Assinado de forma
EDITORAdigital por
GAZETA
EDITORA-GAZETA
REGIONAL DE REGIONAL DE
GOIOERÊ LTDAGOIOERÊ
ME:056720100001
LTDA97
ME:05672010 Dados: 2022.09.23
14:27:52 -03'00'
000197
TERÇA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2022

DIRETOR: Jucelino Costa dos Santos

EDIÇÃO: 3875

R$ 3,50

Janiópolis: municípiojá superou meta
de vacinação contra a paralisia infantil
O município de Janiópolis está comemorando os bons resultados da campanha de vacinação contra a poliomielite (Paralisia Infantil). Segundo a Secretaria de Saúde, desde que a campanha começou, em 8 de agosto, o município conseguiu vacinar mais de 100%
das crianças de zero a 4 anos de idade, superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%.
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Entidades recebem
R$ 21 mil da
Cavalgada
Cultural de Goioerê

Novo mutirão para zerar ﬁla liberou mais
de 5 mil exames ambulatoriais em Goioerê
Realizado no último
sábado, dia 17, o segundo
mutirão do programa ‘Fila
Zero’, que tem como objetivo zerar a ﬁla de espera

Entidades que tiveram
participação da I Cavalgada
Cultura de Goioerê, realizada
no último dia 4, receberam de
forma simbólica, das mãos
dos coordenadores do evento, recursos da ordem de R$
21.460,00.

Moreira Sales: Paróquia São João
Batista comemora os seus 60 anos

Uma grande celebração foi realizada na noite da última
quinta-feira, para marcar as comemorações dos 60 anos de
criação da Paróquia São João Batista de Moreira Sales. A celebração contou com a participação de vários padres da região,
especialmente aqueles que já passaram pela paróquia, que foi
criada no dia 15 de setembro de 1962.
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ACIG e Sebrae vão realizar curso
de gestão em vendas em Goioerê
Vender mais é consequência de
vender melhor e pensando nisso, a
ACIG - Associação Comercial e
Empresarial de Goioerê e Sebrae -

PAGINA 02

através do Ponto de Atendimento
- realizam nesta quarta-feira, dia
21, um importante curso de gestão
em vendas.

por exames ambulatoriais, atendeu 532 pessoas
e liberou 5.084 exames
que estavam represados.
PAGINA 03
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Orçamento de 2023 será apresentado em
audiência pública na próxima terça-feira
A Prefeitura de Goioerê, através da Secretaria
de Fazenda, agendou para
a próxima terça-feira, dia
27, às 20 horas, audiência
pública para apresentação
da Lei Orçamentária Anual
(LOA 2023). A audiência
será no plenário da Câmara

Municipal.
Segu ndo a se cret ári a
Rosely Otani, o objetivo é
apresentar e discutir, junto
à população, prioridades
para o exercício financeiro
de 2023, além de buscar a
participação popular na confecção da peça orçamentária.

O prefeito Betinho Lima
cita que a legislação exige
que os munícipes sejam
convocados para conhecer e
discutir os projetos a serem
executados pela administração municipal. “Daí a
importância da comunidade
estar presente’, comenta ele.

A LOA, segundo os técnicos da Prefeitura, detalha
a aplicação dos recursos do
município em obras e ações
para o exercício seguinte.
Antes de se tornar lei, as
propostas são analisadas e
votadas pelo Poder Legislativo.

Seguem abertas as inscrições para o
curso Mulheres na Construção Civil
Eﬁciência
O Paraná tem a segunda máquina pública mais eﬁciente
do País, com um índice de aproveitamento de 99,58 pontos,
apontou o Ranking de Competitividade dos Estados. O levantamento divulgado na última semana revelou que o Estado
saltou quatro posições em relação a 2021, passando da sexta
colocação para a vice-liderança no quesito. “Implantamos
um novo modelo de gestão estadual, focado na redução de
custos e na eﬁciência dos processos administrativos, com
processos bem mais simples e descomplicados para o setor
produtivo”, aﬁrmou.
Ensino de qualidade
A rede municipal de
Maringá é referência em
qu alidad e de ensin o e
aposta em metodologia
inovadora com foco na
tecnologia. A qualidade
de ensino é comprovada
com a nota conquistada
pela gestão municipal no
Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira
(Ideb) de 2021. Maringá
conquistou a melhor nota
entr e as cinco maiores
cidades do Paraná. A rede
municipal registrou nota de
6,5, maior que a média do
Brasil, que é de 5,8, e das
cidades paranaenses, de 6.

de registro da candidatura de Deltan Dallagnol a
deputado federal pelo Podemos. O ex-procurador da
República e ex-integrante
da operação Lava Jato
teve seu pedido de registro
negado por unanimidade.
Dallagnol foi condenado
no Tribunal de Contas da
União no caso das diárias
da Lava Jato e responde a
processo administrativo
disciplinar. Por conta da
conden ação, Dall ag nol
foi enquadrado na Lei da
Ficha Limpa. Os magistrados consideraram que o
ex-procurador perdeu seus
direitos políticos.

IDEB destaque
A n ot a c on qu ist ad a
pela cidade no Ideb de
2021 é 12% superior à
média nacional e 8% da
estadual. Além disso, o
índice de Maringá na educação básica fica acima
da média dos estados do
Sul do Brasil. O prefeito
Ulisses Maia destaca que
o resultado é reflexo de
uma metodologia que alia,
entre outros aspectos, tecnologia, sustentabilidade e
empreendedorismo.

Vestibular da UEPG
Iniciou nesta segunda-feira (19) o período de inscrições para o Vestibular
da UEPG (Universidade
Estadual de Ponta Grossa).
O prazo encerra no dia 18
de outubro. A taxa de inscrição custa R$ 184,00 e o
pagamento deve ser feito
até o dia seguinte ao fim
do período de inscrições.
Em 2022, a Universidade
Estadual de Ponta Grossa
oferece 1.495 vagas para
39 cursos de graduação.
En tr e e le s, Me di ci na ,
Candidatura indeferida Enfermagem, Direito e
O Tribunal Regional Engenharia de Software.
Eleitoral (TRE) do Pa- Estes fo ram o s q uatro
raná indeferiu na última cursos mais concorridos
sexta-feira (16) o pedido na edição passada.
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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Depois que sua primeira
edição foi um sucesso, seguem abertas na Secretaria
de Indústria e Comércio de
Goioerê, as inscrições para

o curso de capacitação para
mulheres na construção
civil.
Denominado de ‘Mão
na Massa’, o projeto é uma

iniciativa da vereadora Luci
Alvino, em parceria com a
administração municipal
e teve sua primeira edição
realizada em 2021, com a

Curso teve sua primeira edição no ano passado

participação de 20 mulheres.
A vereadora cita que o
curso é dos mais interessantes e que muitas das mulheres que participaram da sua
primeira edição, inseridas
no mercado de trabalho.
“Sem dúvida, uma janela de
oportunidades”, disse.
O curso também conta
com a parceria do Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. As interessadas em participar
devem procurar a Secretaria
de Indústria e Comércio,
que funciona na Avenida
Tiradentes 150.
Segundo as informações,
é necessário apresentar os
documentos de CPF, RG e
comprovante de endereço.
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Janiópolis: município já superou meta
de vacinação contra a paralisia infantil
O município de Janiópolis está comemorando os bons resultados da
campanha de vacinação
contra a poliomielite (Paralisia Infantil).
Segundo a Secretaria
de Saúde, desde que a
campanha começou, em
8 de agosto, o município
conseguiu vacinar mais
de 100% das crianças de
zero a 4 anos de idade,
superando a meta estabelecida pelo Ministério
da Saúde, que é de 95%.
De acordo com a secretária Mônica Souza,
a população estimada
(há dois anos) era de
218 crianças, no entanto
foram vacinadas 221,
ou seja, 101,38%. Ela
agradece ao empenho de
todos os profissionais da
área de saúde, da sede
e dos distritos que se

O índice alcançado pelo muncípio até agora foi de 101,38%: primeiro lugar na região

Novo mutirão para zerar ﬁla liberou mais
de 5 mil exames ambulatoriais em Goioerê
Realizado no último
sábado, dia 17, o segundo
mutirão do programa ‘Fila
Zero’, que tem como objetivo zerar a ﬁla de espera
por exames ambulatoriais,
atendeu 532 pessoas e
liberou 5.084 exames que
estavam represados.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo da administração
é oferecer assistência à
população, honrando o
compromisso de zerar a ﬁla
de espera, que foi feito pelo
prefeito Betinho Lima.
A secretária Gabriela
Martins explica que aos
poucos a casa vai sendo colocada em ordem, com os
exames sendo realizados
e a população tendo a sua

O prefeito Betinho Lima e a equipe da saúde acompanham de perto os multirões

qualidade de vida melhorada. “Estamos vencendo
barreiras e alcançando
os objetivos propostos”,
citou.

O p r efe ito Be tin ho
Lima cita que o programa
chegou para resolver um
problema antigo e gerava muita reclamação por

parte dos usuários do sistema de saúde. “Graças a
Deus estamos resolvendo
e melhorando a vida da
população”, disse.

empenharam no sentido
de vacinar as crianças.
Mônica destaca ainda, que enquanto muitos
municípios da região
não conseguiram atingir
nem 50%, Janiópolis
superou a meta. “É uma
grande conquista para a
saúde de Janiópolis e todos os nossos profissionais estão de parabéns”,
frisou a secretária.
Ela pede que se alguma criança ainda não
tomou a dose da vacina
que procure a Unidade
Básica da Saúde que a
equipe estará sempre
pronta para atender.
Va le le mbr ar que
no Brasil e no Paraná,
devido ao baixo índice
de vacinação, a Campanha foi prorrogada
até o próximo dia 30 de
setembro.
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Moreira Sales: Paróquia São João
Batista comemora os seus 60 anos
Uma gra nde celebração foi realizada na
noite da última quinta-feira, para marcar as
comemorações dos 60
anos de criação da Paróquia São João Batista
de Moreira Sales.
A celebração contou
com a participação de
vários padres da região,
especialmente aqueles
que já passaram pela
paróquia, que foi criada
no dia 15 de setembro
de 1962.
O padre Luiz da Silva
Andrade, pároco local,

Para marcar a passagem da data, direção da paróquia realizou uma movimentada celebração

destacou a fé da comunidade de Moreira Sales,
que sempre manteve a
paróquia em seus 60
anos de existência, sempre ativa e participante,
que irá seguir em frente
com seus propósitos.
A celebração, realizada na Igreja Matriz,
contou também com a
participação de várias
lideranças da comunidade e autoridades,
como o prefeito Rafael
Bolacha, que aproveitou
para parabenizar todos
os fiéis católicos.

ACIG e Sebrae vão realizar curso
de gestão em vendas em Goioerê
Vender mais é consequência de vender melhor
e pensando nisso, a ACIG
- Associação Comercial e
Empresarial de Goioerê e
Sebrae - através do Ponto
de Atendimento - realizam
nesta quarta-feira, dia 21, um
importante curso de gestão
em vendas.
A ministração do curso
será feita pela consultora Tânia Mara Serra, que saliente a
importância de deﬁnir metas
e ações para conquistar mais
clientes e gerar melhores resultados para o seu negócio.
Lenilson Munhoz, presidente da ACIG, cita que não
são poucos os desaﬁos enfrentados pelo empreendedor
no que diz respeito às vendas,
ainda mais quando se fala em
como vender mais e melhor.
“Esse curso é muito especial, pois ele dá dicas importantes de como lidar com
o consumidor, entender suas
necessidades, seus anseios,
encantá-lo e fazê-lo um

CONVITE

O curso está programado para acontecer nesta quarta-feira

cliente ﬁel. Vai ser demais’,
comenta.
O curso será realizado

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 013/2.022
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para EXECUÇÃO DE CERCAMENTO COM MURO
NO CEMITÉRIO DE JARACATIÁ, no Município de
Goioerê-Pr.
Republicada com alteração do valor, prazo de entrega
e data de abertura.
Valor R$-236.812,60.
Horário: 09:00 horas. Data: 07/10/2022.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no
site www.goioere.pr.gov.br, e pelo e-mail: licitacoes@
goioere.pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 19 de setembro de 2022.

na sala de treinamentos da
ACIG, das 19 às 21 horas.
Quem não se inscreveu e

quiser maiores informações, pode ligar no telefone
3522:7100.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº
018/2.022
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para ADEQUAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, no Município de
Goioerê-Pr.
Republicado com alteração do valor e data.
Valor R$-60.618,31.
Horário: 14:30 horas. Data: 07/10/2022.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no
site www.goioere.pr.gov.br, e pelo e-mail: licitacoes@
goioere.pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 19 de setembro de 2022.

O Prefeito do Município de Goioerê, Estado do
Paraná, Senhor ROBERTO DOS REIS DE LIMA, em
cumprimento ao disposto no Art. 48º, § 1º, inciso I, da
Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Audiência Pública nº 2.520/2017,
CONVIDA as Autoridades, membros de Conselhos
Municipais, Vereadores, Secretários e a Comunidade em
geral para participarem da “AUDIÊNCIA PÚBLICA”
que se realizará às 20h, do dia 27 de setembro de 2022,
na Câmara Municipal, para Apresentação e Discussão
da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício
ﬁnanceiro de 2023, onde será estabelecido as receitas
e despesas para o exercício ﬁnanceiro seguinte.
CO NVITE
O Prefeito do Município de Goioerê, Estado do
Paraná, Senhor ROBERTO DOS REIS DE LIMA, em
cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º, da
Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Audiência Pública nº 2.520/2017,
CONVIDA as Autoridades, membros de Conselhos
Municipais, Vereadores, Secretários e a Comunidade em
geral para participarem da “AUDIÊNCIA PÚBLICA”
que se realizará às 20:00 hrs, do dia 29 de setembro
de 2022, na Câmara Municipal, para Avaliação do
Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de
2022 e Avaliação da Prestação de Contas da Secretaria
Municipal de Saúde.
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Handebol de Goioerê faturou o
vice-campeonato paranaense
As meninas do handebol sub-14 de Goioerê, conquistou o vice-campeonato paranaense da modalidade. A
partida final foi jogada
neste domingo, dia 18,
na cidade de Palmeira.
Em uma partida ‘nervosa’, as goioerenses
‘sufocaram’ o time de
Santo Antonio do Sudoeste, ficando com
a segunda colocação
n a c o m p e ti ç ã o q ue
movimentou diversas
equipes do estado.
Os professores ‘Ver-

de’ e Edinaldo estão comemorando e parabenizando as ‘meninas’ pelo
show que elas deram em
quadra. “Parabéns para
todas elas”, citam ele.
Segundo o secretário
Igor Américo, esta foi

A equipe goioerense de handebol vice-campeã estadual

Diretores do NRE participam de encontro
e compartilham experiências pedagógicas
Diretores de 31 escolas que integram o
Núcleo Regional de Educação de Goioerê - NRE
- participaram na última
sexta-feira, de um importante encontro para
compartilhar práticas
pedagógicas exitosas.
O encontro foi aberto
com a fala de boas-vindas da chefe Tania
Faria Henrique e da
assistente de cheﬁa Osmarina Bandão, seguido
da apresentação artística
da diretora da Escola
Jardim Universitário,
Marli Sircunvis, com a
música Aquarela.
Desaﬁ ados pela pergunta: como proceder
com alunos desmotivados e como engajá-los
quanto à fre quência
escolar?, os diretores
expuseram as práticas
comuns que ocorrem na
rotina escolar e as práticas de destaques.
São várias as ações
rotineiras feitas em conjunto para propiciar um
ambiente mais agradável, acolhedor com café
da manhã, conversa com
os alunos e responsáveis
sobre a importância de
estar na escola, além de
visitas domiciliares, o
uso de grupos de whatsApp para comunicação,
visita de sala em sala,
projeto de leitura, parceria com as famílias,
capacitação dos profes-

uma importante conquista para as meninas,
mas também para o handebol de Goioerê, que
está voltando a conseguir bons resultados em
competições regionais e
estaduais.

Encontro aconteceu na sede do NRE em Goioerê

sores.
Já as práticas de destaque são: interclasse,
festa junina, gincana,
recepção feita no portão
diariamente, denominada de “corredor do bom
dia”, ou seja, professores, direção, alunos
fazem um corredor e os
alunos passam pelo local e são recebidos com
bom dia e música alta,
campanha do agasalho,
parceria com líderes religiosos, semana da pátria,
palestra com promotor
público, com escritora
sobre Inteligência Emocional, campeonato de
xadrez e premiação para
os alunos com bom desempenho escolar.
Também fazem parte
das práticas exitosas,
o reconhecimento da
formação que os alunos
do magistério recebem

ao realizarem concurso
público municipal para
treinar e testar seus conhecimentos e muitos
deles tiveram pontuação
acima da média mesmo
sem terem concluído
o curso, premiação ao
aluno destaque da Prova
Paraná, gincana “Torta-na-cara” com perguntas
e respostas, o trabalho
com os alunos monitores.
Ao todo, são 50 alunos monitores munidos
de colete, cuja função é
acompanhar e anotar a
frequência dos colegas
por sala e às sextas-feiras
é feito um sorteio no
pátio de um brinquedo
pedagógico para o aluno
com 100% de frequência, o slogan “eu vim
e trago mais um” para
combater a infrequência.
Além disso, foi criado também o “sextou”

que é um dia reservado
para os alunos escolherem a merenda, recreio
com música, viagem
cultural, palestra de
incentivo, parceria com
o Grêmio Estudantil
e “Dia do trote” que
consiste em os estudantes escolhem um tema
para se vestirem à caráter, feira para toda a
comunidade expondo
os programas do contraturno e plataformas
usadas, venda de produtos confeccionados
pelos alunos no proejto
de empreendedorismo
que arrecadou cerca de
R$ 600, 00 em doces
de abóbora, temperos e
artesanatos.
“Todas essas ações
em conjunto para melhor atender os nossos
estudantes e garantir a
qualidade no ensino”,
disseram os diretores.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA, CNPJ
01.682.147/0006-86 torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra, a Licença Ambiental Simpliﬁcada para
POSTURADE OVOS FERTEIS a ser implantada na Rodovia
BR 272, Km 420, Lotes “A-7-A” e “B”, da Gleba nº 13 da
Colônia Goioerê, no Município e Comarca de Goioerê/PR.
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CONTRA-CAPA

No Paraná, 99% dos produtores mandam
à reciclagem embalagens de agrotóxicos
de 50%, e nos Estados
Unidos, esse índice é de
apenas 33%.
Na avaliação de José
Antônio Borghi, presidente
da Comissão Técnica de
Cereais, Fibras e Oleagino-

sas 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.

O sistema Campo Limpo vem sendo aplicado em todo o território brasileiro

Desde o início das operações, em 2002, o Sistema Campo Limpo vem
sendo amplicado em todo
o território brasileiro, consolidando o país como referência mundial na logística
reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo
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 forma
ambientalmente 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 novos
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,

Presidente do Senado reúne líderes
para viabilizar piso da enfermagem
Em reunião com líderes
do Senado na manhã desta
segunda-feira (19), o presidente da Casa, senador
Rodrigo Pacheco (PSD-MG) apresentou quatro
projetos selecionados para
tentar viabilizar o piso da
enfermagem. A medida
- que garantiria o pagamento de ao menos R$
4.750 para enfermeiros,
R$ 3.325 para técnicos de
enfermagem e R$ 2.375
para auxiliares de enfermagem e parteiras - foi
aprovada pelo Congresso
e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas
foi suspensa pelo Supremo
Tribunal Federal (STF)
sob o argumento que os
congressistas não apontaram a fonte de recursos
para custear os gastos.

Os senadores estimam
que o impacto ﬁnanceiro
do aumento salarial será
de, no máximo, de R$
16 bilhões para os cofres
públicos. Entre os projetos
em análise, o PLP 44/22,
de autoria do senador Luiz
Carlos Heinze (PP-RS), é
apontado como alternativa
mais imediata para tirar a
lei do papel. O projeto autoriza estados e municípios
a remanejarem recursos
parados em fundos de saúde. Se aprovado, o projeto
liberaria cerca de R$ 7
bilhões aos cofres públicos.
Vistos como solução no
longo prazo, estão sendo
estudados o PL 798/21,
que reedita o programa de
repatriamento de recursos;
o PL 458/21, que trata da
atualização patrimonial,

além do PL 1417/21, que
prevê auxílio ﬁnanceiro
emergencial para as santas
casas e hospitais ﬁlantrópicos.
Para não atrasar muito
a solução, propostas mais
polêmicas e sem consenso,
como a legalização dos
jogos de azar e minirreformas tributárias não
entrarão no debate. Outra
preocupação é com os
proﬁssionais que atuam na
iniciativa privada. Neste
caso, a ideia é desonerar
a folha de pagamento da
categoria. A expectativa
é de que Pacheco se encontre ainda hoje com o
ministro da Economia,
Paulo Guedes, com o ministro Ciro Nogueira (Casa
Civil) e com Célio Faria
(Secretaria de Governo)

para discutir as propostas
apresentadas. O presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), também deve
sentar com o presidente
do Senado na tentativa de
destravar o piso. Amanhã,
Pacheco também deve se
reunir com a presidente do
STF, ministra Rosa Weber,
para tratar do assunto.
Ainda durante a reunião, o líder da minoria
na Casa, Jean Paul Prates (PT-RN) apresentou
uma proposta para que
as emendas de relator,
as RP 9, sejam utilizadas
para custear o piso para
os servidores municipais
e estaduais da categoria.
Na avaliação de Prates, a
medida é a solução mais
rápida para o impasse.
(Agência Senado)

CooperJúnior: atividades unem
ﬁlhos e netos de cooperados
Filhos e netos de
cooperados da Copacol participaram
do terceiro encontro
do ano do Programa
C o o pe r Jú n i o r. O
aprendizado contou
com muita diversão
para as crianças que
vieram de Formosa
d o O e s t e , J e su í tas, Nova Aurora,
Goioerê, Jotaesse e
Cafelândia.
A proposta da
interação é disseminar o cooperativismo: ensinar as
crianças sobre esse
modelo que transf or m a r e a l i da d e s
no mundo todo. “O
CooperJúni or é a
entrada das crianças para as atividades da Cooperativa.
Elas aprendem sobre a importância

no c o nt e x t o ec o n ôm i c o e s oc i a l ,
que traz benefícios
para todos. Além de
emprego e renda, o
sistema cooperativi st a e nri qu ec e a
sociedade por meio
de ações educaciona is e cul tur ai s”,
afirma a assessora
de Cooperativismo,
Elizete Lunelli Dal
Molin.
A terceira atividade realizada na Aercol em Cafelândia
encerra as ações do
Programa CooperJúni or ne st e ano:
além de brinquedos
infláveis no campo
de futebol, teatros
infantis foram encenados, divertindo e
proporcionando um
momento único para
as crianças.

