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Cliente do Paraná Supermercados ganha
veículo zero na promoção da ACIG
A c o n t e c e u n a t a rde desta segunda-feira,
o s o r te i o d o v e íc u l o
zero-q uilômetro - Fiat
Moby - da promoção do
co mér cio de Go ioer ê,
organizado pela ACIG.
A ganhadora é Karol Arrabal Fukushida, que fez
suas compras no Paraná
Supermercados. Além do
veículo, a ACIG também
sorteou 4 vale-compras
no valor de R$ 500,00
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cada.

Caminhão
elétrico passa a
integrar frota da
Copacol
Sempre aberta à propostas
inovadoras, a Copacol conta
agora com um caminhão elétrico em sua frota de veículos. Em
parceria com a Jetta Transportes,
empresa prestadora de serviço,
ele irá circular no Estado de São
Paulo, região onde a Cooperativa possui uma Filial de Vendas.
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Viva a Vila presta contas de recursos
destinados à entidade por vereadores
A direção do projeto
Viva a Vila, bem como
professores e pais de
alunos, estiveram na
Câmara Municipal nesta
segunda-feira, para prestar contas dos recursos
que a entidade recebeu
através das chamadas
emendas impositivas dos
parlamentares. De acordo
com os números, o projeto
atende hoje 120 crianças
e adolescentes com atividades de futebol, futsal,
ginástica rítmica e balé.
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Noite Cultural do Colégio João
XXIII foi sucesso em Janiópolis
Foi um sucesso a Noite
Cultural Folclórica do Colégio Estadual João XXIII
de Janiópolis, realizada na
última sexta-feira (19 de

agosto). O evento aconteceu na quadra de esportes
do colégio e teve diversas
apresentações artísticas e
culturais. PAGINA 02

Quarto Centenário abre as inscrições
para projeto de castração de animais
Já estão abertas no
município de Quarto
Centenário, as inscrições para os interessados em castrar seu

pet. O procedimento
poderá ser feito na Secretaria da Agricultura
e Meio Ambiente.
PAGINA 02
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Viva a Vila presta contas de recursos
destinados à entidade por vereadores
Homem de valor
Ex-Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, destaca
os valores morais de Álvaro Dias. “Ele, que mesmo nos tempos
de adversidades, jamais deixou de lutar contra a corrupção, foro
privilegiado e condenação em segunda instância. Alvaro Dias
tem valores morais e se eu votasse no Paraná, não pestanejaria
e meu voto seria dele”, disse Janot.
Bolsonaro no Paraná
O líder no Governo Bolsonaro, deputado Ricardo Barros (PP),
informou em seu Twitter que o presidente Jair Bolsonaro estará
no Paraná na quarta-feira, 31. Na agenda de Bolsonaro está a
visita à nova ponte em Foz do Iguaçu, reunião com cooperativas da região e encontro com prefeitos. O presidente também
se encontrará com o governador Ratinho Junior e apoiadores,
em Curitiba.
Leilão industrial
O Estado do Paraná vai sediar no próximo dia 29 de agosto
um dos maiores leilões industriais do agronegócio do Brasil em
2022. A Companhia Dutch Starches Internacional do Brasil Amidos Ltda., uma das marcas industriais mais conhecidas no setor
da agroindústria do Paraná e do Mercosul como DSI, e uma das
maiores fornecedoras de amido para marcas como Yoki, Dona
Benta, Dr. Oetker e Bretzke vai a leilão nesta data na comarca
do município de Assis Chateubriand.
Turismo e o agro
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse nesta quarta-feira, 17, aos prefeitos da Amunorpi que os investimentos em
turismo rural e no agronegócio devem ser ampliados na agenda de
desenvolvimento da região para os próximos anos. Além destes,
Romanelli destacou ainda o fortalecimento do turismo religioso
e de aventura, com a atração de empreendimentos de alto padrão.
Turismo no NP
“O Paraná investe mais de R$ 5 milhões para construir uma
passarela que vai facilitar o trânsito de pedestres e veículos ao
Santuário São Miguel Arcanjo, um dos mais importantes pontos
do turismo religioso do Paraná. O Morro dos Anjos Resort Hotel
em construção em Bandeirantes promete ser um dos maiores
complexos turísticos do Brasil. Sertaneja e Primeiro de Maio, com
a criação do Portal Ilha do Sol e também o Hard Rock Hotel, um
dos mais arrojados empreendimentos do setor, escolheu a região
para implantar seu mais novo investimento”, disse Romanelli.
Agro no NP
O agronegócio no Norte Pioneiro tem sua força na agricultura
familiar. A fruticultura e a cafeicultura da região são as principais
forças da economia, que têm contribuído para o crescimento da
balança comercial. A exportação de frutas, sobretudo da goiaba,
está crescendo, com números favoráveis à economia regional. Os
fruticultores de Carlópolis estão conquistando o mercado internacional. O café tem colecionado prêmios de empreendedorismo,
com destaque à atuação feminina do agronegócio.
Intenção de consumo
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) voltou a subir
no Paraná. O indicador, aferido pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (CNC),
cresceu 2,2% em agosto na comparação com o mês anterior e
marcou 96,8 pontos. O ICF subiu mais entre as famílias com renda
acima de dez salários mínimos, com elevação mensal de 3,5%,
atingindo 105,5 pontos. Já nas famílias de menor renda, apesar
do crescimento mensal de 1,9%, o indicador está em 94,9 pontos.
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O projeto Viva Vila prestou contas da entidade, na última segunda-feira na Câmara Municipal

A direção do projeto
Viva a Vila, bem como
professores e pais de alunos, estiveram na Câmara
Municipal nesta segunda-feira, para prestar contas
dos recursos que a entidade
recebeu através das chamadas emendas impositivas
dos parlamentares.
De acordo com os números, o projeto atende hoje

120 crianças e adolescentes
com atividades de futebol,
futsal, ginástica rítmica e
balé.
O presente do Viva a Vila,
o advogado Pedro Marques,
aproveitou a oportunidade
para agradecer o apoio dos
vereadores e disse que a
prestação de contas foi feita
com o objetivo de mostrar
de forma transparente e com

responsabilidade, onde e
como os recursos estão sendo aplicados. “Sem dúvidas.
Esse relatório é para mostrar
de forma transparente o que
estamos fazendo”, disse,
agradecendo o apoio dos
vereadores, que segundo
ele, tem sido muito útil.
Durante a sessão plenária, os vereadores agradeceram a iniciativa e elogiaram

a prestação de contas da
entidade, que fez a entrega
de uma cópia com os dados
sobre onde e como os recursos estão sendo aplicados.
Também na oportunidade foi feita a entrega de
requerimento solicitando a
inserção da entidade para
receber novas emendas
impositivas no orçamento
de 2023.

Quarto Centenário abre as inscrições
para projeto de castração de animais
Já estão abertas no município de Quarto Centenário,
as inscrições para os interessados em castrar seu pet.
O procedimento poderá ser
feito na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.
O secretário Rogério
Casa Branca explica que a
ação será realizada no dia
22 de setembro, no período
da manhã, tendo como local
a Avenida Moreira Cabral,
65, ao lado da Secretaria de
Saúde.
No total 109 vagas estão
sendo oferecidas para castração de cães e gatos, além
de outras 41 vagas como cadastro de reserva. Os animais
deverão estar com boa saúde
e ter idade entre seis meses e
oito anos.

São no total 109 vagas par a castração de cães e gatos

Encontro dos Amigos de Goioerê:
convites já estão à venda

Já estão à venda os
convites para o reencontro dos Eternos Amigos
de Goioerê - EAG - que
será realizado no dia 22
de outubro no Goioerê
Clube de Campo.
O e ve nt o, q u e é
promovido pela Associação Goioerense de
Pioneiros, traz nesta
edição duas atrações
de qualidade e que são
especialistas em eventos retrô.
Segundo os organi-

zadores, vão animar o
evento a Banda Discover - máquina do tempo
e Ticão e Solange Forever. Maiores informações para convites;
(44) 99979-7171 (Vera
Carvalho), (44) 999870400 (Luiz Tolentino)
ou (44) 99952-0056
(Leatriz Cristina).
Primeiro lote tem preço promocional, incluso
entrada, mesa de frios
completa e a tradicional
canja da madrugada.
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Cliente do Paraná Supermercados ganha
veículo zero na promoção da ACIG
Acon teceu n a tard e
desta seg unda-feira, o
sorteio do veículo zero-quilômetro - Fiat Moby
- da promoção do comércio
de Goioerê, organizado
pela ACIG.
A ganhadora é Karol
Arrabal Fukushida, que fez
suas compras no Paraná
Supermercados. Além do
veículo, a ACIG também
sorteou 4 vale-compras no
valor de R$ 500,00 cada.
Os g an h ad o res do s
vale-compras foram os
seguintes clientes: Julia
Soares, que recebeu seu
cupom na Loja Mar Azul;
Valter dos Santos - Baloon Brinquedos ; Everaldo
e Elaine Cavalhieri, que
ﬁzeram suas compras no
Copacol Supermercados.

A ganhadora do veículo Fiati Moby é Karol Arrabal Fukushida

Caminhão elétrico passa a
integrar frota da Copacol
Sempre aberta à propostas
inovadoras, a Copacol conta
agora com um caminhão
elétrico em sua frota de veículos. Em parceria com a
Jetta Transportes, empresa
prestadora de serviço, ele
irá circular no Estado de São
Paulo, região onde a Cooperativa possui uma Filial de
Vendas.
De acordo com o superintendente de Logística da
Cooperativa, Itamar Ferrari,
parcerias como esta são
sempr e bem- vin das. “A
transportadora sugeriu essa
coo peração para termos
este veículo na nossa frota e
nós prontamente aceitamos.
Estamos conhecendo esta
tecnologia e saber que nossos parceiros também estão
atentos ao mercado é muito
positivo”, diz.
O caminhão tem energia
100% limpa, ou seja, não
emite CO², tem capacidade
de 3,5 mil quilos de carga e
possui autonomia de até 230
quilômetros com uma única
carga de bateria.
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
A Cooperativa produz
com responsabilidade cuidando do meio ambiente.
Dessa forma, investe em
projetos que garantam a

Copacol conta agora com um caminhão elétrico em sua frota de veículos
sustentabilidade ambiental.
Um exemplo é a utilização de
energia a partir do biogás na
UPL (Unidade de Produção
de Leitões) de Carajá, no município de Jesuítas, que tem a
capacidade de produzir 648
mil kwh/mês. Essa quantidade é suﬁciente para atender
toda a UPL, com excedente.
Outros locais que também
utilizam o biogás são as UPLs
de Central Santa Cruz e de
Formosa do Oeste. Há ainda

a UPD (Unidade de Produção
de Desmamados) em Jesuítas que tem a previsão para
iniciar a utilização deste tipo
de energia ainda em agosto.
A energia fotovoltaica é
outro investimento da Cooperativa. Na Unidade Carajás
I a geração mensal de energia
limpa é de quase 11 mil kw/h
e na Unidade Carajás II é de
mais de 22 mil kw/h.
Al ém di sso , soment e
em 2021, a Copacol tratou

Noite Cultural do Colégio João
XXIII foi sucesso em Janiópolis
Foi um sucesso a Noite
Cultural Folclórica do Colégio Estadual João XXIII
de Janiópolis, realizada na
última sexta-feira (19 de
agosto). O evento aconteceu na quadra de esportes
do colégio e teve diversas
apresentações artísticas e
culturais.
Também funcionaram
barracas com comidas e
bebidas típicas, além de
show de prêmios. A direção do colégio agradece
a presença e participação
de todos.

O evento aconteceu na última sexta-feira

22,9 mil m³ de efluentes
nas estações de tratamento,
reutilizou 2,5 mil m³ de água
por dia e reciclou 19,5 mil
toneladas de resíduos.

Durante o sorteio, o
presidente da ACIG, Lenilson Munhoz disse que
a promoção tem sido das
mais movimentadas dos
últimos e anos e superado
todas as expectativas.
“Nós estamos muito
felizes com o desempenho da campanha, que
na verdade tem superado
nossas expectativas. Desde
já, nosso muito obrigado
todos os comerciantes e
especialmente aos consumidores”, disse.
O p r efe ito Be tin ho
Lima prestigiou o sorteio
e destacou a boa promoção
realizada pelo comércio de
Goioerê. “Nossa cidade
tem um comércio forte e
a promoção está à altura”,
disse ele.
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