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Parque Ecológico: revitalização
será entregue nos próximos dias
“O Poder da
Decisão”: palestra
acontece hoje à
noite na ACIG

A Prefeitura de Goioerê, através da
administração do prefeito Betinho Lima,
entrega nos próximos dias, as obras de
melhorias do Parque Ecológico Danilo
Moura, que passou por uma ampla revitalização.

Acontece nesta quinta-feira, dia 22, às 19:30
horas na ACIG, uma importante palestra que terá
como tema “O Poder da
Decisão”. A palestra será
ministrada pelo consultor
Humberto Alcântara, de
Brasília.

Ginástica do Viva a Vila realiza 1ª etapa das
coreograﬁas para as equipes mirim e juvenil
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Meninas da ginástica rítmica, atendidas pelo Projeto Viva
a Vila, participaram no último
ﬁnal de semana, de mais uma
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capacitação, desta vez com a
professora Lorena Crivelaro,
técnica da Equipe Unipar de
Umuarama. PAGINA 03

Janiópolis
promoveu ações
da campanha
Setembro Amarelo
Com o objetivo de
conscientizar a população, para a prevenção
do suicídio, o município
de Janiópolis, através
da Equipe Multiprofissional da Secretaria de
Saúde, está realizando
uma séria de ações para
marcar a passagem da
c am panha Se tem br o
Amarelo. PAGINA 03

Copacol: encontro discute e
capacita produtores de leite

Com retotalização dos votos, ‘Nardo’ e Magali
são os novos vereadores em Moreira Sales
A Justiça Eleitoral de
Goioerê, realizou na manhã
desta quarta-feira, a retotalização dos votos referente à eleição de 2020, no município de
Moreira Sales. A recontagem
foi originada após a cassação
do mandato dos vereadores
Daniel Pacor e Tiago Albano,
por suposta ação de compras
de voto.
PAGINA 02

Moreira Sales:
vem aí a
12ª Cavalgada
Cultural
PAGINA 05

Reciclar conhecimentos é
essencial para garantir bons
resultados no campo. Os produtores de leite integrados da
Copacol tiveram uma tarde de
capacitação para falar sobre
período de transição. Além
disso, foi ainda uma oportunidade para eles verem os
próprios índices zootécnicos e
comparar como estão em relação aos outros produtores. “É

um momento proveitoso para
nós trocarmos informações e
sabermos como estão nossos
índices zootécnicos e entender
onde podemos melhorar na
propriedade como um todo.
É ainda uma oportunidade
de aprendermos algo novo,
porque muitas vezes não
temos acesso a esse tipo de
informação e não sabemos
onde buscar.
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Com retotalização dos votos, ‘Nardo’ e Magali
são os novos vereadores em Moreira Sales
Municipalismo
Ricardo Barros (PP), líder no governo de Jair Bolsonaro e
candidato pela renovação de mandato como deputado federal,
destaca a liberação de recursos federais para a obras do hospital
da cidade de Pitanga e a construção de um centro de convenções
em Maringá. Para as obras do hospital estão sendo destinados
cerca de 5,5 milhões em emenda parlamentar, a construção
do centro de convenções em Maringá receberá 19, 1 milhões.
Queijo Super Ouro
ACooperativa Witmarsum, localizada em Palmeira, a cerca
de 80 km de Curitiba, recebeu dois prêmios em sua primeira
participação no 2º Mundial do Queijo do Brasil, que aconteceu
no último ﬁnal de semana, em São Paulo. Entre mais de mil
queijos concorrentes de todo o mundo, o tipo Appenzeller
Witmarsum conquistou o prêmio Super Ouro, nota máxima
dos jurados.
Tebet em Maringá
Simone Tebet estará no dia 26 de setembro em Maringá, para
realizar atos de campanha. A candidata do MDB à presidência
da República vai estar acompanhada do vice-prefeito Edson
Scabora (MDB), do presidente estadual da sigla, deputado
estadual Anibelli Neto, do deputado federal Sergio Souza e do
candidato ao Senado Federal, o ex-governador Orlando Pessuti.
Infraestrutura
Em encontro com representantes do Sindicato das Indústrias
da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR) na
sede da entidade, em Curitiba, o governador Ratinho Júnior
reiterou que o Paraná deve continuar a investir forte em grandes projetos e obras de infraestrutura ao longo dos próximos
quatro anos em parceria com o setor produtivo.
Banco de projetos
O governador destaca a importância do Banco de Projetos,
iniciativa que destinou R$ 350 milhões para elaboração de
projetos de engenharia. A medida viabiliza e agiliza obras de
reestruturação de rodovias, ferrovias e da segurança pública. O
formato é inédito e foi desenvolvido para resolver os grandes
gargalos, o maior aporte de recursos para planejamento da
história do Estado.
Colinha
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) está
distribuindo 8 milhões de lembretes (colinhas) para o eleitorado paranaense. O documento traz a ordem de votação que
deverá ser seguida na urna eletrônica para os cinco cargos
em disputa nas Eleições de 2022. Os cartórios eleitorais do
Paraná já receberam os lembretes para distribuição no âmbito
das respectivas zonas eleitorais. As eleitoras e os eleitores
podem consultar os números das candidatas e dos candidatos
de preferência no Portal Divulgação de Candidaturas e Contas
Eleitorais, do TSE.
Gás de cozinha
O preço do botijão nas revendas subiu novamente durante a
semana, de acordo com a pesquisa de preços da ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). A alta foi de
1,2%, com o botijão de 13 quilos, mais usado por residências,
passando de R$ 111,91 para R$ 113,25, na média nacional. Foi
a terceira semana consecutiva de alta, embora os percentuais
tenham sido bem menores nas semanas anteriores.
Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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A Justiça Eleitoral
de Goioerê, realizou na
manhã desta quarta-feira, a retotalização dos
votos referente à eleição
de 2020, no município
de Moreira Sales.
A recontagem foi originada após a cassação
do mandato dos vereadores Daniel Pacor e
Tiago Albano, por suposta ação de compras
de voto.
A retotalização dos
votos foi feita pelo chefe do Cartório Eleitoral,
Márcio Claudino, através do sistema do TSE
e acompanhado pela Juíza Lívia Simoni Scantaburdo, bem como pelo
Promotor de Justiça,
Rogério Rudiniki Neto,
representantes da OAB
e Imprensa local.
Havia a expectativa
de qu e um dos suplentes, Elias Rocha,

A retotalização dos votos foi acompanhada por várias autoridades

assumiria no lugar de
Daniel Pacor, mas com
a exclusão dos votos, a
vaga por média, ficou
com Magali Berti.
De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral,
até segunda-feira os
dois novos vereadores
deverão assumir na Câmara de Moreira Sales.
Os suplentes Magali e Nardo serão empossados segunda-feira
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Parque Ecológico: revitalização
será entregue nos próximos dias
A Prefeitura de Goioerê,
através da administração
do prefeito Betinho Lima,
entrega nos próximos dias,
as obras de melhorias do
Parque Ecológico Danilo
Moura, que passou por
uma ampla revitalização.
A inauguração seria

nesta quinta-feira, mas
devido ao tempo chuvoso,
foi adiada.
De acordo com a Prefeitura, entre as melhorias
estão a recuperação da pista de caminhada, reforma e
recuperação de quiosques
e passarelas, bem como

Local foi totalmente revitalizado

reparos no madeiramento e
obras de iluminação, entre
outros serviços.
O prefeito Betinho
Lima cita que as melhorias
no parque garantem mais
conforto e comodidade
para os que usufruem do
espaço. “Sem dúvida. O
objetivo dessa melhoria é
justamente garantir esse
conforto, com as pessoas
que visitam o local sendo
bem atendidas”, disse.
Ainda segundo o prefeito, com as obras de reformas, o espaço ﬁcou lindo,
agradável e pronto para
proporcionar momentos
de lazer com qualidade.
“É mais uma conquista
importante e que poderá,
a partir desta quinta-feira,
ser desfrutada pela nossa
população”, citou.

As trilhas para caminhadas foram totalmente recuperadas

Janiópolis promoveu ações da
campanha Setembro Amarelo
Com o objetivo de conscientizar a população, para
a prevenção do suicídio, o
município de Janiópolis,
através da Equipe Multiproﬁssional da Secretaria de
Saúde, está realizando uma
séria de ações para marcar
a passagem da campanha
Setembro Amarelo.
A secretária de Saúde,
Mônica Souza, explica que
as ações visam alertar a
comunidade sobre o tema
do suicídio e reforçar a importância do diálogo e do
debate da questão, além da
promoção do acolhimento
a quem está em sofrimento
psíquico.
A ação realizada no
Distrito de Bredápolis contou com a participação da
psicóloga Natalie Suzano

Diversas ações estão sendo realizadas dentro da campanha Setembro Amarelo

e da nutricionista Debora
do Prado Costa. As atividades serão desenvolvidas
até o ﬁnal deste mês, com

Alunos participaram de palestra sobre sexualidade

ações de promoção à saúde
e prevenção ao suicídio,
articuladas com os demais
setores da saúde.
PALESTRA: - A equipe
da saúde também realizou
palestra sobre sexualidade
e cuidados de higiene com
o corpo. Foi para alunos
do Colégio Dom Pedro II,
evento que contou com a
participação de cerca de 40
estudantes.
A palestra foi realizada
pela enfermeira Amanda
Castoldi, juntamente com
as ACS Mayra e Sirley.

“O Poder da Decisão”: palestra
acontece hoje à noite na ACIG
Acontece nesta quinta-feira, dia 22, às 19:30
horas na ACIG, uma
importante palestra
que terá como tema
“O Poder da Decisão”.
A palestra será ministrada pelo consultor
Humberto Alcântara,
de Brasília.
De acordo com o presidente da ACIG, Lenilson Munhoz, trata-se de
um evento para motivar
a classe empresarial,

sobretudo os comerciários. “Será uma injeção
de ânimo para o crescimento pessoal tanto dos
empresários quanto dos
colaboradores”, diz ele.
O evento é gratuito e
será realizado pela ACIG
através de parceria com
a Rede Car. Quem ainda
não conﬁrmou presença
poderá fazê-lo pelos
telefones: (44) 35217200 ou WhatsApp (44)
99821-0201.

O palestrante
Humberto Alcântara
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Ginástica do Viva a Vila realiza 1ª etapa das
coreograﬁas para as equipes mirim e juvenil
Meninas da ginástica rítmica, atendidas pelo Projeto Viva
a Vila, participaram no último
ﬁnal de semana, de mais uma
capacitação, desta vez com a
professora Lorena Crivelaro,
técnica da Equipe Unipar de
Umuarama.
Na oportunidade, foi realizada a primeira etapa das
coreograﬁas para as equipes
mirim e juvenil do projeto.
“Em nome das nossas alunas,
queremos agradecer à professora Lorena, que trabalhou
coreograﬁas muito lindas”, diz
o presidente do projeto Pedro
Marques.
Formada em Educação
Física, Lorena foi atleta da
Unipar desde quando criança,
trazendo no currículo uma vasta premiação em campeonatos
estaduais e de nível nacional.
Pedro Marque cita que
além de Lorena, em janeiro
deste ano a técnica londrinense

Capacitação aconteceu no último sábado, com participação de boa parte das alunas

Débora Andreazi, coreografou
a equipe pré infantil. “As três
coreograﬁas estrearão no festival de ginástica no ﬁnal do
ano no Viva a Vila e estarão
prontas para as competições
de 2023”, comenta.
O presidente do Viva Vila
destaque que toda a equipe
pedagógica, formada pelas
professoras Mara Carvalho
Maira Matozo, acadêmica
Ingrid Marques Castrillon e
auxiliares, vêm trabalhando
arduamente com as atletas na
execução dessas séries que,
certamente, irão encantar o
público.
“Agradecemos também ao
prefeito Betinho Lima, que não
tem medido esforços para que
nossa instituição mantenha
esse esporte que envolve a
arte e a cultura”, ﬁnalizou
Pedro Marques, agradecendo
também ao secretário Igor
Américo, do Esporte.

Índice de pessoas com deﬁciência
no mercado de trabalho é de 28,3%
As pessoas com deﬁciência apresentaram, em 2019,
taxas de participação (28,3%)
e de formalização (34,3%) no
mercado de trabalho muito
menores do que as das pessoas sem essa condição (66,3%
e 50,9%, respectivamente).
A desocupação observada
nesse contingente (10,3%)
foi maior do que a veriﬁcada
entre as pessoas sem deﬁciência (9%).
Os dados constam da
publicação Pessoas com Deﬁciência e as Desigualdades
Sociais no Brasil (PNS 2019),

divulgada hoje (21) pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística (IBGE).
De acordo com o analista
da pesquisa, Leonardo Queiroz Athias, a inserção no mercado de trabalho, principalmente em ocupações formais
com maiores benefícios em
termos de rendimento e com
proteção social, é um desaﬁo
para as pessoas com deﬁciência, que devem lidar com
diversos obstáculos, como a
inadaptação dos espaços, tanto
no local de trabalho quanto no
deslocamento.
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Moreira Sales: município se organiza para
mais uma edição da Cavalgada Cultural
Considerada como
uma das mais tradicionais
cavalgadas da região Noroeste do Estado, Moreira
Sales se prepara para a realização da 12ª edição de
sua Cavalgada Cultural,
agendada para acontecer
no dia 13 do mês de novembro.
De acordo com a diretora de Cultura do município, Dayana Mazzer, a
edição de 2022 da cavalgada, promete superar os
outros anos melhorando
a qualidade e recebendo
um público ainda maior.
Ela cita que em virtude da pandemia da
Covid-19, o município
ﬁcou impossibilitado de
realizar o evento e que
por conta disso há uma
expectativa muito grande. “Sem dúvida. Muita

Cavalgada é tradicional e todos os anos reúne centenas de cavaleiros e amazonas

Produtores de leite falam sobre período de
transição e índices zootécnicos em capacitação
Reciclar conhecimentos
é essencial para garantir
bons resultados no campo.
Os produtores de leite integrados da Copacol tiveram
uma tarde de capacitação
para falar sobre período de
transição. Além disso, foi
ainda uma opo rtunidade
para eles verem os próprios
índices zootécnicos e comparar como estão em relação aos outros produtores.
“É um momento proveitoso para nós trocarmos
infor mações e saber mos
como estão nossos índices
zo o té cn i co s e en te nd e r
ond e podemo s melhor ar
na propriedade como um
todo. É ainda uma oportunidade de aprendermos
algo novo, porque muitas
vezes não temos acesso a
esse tipo de informação e
não sabemos onde buscar.
Event os assim são uma
oportunidade para termos
ainda mais conhecimento”,
destaca o coo perado de
Nova Aurora, Guilherme
Hubner.

A c o op e r ad a d e C af e l â n d i a C a m i l a To z o
também aprovou a capacitação. “Sentimos falta desses encontros presenciais
durante a pandemia e agora
tivemos a oportunidade de
nos reunirmos novamente.
N esse s ci nc o an o s qu e
estamos trabalhando com

a pecuária de leite sempre
aprendemos algo novo. A
bovinocultura é uma atividade complexa, mas depois
que nos envolvemos, nos
apaixonamos por ela”.
Op ortun idade de melhoria
As informações foram

t ra zi da s p el o p r of e sso r
de Medicina Veterinária
da PUC Curitiba, André
Ostrensky. Ele realiza um
trabalho como consultor,
junto ao parceiro da Copacol Vaccinar, com os pecuaristas de leite cooperados.
“O período de transição é um momento crítico
para os pr odutores. Nós

conh ecemos a r eal idade
dos produtores da Copacol
e sabemos que eles têm
uma estrutura e um manejo bom. Mas trouxemos
o assunto a pedido dos
técnicos da Cooperativa
que entenderam que com o
crescimento da atividade é
importante trazer o tema.
E mb o r a o s p r o d u t o r e s
tenham um bom nível de
conhecimento, existe sempre uma oportunidade de
melhoria”, diz.
Além disso, com os resultados zootécnicos que
são apresentados o pr odutor tem a oportunidade
par a ver o nde ele p ode
mel h o ra r. “ Ele s p od em
avaliar, junto ao técnico,
onde há uma oportunidade de melhoria e ter uma
visão geral dos pontos da
fazenda, como os dados

gente ligando, comitivas
de longe manifestando
interesse de participar. Vai
ser demais”, diz.
O prefeito Rafael Bolacha, que vem dando
total apoio à realização
do evento, comenta que
a cavalgada está sendo
preparada com todos os
detalhes sendo observados. “O que queremos
é proporcionar aos visitantes e participantes do
evento, uma das melhores cavalgadas da nossa
história e também do
Paraná”, comenta.
A programação ainda
está sendo deﬁnida, mas
haverá show, almoço e diversas atrações. “Estamos
ﬁnalizando os detalhes e
depois vamos fazer uma
divulgação ampla”, destaca o prefeito Bolacha.
econômicos, reprodutivos
e de dieta”.
Incentivo ao cooperado
O gerente de Integração
de Suínos e Leite, Leonardo Dornelles, afirma que o
intuito do treinamento foi
justamente trocar id eias
com o produtor, falando
sobre o que pode ser melhorado. “Momentos como
esse são importantes para
a troca de experiências e
os produtores estão vendo
seus resultados e tem a
oportunidade de adquirir
mais conhecimento para
melhorar os índices zootécnicos. Eles conseguem
visualizar o indicado r
que está deficiente e, com
isso, buscar um resultado
melhor, seja em custo ou
produtividade”.
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Educação assina contrato de quase meio bilhão
com o BID para modernização da rede estadual

O Governo do Paraná assinou nesta semana o contrato de
empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), instituição que ﬁnanciará
investimentos de US$ 90,6 milhões (cerca de R$ 470 milhões)
voltados para a implantação do
programa Educação para o Futuro,
uma série de ações para o desenvolvimento da educação pública.
Na semana passada, o governador
Carlos Massa Ratinho Junior havia
assinado o contrato de contragarantia entre o Governo do Paraná
e a União. Ao todo, o programa
prevê US$ 113,2 milhões em
investimentos (cerca de R$ 588
milhões). Além dos US$ 90,6
milhões (R$ 470 milhões) do BID,
há uma contrapartida de US$ 22,6
milhões do Governo do Estado, ou
R$ 118 milhões pela cotação atual.
Esse investimento faz parte do
trabalho para consolidar a educação pública do Estado como
a melhor do país, fortalecendo
ainda mais a modernização da
rede estadual de ensino, com me-

lhor infraestrutura nas escolas e a
preparação dos estudantes para o
mercado de trabalho do século 21.
Os resultados desse trabalho já
vêm aparecendo, como o primeiro
lugar do Ensino Médio no Ideb
(Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) divulgado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) na última
sexta-feira (16) – em quatro anos
a rede estadual paranaense pulou
de sétima posição para o topo.
O

QUE

S ER Á

FE I TO

O novo programa está organizado
em quatro pilares: aprimorar a
proposta pedagógica e uso de tecnologias educacionais; expandir e
fortalecer a Educação Proﬁssional;
melhorar a gestão da Secretaria da
Educação e do Esporte (Seed/PR);
e construir novas unidades, além
de ampliar parte das existentes.
Entre os investimentos previstos está a construção de sete
unidades novas de grande porte

em bairros com crescimento
populacional de sete diferentes
centros urbanos: as cidades
pré-selecionadas são Curitiba,
Araucária, Fazenda Rio Grande,
Piraquara, São José dos Pinhais,
Ponta Grossa e Toledo. Elas devem
ter infraestrutura inovadora, com
centros de tecnologia e inovação
e sustentabilidade ambiental.
Além destas novas unidades, até
64 colégios serão ampliados com
foco na expansão da Educação
Proﬁssional, que também terá
novos materiais didáticos, equipamentos para laboratórios, sistema
de avaliação e formação de professores para os cursos prioritários.
Pelo menos um em cada três estudantes de Ensino Médio deverá estar matriculado nessa modalidade.
Dentro das propostas pedagógicas
e de tecnologias educacionais,
estão o aperfeiçoamento de
materiais didáticos e formação
de professores (com foco em
habilidades digitais e socioemocionais), mais plataformas
educacionais e investimentos em

equipamentos, como computadores e novos kits de robótica.
A melhoria da gestão da secretaria
estadual também está contemplada
com a contratação de consultorias especializadas para maior
eﬁciência administrativa, atualização e integração de sistemas de
gestão, entre outras ferramentas.
T RÂ M IT E

C OM P L E X O

Após o envio de uma carta consulta

ao BID em dezembro de 2019,
a Seed-PR elaborou o perﬁl do
projeto e do projeto executivo
durante 2020, enviando a proposta
de empréstimo em novembro. Em
maio do ano passado a proposta
foi aprovada pela Comissão de
Coordenação e Controle das Operações de Crédito e Concessão de
Garantias (Copec) do governo estadual, e então passou a tramitar na
Assembleia Legislativa do Paraná,
que aprovou o projeto de ﬁnanciamento, posteriormente sancio-

nado pelo governador, em 24 de
setembro (Lei nº 20.716/2021).
A negociação prosseguiu, recebendo o aval do BID e seguindo
para a União. Em julho deste
ano, o governo federal autorizou
o envio da proposta ao Senado
para que a casa legislativa desse
o aval da contratação de operação
de crédito externo, com garantia da
União, entre o Governo do Paraná
e o BID, que foi aprovada agora
em agosto.
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