o resultado será impulsionado, principalmente,
pelo bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz,
feijão e algodão. A produção total destes cinco principais
produtos cultivados no país, que correspondem a mais de
90% da produção brasileira de grãos, está estimada em 294,3
milhões de toneladas.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornaise portais associados.
Saiba mais em www.adipr.com.br

Uma sessão cívica em frente
à Prefeitura Municipal, no dia
1º de setembro, abrirá a programação da Semana da Pátria em
Janiópolis.
A programação seguirá durante a semana com atividades
diárias nas escolas e no dia 7 de
Setembro haverá sessão cívica
aberta a toda a comunidade
defronte ao Paço Municipal,
além de jogos para as crianças
na Arena de Society e Ginásio
de Esportes.
As atividades serão coordenadas pela Secretaria Municipal
de Educação e Divisão Municipal de Esportes, em parceria
com as escolas do Município.
A secretária municipal de
Educação, Ângela Girardo da
Rocha destaca a importância
de promover atividades para
resgatar o civismo. “Sem
dúvida uma ação importante,
visando resgatar nas pessoas
da comunidade o sentimento
de civismo”, disse.
O prefeito Ismael José Dezanoski e o vice-prefeito Eides
Guedes convidam a população
para participar das Semana da
Pátria. “Agente precisa resgatar
este sentimento e contamos com
o apoio da comunidade para que
possamos estar unidos nessa
programação”, frisa o prefeito.

O prefeito Ismael Dezanoski: sete de setembro com sessões cívicas

Justiça Eleitoral lança simulador
de votação na urna eletrônica
A Justiça Eleitoral, através
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), lançou um simulador
de votação na urna eletrônica,
através do qual, o eleitor pode
treinar a sequência de votação
que será adotada nas eleições
de outubro.
Antes de iniciar a simulação, o eleitor deve escolher a
votação de primeiro ou segundo
turno. Em seguida, aparecerá a
tela com o cargo em disputa e
os partidos que participam do
pleito virtual.
Ao clicar nas agremiações,
os nomes e os números dos candidatos ﬁctícios vão aparecer.
Basta fazer a escolha, digitar o
número correspondente na urna
e conﬁrmar.
O primeiro cargo que deve
ser preenchido na simulação é de
deputadofederal. Em seguida, os
candidatos a deputado estadual
ou distrital, senador, governador
e presidente da República.
O simulador foi implantado

Antes de iniciar a simulação, o eleitor deve escolher a votação de primeiro ou segundo turno
nas eleições de 2014. Segundo
o TSE, a ferramenta ajuda o
eleitor se familiarizar com a urna

e pode reduzir o tempo e a ﬁla
de votação nas seções eleitorais.
A simulação pode ser feita

através do site https://www.tse.
jus.br/hotsites/simulador-de-votacao/

Apae realiza ações na Semana Nacional da Pessoa
com Deﬁciência Intelectual e Múltipla Deﬁciência
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A Escola da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê - Apae - está
realizando algumas atividades durante a Semana Nacional da Pessoa com Deﬁciência
Intelectual e Múltipla.
A campanha anual é desenvolvida de 21 a 28 de agosto,

pela Federação Nacional das
Apaes desde 1963. Na edição
este ano, a entidade adota o
tema “Superar barreiras para
garantir inclusão”.
A ação tem por propósito
conscientizar a sociedade
sobre as necessidades especíﬁcas de organização social,

de políticas públicas para
promover a inclusão social
desse segmento populacional
e para combater o preconceito
e a discriminação.
Em Goioerê, durante toda
a semana foram realizadas
atividades, como contação de
história, show musical, apre-

sentação de alunos do projeto
Viva Vila, Projeto CREER,
entre outras.
Para esta sexta-feira está
programado apresentações
com alunos do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas
- Celem - que vão falar um
pouco da língua espanhola.
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“Saúde no Campo” vai levar serviços
ao Bairro dos Gonçalves neste sábado
A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste
sábado, dia 27, o lançamento do programa “Saúde no
Campo”. As ações serão
realizadas das 8 às 16 horas.
Segundo o prefeito Betinho Lima, o programa
“Saúde no Campo” é uma
ação da adminis tração
municipal, idealizado para
garantir saúde aos munícipes das comunidades rurais.
“A ﬁnalidade deste programa é a prevenção da
saúde dos moradores da
zona rural, garantindo a eles
também, toda assistência e
cuidado”, destaca o prefeito, citando que esta é uma
demanda antigas destas
comunidades.
Entre outros serviços
que serão oferecidos: testes

Programa acaba de ser lançado pela administração municipal

ACIG: furto de ﬁos elétricos preocupa e
traz prejuízos para empresas de Goioerê
A cidade de Goioerê está
vivendo uma onda de furtos
de ﬁos elétricos, que tem
trazido preocupação e muito
prejuízo para empresas da
cidade.
Em busca de uma solução,
o presidente da ACIG - Associação Comercial e Empresarial de Goioerê - Lenilson
Munhoz, se reuniu nesta
quinta-feira, com o prefeito
Betinho Lima,
No encontro, que aconteceu no gabinete municipal,
Munhoz apresentou uma
série de reivindicações e
destacou ao chefe do Poder
Executivo, a preocupação
dos empresários com relação
aos furtos de ﬁos.
Segundo o presidente da
ACIG, não são poucos os
empresários e comerciantes

O prefeito Betinho Lima e o presidente Lenilson Munhoz: preocupação

que têm procurado a ACIG,
solicitando apoio para que se
encontre uma solução para
o problema. “Infelizmente,

essas ações criminosas têm
trazidos inúmeros prejuízos
aos empresários goioerenses”, destacou Lenilson.
Por seu lado, o prefeito
Betinho Lima aﬁrmou que
tem mantido contato com o
comando da Polícia Militar
do Paraná, para que sejam
efetuadas operações especiais na cidade e também
especíﬁcas para prender os
ladrões que estão agindo na

cidade.
“A PM já identiﬁcou possíveis autores destes furtos e
alguns até foram presos. Só
que a legislação acaba facilitando e eles são colocados
na rua de imediato. Vamos
cobrar do Ministério Público
e das policias Civil e Militar
uma atuação ainda mais ﬁrme
nesta situação que a própria
Prefeitura já foi vítima”,
aﬁrmou prefeito.

O prefeito Betinho Lima: saúde para o homem do campo
rápidos de hepatite, síﬁlis e tenho dúvida de que é um
HIV, aferição de pressão e programa que vai revolucioglicemia, orientação nutri- nar a zona rural de Goioerê”,
cional, entre outros. “Não comenta Betinho.
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Quarto Centenário investe R$ 701 mil
na compra de veículos zero-quilômetro
O município de
Qua r to Ce nte ná r io
acaba de receber dois
veículos ze ro-quilômetro, entre eles, uma
ambulância no valor de
R$ 323 mil, sendo R$
170 mil de emendas e
R$ 153 como contrapartida da prefeitura.
O outro veículo é
uma van, que teve um
custo de R$ 378 mil,
sendo R$ 170 mil de
e m e nd a s e R $ 2 0 8
contrapartida do município. “Um investi-

A entrega dos dois veículos foi feita na última terça-feira: recursos do governo estadual e prefeitura

mento necessário para
melhorar a qualidade
dos serviços da prefeitura”, diz o prefeito
Akio Abe.
A entrega dos veículos aconteceu nesta
sem ana e e stiver am
presentes o pr efeito
Akio , o s ve r ea dores Gelson Caires e
Jhonny do Ennio, além
do suplente Ronival
Marques. A van é fruto de uma emenda do
deputa do ‘De lega do
Fernando’.

Moreira Sales realiza atividades da Semana da
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
O município de Moreira Sales está realizando diversas atividades
para marcar a passagem
da Semana Nacional da
Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla,
envolvendo alunos, professores e direção da
Apae.
Na quarta-feira, 24, o
Departamento de Cultura foi convidado a participar com atividades
sobre o tema: superar

A presidente Vera de Carvalho: evento
agendado para a próxima semana

As atividades fazem parte da semana nacional da pessoa com deﬁciência intelectual

Alunos da professora Tiquinha agitaram a programação

barreiras para garantir
inclusão.
Durante o encontro,
foram realizadas diversas apresentações

e brincadeiras com os
alunos, com a participação super especial dos
professores João Paulo,
Sueli Leite e Magali
Berti. A professora ‘Tiquinha’ com sua equipe
de teatro, arrancou muitos sorrisos e aplausos
de quem assistia.
Um dia de m uita
alegria e diversão e o
principal objetivo conquistado, a inclusão de
todos. Durante toda a
semana a Escola Rodrigo Barbato estará
promovendo atividades,
todos convidados para
visitar e conhecer esse
trabalho que vem fazendo a diferença na vida
de cada aluno.

Associação dos Pioneiros vai realizar
Sarau Cultural na próxima terça-feira
A diretoria da Associação dos Pioneiros
de Goioerê, agendou
para a próxima terça-feira, dia 30, a realização de sarau cultural.
O evento vai acontecer
na Câmara Municipal,
com início previsto
para as 19:30 horas,
sendo aberto para toda
comunidade.
A presidente da Associação dos Pioneiros, Vera Ribeiro de
Carvalho, afirma que
o sarau é uma das propostas de sua gestão.
No evento serão aprese nta dos pione ir os
e descendentes, que

vão mostrar as suas
habilidades em cantar,
declamar, entre outras
performances. A Casa
da Cultura também
abrilhantará com algumas performances.
As pessoas interessadas devem procurar a professora Vera
Carvalho até sábado
(27) e inscrever sua
apresentação. O telefone para contato é
(44 ) 9979-7171. Na
ocasião, haverá também ca da str amento
para quem quiser levar
amigos e parentes para
fazer parte da associação.

P05

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022

Rancho Alegre: prefeito e vereadores
solicitam vigas de concreto para pontes
Em audiência nesta
quinta-feira na Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL
- o prefeito de Rancho
Alegre D’Oeste, Cássio
Zanuto, acompanhado de
vereadores, solicitaram a
liberação de vigas de concretos para readequação
de pontes no município.
De acordo com o prefeito, as vigas são para o
aumento da largura das
pontes em vias estratégicas do município. “Com
pontes de concreto nossos
agricultores terão mais
segurança no escoamento

O prefeito Cássio e os vereadores durante audiência na SEIL em Curitiba

Alunos de Goioerê são destaques nas
olimpíadas da Apae em Foz do Iguaçu
A cidade de Goioerê está
sendo muito representada
em mais uma edição das
Olimpíadas das Apaes, que
acontece em Foz do Iguaçu.
A exemplo de anos anteriores,
Goioerê é uma dos destaques
da competição.
Capitaneados pelo professor “Kleber Paraíba”,
os alunos deram um tempo
nesta quinta-feira, para visitar
lugares turísticos da cidade,
especialmente as Cataratas
do Iguaçu, ﬁcando encantados
com o que viram.
Ao falar das olimpíadas
propriamente dita, o professor
“Paraíba” cita que a competição é mais um grande desaﬁo
para a equipe de Goioerê, mas
que a expectativa de conquista
de medalhas é grande.
“É uma desaﬁo grande,
mas com certeza nossos
alunos estão preparados e
certamente voltaremos com
medalhas para a nossa cidade
“, comentou ele.

Alunos capitaneados pelo professor “Kleber Paraíba’’ visitaram as cataratas do iguaçu
SEMANA NACIONAL:
- A Apae de Goioerê também
está realizando atividades
durante a Semana Nacional
da Pessoa com Deﬁciência
Intelectual e Múltipla.
A campanha anual é desenvolvida de 21 a 28 de agosto,
pela Federação Nacional das
Apaes desde 1963. Na edição
este ano, a entidade adota o

tema “Superar barreiras para
garantir inclusão”.
A ação tem por propósito
conscientizar a sociedade
sobre as necessidades especíﬁcas de organização social,
de políticas públicas para
promover a inclusão social
desse segmento populacional
e para combater o preconceito
e a discriminação.
Em Goioerê, durante toda

a semana foram realizadas
atividades, como contação de
história, show musical, apresentação de alunos do projeto
Viva Vila, Projeto CREER,
entre outras.
Para esta sexta-feira está
programado apresentações
com alunos do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas
- Celem - que vão falar um
pouco da língua espanhola.

Copacol: dia de Campo reúne triticultores no CPA
Co m a pr op os ta de
apresentar as novas cultivares de trigo, as que mais
se adaptam a cada região,
clima e solo, as melhores
técnicas de manejo para
a cultura e a sua importância econômica para a
região, enquanto cultura
de inverno, a Copacol
por meio de sua equipe
agronômica e a partir de
estudos e experimentos no
CPA (Centro de Pesquisa
Agrícola), realizou nesta
quarta-feira 24, o Dia de
Campo do Trigo.
Realizado no CPA, o
evento técn ico teve a
participação de aproximadamente 100 triticultores,

que foram conv id ad os
para visitar as áreas de
experimento e da palestra
que apresentou as melhores técnicas de manejo de
algumas variedades.
O grupo foi dividido em
quatro, que se revezaram
na palestra e nas visitas
às áreas.
Cooperado d e N ova
Aurora, Edivaldo Aparecido Ferrari, viu no evento
uma grande oportunidade
para aprender mais sobre
a cultura. “O trigo é mais
uma alternativa de renda
na atividade rural, que nos
proporciona uma opção a
mais de cultivo no período

do inverno, é muito importante também no sistema
de rotação de cultura e
com essas informações, a
Cooperativa nos assegura
o cultivo desta cultura”,
conta o produtor.
Já o produtor de Cafelândia Adelir Dalmagro, diz
que teve a oportunidade de
conhecer novas variedades
que estão disponíveis para o
produtor no mercado. “Foi
de grande proveito a nossa
participação, e agora podemos aplicar essas técnicas
em nossa propriedade, pois
o objetivo é sempre o mesmo, mais produtividade
e lucratividade”, destaca
Adelir.

O engenheiro agrônomo, João Mauricio Trentini
Roy, pesquisador do CPA,
diz que apesar de o trigo
não ser a principal cultura
de inverno, o cereal tem a
sua importância econômica
e traz vários benefícios para
o sistema de produção.
“O nosso objetivo foi
reunir esses produtores que
trabalham com a cultura do
trigo, para apresenta-los,
os principais manejos e
recomendações baseadas
nas pesquisas realizadas no
CPA, e com isso a nível de
campo, observar os cultivares que são recomendados
para a região da Copacol”,
conclui o pesquisador.

de seus produtos”, disse.
O prefeito cita que esta
é uma reivindicação antiga e que sua administração não medirá esforços
para atender os produtores
rurais. “Vamos fazer o
esforço necessário e promover articulações políticas para resolvermos essa
questão”, comenta.
O prefeito foi recebido
pelo secretário Fernando
Furiatti e na oportunidade
ele estava acompanhado
dos vereadores “Toninho
Amaro”, “Everson Peba”,
Magdalena Silva e Augusto Campos.

CONTRA-CAPA

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022

Com ﬁm da pandemia, Goioerê terá
desﬁle Cívico de Sete de Setembro
Depois de dois anos, a
cidade de Goioerê se organiza para ter de volta o
tradicional Desfile Cívico
de Sete de Setembro. O
evento, que tem como objetivo comemorar os 200
anos da Independência
do Brasil, está sendo organizado pela Secretaria
Municipal de Educação.
Conforme as informações, iniciais, o desfile
deverá contar com a participação de todas as escolas
municipais, estaduais e
particulares, bem como de
entidades e clubes de serviços. O objetivo é movimentar todos os setores da
comunidade na formação
de vários pelotões para o
desfile.
Segundo a secretária

O desﬁle está de volta, depois de mais de dois anos de pandemia da Covid-19

No Paraná, 99% dos produtores mandam
à reciclagem embalagens de agrotóxicos
Desde o início das operações, em 2002, o Sistema
Campo Limpo vem sendo
ampliado em todo o território brasileiro, consolidando o país como referência
mundial na logística reversa de embalagens vazias

e so bras p ós-con sum o
de agroquímicos. Nesse
período, o programa já
recebeu mais de 670 mil
toneladas de recipientes,
o que corresponde a 94%
das embalagens plásticas
primárias colocadas no

mercado. Ou seja, a cada
100 embalagens utilizadas
no agronegócio brasileiro, 94 são descartadas de
fo rma am bientalmente
correta. Deste volume,
93% são enviadas para a
reciclagem – apenas 7%

são incineradas.
No Paraná, o índice de
reciclagem é superior à
média nacional. De 100
embalagens vendidas, 99
retornam ao ciclo produtivo como matéria-prima de
outros produtos, sejam no-

vos recipientes para agroquímicos ou artefatos para
outras indústrias, como automotiva e energética. Se
elevarmos a comparação a
outros países, o agricultor
paranaense também sai na
frente. Na França, o índice
de reaproveitamento é de
77%; no Canadá e na Alemanha, de 73%; no Japão,
de 50%, e nos Estados
Unidos, esse índice é de
apenas 33%.
Na avaliação de José
Antônio Borghi, presidente da Comissão Téc-

Ane de Paula, a expectativa é grande, com o
desfile contando com a
participação de cerca de
três mil pessoas. O evento
está sendo programado
para acontecer na Avenida
Daniel Portela.
O p r ef eito Bet in ho
Lima cita que a volta do
desfile é um desejo não
só da sua administração,
mas de toda a comunidade,
que desde 2019 precisou
se recolher por conta da
pandemia da Covid-19.
“Graças a Deus a pandemia deu uma trégua e
assim teremos condições
de realizar o desfile deste ano. Mas para tanto,
queremos a participação
de toda a nossa cidade”,
frisa ele.
nica de Cereais, Fibras e
Oleaginosas da FAEP, os
números do Paraná são
resultado de um esforço
conjunto. “Quando todos
falam a mesma língua,
temos os elos da cadeia
trabalhando para atingir
os melhores resultados. O
próprio produtor estava
esperando essa alternativa,
que resolveu um problema
na propriedade e a questão
ambiental. Todo mundo
saiu ganhando, principalmente a sociedade”,
aﬁrma.

