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Zona Eleitoral de Corbélia realiza, hoje,
diplomação de eleitos no pleito 2020

Será realizada na manhã desta quarta-feira,16 às 9 horas no Centro Cultural Vereador José Rubin em Corbélia, a diplomação dos prefeitos, dos vice-prefeitos e vereadores (as) eleitos no pleito de 2020. Por conta da pandemia da Covid-19, deverá ser respeitado o distanciamento social, sendo
obrigatório o uso de máscara de proteção. A presença será limitada aos convidados, candidatos eleitos e suplentes até terceira colocação, não sendo
admitida a presença de acompanhantes. O evento será conduzido pela excelentíssima senhora doutora Vivian Curvacho Faria de Andrade, juíza da
126ª Zona eleitoral de Corbélia. PÁGINA 03
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Coopermac realiza primeira
AGO Online em Assis

Foi realizada na semana passada, na plataforma online, a Assembleia
Geral Ordinária da Cooperativa Mirim de Assis Chateaubriand- Coopermac. A mesma comemorou dois anos de existência no dia 14 de novembro.
A AGO, contou com a presença de várias autoridades, dentro delas a
diretora da Escola Odila de Souza Teixeira, Áurea Esser, presidente do
Conselho de Administração do Sicoob Médio Oeste, Rafael Katarinhuk,
Fernanda Pedrone do Instituto Sicoob, a professora orientadora Josiane
Lima, da Escola Municipal Odila de Souza Teixeira.
Membros da diretoria da Coopermac, apresentaram tudo o que foi
realizado no ano de 2020 e após as votações foi apresentada a chapa
da nova diretoria que é encabeçada pela aluna Rafaela Keller Trentin,
sendo aprovada pelos membros e que a partir do ano que vem, estarão
a frente da Coopermac.
Davi dos Santos Reis da Costa deixou o cargo de presidente, juntamente com os demais membros da diretoria. “Fico triste em deixar o
cargo e a cooperativa, mas feliz de saber que outras pessoas irão dar
continuidade ao projeto”, enfatizou o ex-presidente.
Para o presidente do Sicoob Médio Oeste, Rafael Katarinhuk, enfatizou a importância do projeto para o futuro das crianças e da comunidade. “Na cooperativa mirim, a criança vivencia princípios e valores cooperativistas e se insere em um ambiente comunitário, de produção, de
administração, de zelar pelo bem comum e de valorização de si própria”,
afirma.
Cooperativa Mirim
É uma metodologia desenvolvida pelo Instituto Sicoob em parceria
com as cooperativas Sicoob locais. Se trata de uma associação de alunos que, sob a orientação de um professor orientador, se unem voluntariamente visando satisfazer aspirações e necessidades econômicas,
sociais e culturais comuns, por meio da vivência e prática do cooperativismo.
As cooperativas fundadas são dirigidas e coordenadas pelos próprios alunos e tem por finalidade o desenvolvimento de competências,
hábitos e atitudes por meio de uma prática pedagógica que dissemina
os princípios do cooperativismo, harmonizando-os aos interesses com
a comunidade e obtendo responsabilidades sociais, morais e econômicas. Os alunos produzem trabalhos artesanais e dividem os resultados
financeiros proporcionalmente entre os membros da cooperativa.
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Dicas para aproveitar ao máximo
a segunda parcela do 13º
A partir desta semana, milhões
de brasileiros vão começar a receber a segunda parcela do 13º salário, que tem como data-limite o dia
20 de dezembro: o benefício deve
injetar R$ 208 bilhões na economia
este ano. O valor extra que entra no
orçamento é bastante comemorado pelos trabalhadores, já que oferece um alívio nas contas de fim de
ano, como presentes e ceia de Natal,
viagens e até compra de aparelhos,
como celulares e televisores, que
não estavam previstos.
Mas é preciso se organizar para
não entrar em novas dívidas, alerta Amanda Holanda Santos da
Cunha, especialista em Educação
Financeira do Instituto Sicoob. “Não
é porque esse valor a mais chegou
que você deve sair gastando. O ideal é, primeiro, ter uma tabela, que
pode ser feita tanto no computador
quanto à mão, em que você coloca
o que recebe e o que gasta”, afirma a
especialista.

bém, da amortização de dívidas.
Muitas vezes, vale a pena negociar
um pagamento à vista para encerrar os débitos com alguma instituição e começar 2021 de cara limpa”.

envergonhar, pois o montante que
você tem em mãos é parte importante do seu dia a dia. É uma forma
até de se valorizar”, finaliza.
Clínicas Financeiras Virtuais

Isso ajuda, segundo ela, a manter
os pés no chão. “Muitas vezes, as
pessoas acabam gastando toda a
segunda parcela do décimo terceiro sem ter em mente que em janeiro surgem contas que já deveriam
estar programadas no orçamento,
como IPTU, IPVA e material escolar”, diz. Por esse motivo, ter uma
tabelinha em mãos, lembrando o
que você ainda vai gastar, é essencial para começar a colocar ordem
na casa.
Para Amanda, o ano de 2020
mostrou a importância de ter a
famosa “reserva financeira” para
quitar gastos do dia a dia em emergências. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística,
até setembro, 13,5 milhões de brasileiros estavam desempregados:
uma alta de 33,1% com relação a
maio, quando as medidas de isolamento social se tornaram mais rígidas e a pandemia ficou mais forte
no País.
“Foi um ano de muitas mudanças
sociais, mas também financeiras na
vida das pessoas. Afinal, muita gente perdeu o emprego, não conseguiu voltar ao mercado de trabalho
e acabou aprendendo na dificuldade o quanto é importante ter o hábito de poupar”, analisa a especialista.
Especificamente para a segunda
parcela do 13º salário, a indicação
da educadora financeira é que os
trabalhadores não se empolguem
ao ver o dinheiro “a mais” na conta
bancária. “É preciso lembrar, tam-

Investimentos e reserva de emergência
Segundo Amanda, a principal dica
do ano é calcular a reserva de
emergência. “A gente indica que
esse fundo seja de três a 12 meses
do seu gasto. E esse valor pode ser
colocado em uma caderneta que
possa ser resgatada imediatamente e que não ofereça tantos riscos
quanto um investimento na Bolsa
de Valores, por exemplo”. A partir
desse acumulado, ela conta que é
possível começar a diversificar a
carteira de investimentos.
Para quem vai comprar presentes
Se mesmo assim você é fã de dar
presentes no fim do ano, Amanda
destaca que é preciso pesquisar
muito bem para não cair em ciladas. “Eu sempre indico a busca por
histórico de preços, que está disponível gratuitamente em vários sites.
Nesse comparador, você consegue
encontrar o quanto aquele produto
estava custando há meses e ver o
preço de hoje. É até importante fazer isso antes de ir a um shopping,
por exemplo, porque aí você tem
argumento para negociar o valor
final”, comenta a especialista.
Para quem tem vergonha de pedir um desconto, aí vai uma dica
valiosa: “A negociação faz parte do
processo de venda. Diariamente,
você está trocando seu tempo por
dinheiro. Então não tem que se

A instituição mantém um programa on-line e gratuito, batizado de
Clínicas Financeiras Virtuais, que
auxilia pessoas dos quatro cantos
do Brasil a ter organização no orçamento mensal. As dicas são oferecidas por orientadores financeiros,
que dão consultorias individuais e
totalmente na faixa. As consultas
são agendadas diretamente pelo
site Clínicas Financeiras Virtuais,
pelo WhatsApp (61) 3217-7311 ou
pelo e-mail clinicasfinanceiras@
sicoob.com.br
Sobre o Sicoob - O Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,8 milhões de
cooperados em todo o país e está
presente em todos os estados
brasileiros e no Distrito Federal. É
composto por mais de 390 cooperativas singulares, 16 cooperativas
centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo
do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas
subsidiárias (empresas/entidades
de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e
previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para
cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no
país, com mais de 3,4 mil pontos de
atendimento.
www.sicoob.com.br.
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126 ª Zona Eleitoral de Corbélia realiza,
hoje, diplomação de eleitos em 2020
Os primeiros 9 nomes são os vereadores (as) eleitos para a Gestão do
Legislativo de 2021 a 2024 em Cafelândia. Demais são suplentes.

Será realizada na manhã desta quarta-feira,16 às 9 horas no
Centro Cultural Vereador José
Rubin em Corbélia, a diplomação dos prefeitos, dos vice-prefeitos e vereadores (as) eleitos
no pleito de 2020. Por conta da
pandemia da Covid-19, deverá
ser respeitado o distanciamento social, sendo obrigatório o
uso de máscara de proteção. A
presença será limitada aos convidados, candidatos eleitos e suplentes até terceira colocação,
não sendo admitida a presença
de acompanhantes. O evento
será conduzido pela excelentíssima senhora doutora Vivian
Curvacho Faria de Andrade,

juíza da 126ª Zona eleitoral de
Corbélia.
A diplomação é o ato formal
que encerra o processo eleitoral
e habilita o eleito a tomar posse
no seu respectivo cargo.
Atendendo aos princípios e
aos valores da celeridade, eficiência, economicidade, desburocratização e sustentabilidade, a
Justiça Eleitoral do Paraná, por
meio da Portaria nº 598/2020,
instituiu a emissão, pela internet, de diplomas dos candidatos eleitos e suplentes em eleições gerais e municipais.
O diploma emitido por meio
do sistema informatizado constitui documento eletrônico com

valor legal e presunção de veracidade, podendo ser obtido
a qualquer tempo após a diplomação, por este meio de emissão na internet, ou pessoalmente no Tribunal ou no Cartório
Eleitoral competente.
A validação do diploma poderá ser obtida mediante consulta no Sistema de Divulgação
de Candidaturas e de Prestação
de Contas Eleitorais (DivulgaCandContas) – aba “Validação
do Diploma”, disponível na pági-

ROBERTO DA SILVA AGUIAR
CHARLES ROLING
FABIO ARCANJO DE LIMA
ROSELI APARECIDA DECKEN
VALDIR ANDRADE DA SILVA
MARIA CATARINA CARDOSO HELLMANN
EDSON ANZEN
ADILSON ALVES GARCIA
FERNANDA APARECIDA DALPRÁ
EMERSON BUSCARIOLI
GEAN CARLOS BUSS
PAULO SERGIO VAILON
CLEUSA FERNANDES RAMOS
MARCILENE DE OLIVEIRA PODKOVA
MARTA PINHEIRO
SIMONE REGINA RIBEIRO
ROQUE JOSE HERMES
CLEIDE MEURER
JOSE FERNANDO MULLER
MARIA MADALENA ESSER
OSNI EINSING
MARIA APARECIDA SALES ROSENDO
ADEMIR ANTUNES BRANCO
CICERA SOUZA DA SILVA
WUELITON DE MELO ANDREOLLA
GENESIO ROECHER
ILSSON APARECIDO THIERIZI
IVANIR ALVES DOS SANTOS BORGES
RODRIGO JAIR DIEFENTHALER
ROMILDO BALBINO DE FREITAS
ROSELI DOMINGOS DA COSTA
VALDECIR MENDES RODRIGUES
VALDECIR ANTONIO VIZZOTTO
JOSE IRINEU ORIZIO
LEACIR JOSE MOTTER
IVONETE LANÇA
ADRIELE CRISTINA DE SOUZA MEURER
RICARDO AMORIM LOURENCO
ANTONIO PATROCINIO
MARIA VANESSA MIRANDA RIBAS
VANDERLEI SANTO DA SILVA
CELIO ALVES FERREIRA
ELTON BRUNO BATISTA
EMERSON BENTO DE SOUZA
EVELYN THAINARA SALES
MARIZA MOTTER
OSAIR ROSA DOS SANTOS

BETINHO AGUIAR
CHARLES DA FARMÁCIA
PROFESSOR FABIO LIMA
ROSE DO RAIO X
BUGRAO
CÁTIA HELLMANN
EDSON TORINHO
DIL DO SINTRASCOOP
FERNANDA DALPRÁ
BOIADEIRO DO FLORESTA
GEAN BUSS
PAULO DA MONTAGEM
PROFESSORA CLEUSA RAMOS
PROFESSORA MARCILENE
PROFESSORA MARTA PINHEIRO
PROFESSORA SIMONE
ROQUE HERMES
CLEIDE
FERNANDO MILER
MADALENA
OSNI
PROFESSORA FIA
SOLDADO BRANCO
CÍCERA
DR WUELITON ANDREOLLA
GENESIO ROECHER
ILSSON THIERIZI - PILÃO
IVANIR BORGES
RODRIGO DIEFENTHALER
ROMILDO CACHORRINHO
ROSELI GÊ
VALDECIR BOQUINHA
VALDECIR VIZZOTTO
IRINEU
LEACIR MOTTER
NETE
PROFESSORA ADRIELE
RICARDO
TONINHO
VANESSA
VAVÁ DA RÁDIO
ZELÃO
ELTON BRUNO
EMERSON BENTO
EVELYN SALES
MARIZA MOTTER
OSAIR SEGURANÇA

na da internet do TSE, mediante
a digitação do código de autenticidade nele expresso.
Em Cafelândia o prefeito
eleito Dr. Culestino Kiara e seu

CIDADANIA
DEM
MDB
PDT
DEM
MDB
MDB
PDT
PSDB
CIDADANIA
CIDADANIA
CIDADANIA
CIDADANIA
CIDADANIA
CIDADANIA
CIDADANIA
CIDADANIA
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
MDB
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

vice, Valdir Feltrin receberão o
diploma com os seguintes vereadores (as) conforme listagem
acima por ordem de eleitos e
suplentes.

Mercado internacional para exportação de produtos
de origem animal registra crescimento em 2020
Em novembro foram realizados 48 turnos adicionais de abate
que foram requisitados de forma
emergencial pelos abatedouros
frigoríficos de aves, bovinos e suínos registrados junto ao SIF
Em 2020, foram abertos 24
novos mercados para exportação
apenas de produtos de origem
animal para consumo humano
e produtos para a alimentação
animal. Além disso, houve a reabertura do mercado dos Estados
Unidos para a carne bovina brasileira. Os dados estão no 9º relatório de atividades do Serviço de
Inspeção Federal (SIF), divulgado
nesta terça-feira (15).
“Isso demonstra que, mesmo
durante a pandemia, o trabalho
realizado pelo setor produtivo e
pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) manteve-se forte. A exportação para mais de 180 países
demonstra a robustez do serviço
oficial brasileiro”, destaca a diretora do Departamento de Inspeção
de Produtos de Origem Animal,
Ana Lucia Viana.
Para que um mercado seja
aberto, as autoridades sanitárias
dos países importadores avaliam
o serviço oficial brasileiro, o que
muitas vezes ocorre por meio
de missões internacionais que
auditam o serviço de inspeção

e os estabelecimentos produtores.
Além disso são negociados entre as
autoridades sanitárias brasileira e
dos países importadores modelos
de certificados sanitários internacionais contendo os requisitos sanitários exigidos pelos países.
Durante este ano, as tratativas
para que essas missões pudessem
ser viabilizadas foram realizadas
por meio de videoconferência. No
período de julho a novembro, por
exemplo, foram avaliados 54 estabelecimentos registrados no Departamento de Inspeção de Produtos
de Origem Animal para verificar o
atendimento de requisitos específicos para habilitação para exportar
seus produtos para o mercado chinês.
Abates
Estão registrados no SIF 3.342

estabelecimentos de produtos
de origem animal nas áreas de
carnes e produtos cárneos, leite
e produtos lácteos, mel e produtos apícolas, ovos e pescado e
seus produtos derivados. Além
de 2.999 estabelecimentos de
produtos destinados à alimentação animal.
No mês de novembro foram
realizados 48 turnos adicionais
de abate que foram requisitados
de forma emergencial pelos abatedouros frigoríficos de aves, bovinos e suínos registrados junto
ao SIF.
Em novembro, não foi registrada nenhuma paralisação de
atividades de abatedouros frigoríficos sob inspeção federal por
motivos relacionados a ocorrência de Covid-19.
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Câmara aprova projeto de reposição
de perdas da Lei Kandir
Para o relator, a proposta é aprovada “em bom momento”
Valor da produção agropecuária
de 2020 está perto de R$ 886 bi

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira
(14), por 408 votos a 9, o Projeto de
Lei Complementar (PLP) 133/2020,
que trata da reposição de perdas de
arrecadação dos estados em virtude da Lei Kandir, de 1996. A matéria foi aprovada sem alterações ao
texto proposto pelo Senado e será
enviada à sanção presidencial.
Trata-se de um assunto antigo,
que tem colocado estados e União
em lados opostos, em uma briga
que chegou ao Supremo Tribunal
Federal (STF). A polêmica existe
desde 1996, quando a Lei Kandir
exonerou as exportações de todos
os tributos, inclusive estaduais, e
remeteu a uma outra lei complementar como seriam feitas as compensações aos estados e ao Distrito
Federal.
“[O projeto] resulta de acordo

que objetiva finalizar controvérsia judicial complexa e duradoura
entre os entes da Federação sobre
compensações decorrentes de desonerações tributárias da Lei Kandir. Nesse contexto, a proposição
recebeu tratamento excepcional,
sendo dispensada de cumprir os requisitos da LDO de 2020”, explicou
o relator, deputado Lucas Redecker
(PSDB/RS).
Para o relator, a proposta é aprovada “em bom momento”, em virtude das dificuldades financeiras de
estados e municípios provocados
pela pandemia de Covid-19.
Compensação
Aprovado pelos senadores em
novembro, o projeto prevê o pagamento de R$ 62 bilhões da União
para os estados, a título de compensação pelas perdas de arrecadação

na época da Lei Kandir, de 1996. O
acordo tem objetivo de fazer o ressarcimento de R$ 58 bilhões entre
2020 e 2037. Os outros R$ 4 bilhões
ficam condicionados à realização
do leilão de petróleo dos blocos de
Atapu e Sépia, na Bacia de Santos
(SP).
Entre 2020 e 2030 serão R$ 4 bilhões ao ano. A partir de 2031, haverá uma redução de R$ 500 milhões
ao ano até zerar a entrega a partir de
2038.
Os estados ficarão com 75% dos
recursos, e os municípios, com os
25% restantes. Outros 3,6 bilhões,
que totalizaria R$ 65,5 bilhões, serão repassados caso a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) do
Pacto Federativo seja aprovada.
Edição: Maria Claudia
Agência Brasil

Produtor já pode acessar financiamento de
custeio do milho safrinha
No dia 11 de dezembro, o Banco
Central do Brasil autorizou a possibilidade de alteração das datas
de colheita da soja informadas nas
operações de crédito rural já contratadas. A determinação garante
que os produtores rurais do Paraná
tenham acesso ao financiamento
de custeio do milho segunda safra,
após mudanças feitas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático
(Zarc), em setembro de 2020, pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa).
Essa mudança no processo
aconteceu porque, no dia 3 de novembro, a FAEP solicitou ao Banco
Central, via ofício, para que o Sistema de Operações do Crédito Rural e
do Proagro (Sicor) passasse a permitir alterações nas datas de colheita
da oleaginosa, mediante apresentação de laudos técnicos. O pedido foi
oficializado pelo Mapa no dia 13 de
novembro, em resposta ao ofício da
Federação.
Com a medida, o Sicor passa a
admitir alteração nas datas de início
e fim de colheita das operações de
custeio da safra de soja 2020/21 no
Paraná, permitindo o acesso ao cré-

dito de custeio do milho safrinha
pelos produtores. Ou seja, aqueles
que se adequaram às novas regras
do Zarc e plantaram variedades
da oleaginosa com ciclo menor do
que a inicialmente informada na
contratação, poderão antecipar a
colheita e plantar milho safrinha
dentro do período estipulado pelo
zoneamento.
Segundo o Banco Central, “caberá à instituição financeira se certifi-

car de que o ciclo da cultura de soja
utilizado na safra de verão permitirá
a colheita da soja e, na sequência, o
plantio do milho segunda safra até
31/01/2021”. Essa possibilidade será
válida apenas para este ano agrícola. Na próxima temporada, as novas
regras já estarão incorporadas pelo
setor produtivo e não haverá sobreposição dos calendários de cultivo.
Fonte: FAEP

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020, estimado
com base nas informações de novembro, é de R$ 885,8 bilhões. O valor é 15,1% acima do valor de 2019, que foi de R$ 769,8 bilhões. As lavouras tiveram um acréscimo de valor de 19,2% e a pecuária, 7,3%.
Sete produtos das lavouras puxaram o VBP deste ano em relação
ao ano passado: amendoim (36,3%), arroz (35,5%), cacau (23,7%), café
(39,8%), milho (20,9%), soja (40,4%) e trigo (48%). Na pecuária, os destaques são carne bovina (14,5%), suína (23,3%) e ovos (10,1%).
Esses resultados positivos foram, em geral, obtidos pelos preços e
pelas exportações. “O mercado internacional mostra-se atrativo devido à taxa de câmbio favorável e ao crescimento da demanda mundial
de produtos da agropecuária”, explica o coordenador geral de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, José Garcia Gasques.
Cinco produtos não apresentaram resultados favoráveis neste
ano: banana (-12,6%), batata-inglesa (-27,2%), tomate (-11,7%), uva (-14%),
e carne de frango (-4%).
Por regiões, o Centro-Oeste lidera a estimativa do VBP, puxado pelo
estado do Mato Grosso. Em seguida, aparece o Sul, com destaque para
o Paraná, depois vem região Sudeste (São Paulo), Nordeste e Norte.
Prognóstico para 2021 estima VBP de R$ 1,025 trilhão
Ainda preliminares, os números disponíveis mostram um VBP
de R$ 1,025 trilhão para o próximo ano. As lavouras apresentam um
crescimento em relação a este ano de 19,2%, e a pecuária de 15,1%. Conforme a análise das projeções, milho e soja continuam apresentando
crescimento. Além desses, cacau, arroz, trigo, carne bovina e carne suína apresentam indicações de bom desempenho.
O faturamento previsto para a soja é de R$ 328,6 bilhões, para o milho, R$ 112,8 bilhões, e para carne bovina R$ 139,9 bilhões.
Os levantamentos divulgados pela Conab e IBGE mostram, adicionalmente, que as previsões de safras são boas para o próximo ano.
Gasques observa, ainda, que todas as carnes (bovina, suína, frango)
indicam recorde de VBP em 2021.
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Espaço do Empreendedor de Cafelândia
é premiado no Gestor Público Paraná
Governo de Cafelândia
inaugura ampliação no CMEI
Anna P. Franus

Mais uma vez, o município
de Cafelândia foi premiado com
o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR), realizado no dia
10 de dezembro, através de uma
cerimônia virtual devido ao coronavírus.
Dos 162 projetos homologados, 43 foram premiados. Mesmo com a pandemia, a 8ª edição
foi a segunda com maior número de projetos e municípios inscritos, ficando atrás apenas da
7ª edição, realizada em 2019, em
que participaram 79 municípios
com 200 projetos inscritos.
O tema deste ano foi empreendedorismo e o município
de Cafelândia foi reconhecido
com o Espaço do Empreendedor Social que fica localizado na
Praça Brasília. O prefeito Dr. Franus ficou feliz com o resultado.
“Desde que começamos a inscrever os nossos projetos, todos
os anos somos premiados e isso
é motivo de orgulho, pois, o que
estamos oferecendo a população é de qualidade e digno de

Na manhã de quinta-feira, 10, o Governo Municipal de Cafelândia
inaugurou mais um investimento no CMEI Anna Parcheta Franus. Um
amplo berçário foi construído para atender um número maior de alunos. Além disso, foi executado uma reforma de canaletas e uma ampliação de playground, um novo espaço para as crianças se divertirem.

um prêmio. O trabalho do Espaço do Empreendedor é fantástico, temos uma equipe qualificada e só temos que parabenizar
por mais esta conquista”, destaca Dr. Franus.
O diretor do Espaço do Empreendedor, Marcos Sampaio,
comentou sobre a conquista.
“Sem dúvidas um reconhecimento desse motiva ainda mais
a nossa equipe a desenvolver
belos trabalhos por Cafelândia.
Fazemos o possível para orientar, informar e ajudar os nossos

microempreendedores. É um
trabalho de sucesso que com
o apoio de todos conseguimos
realizar todos os anos. Agradeço também a atendente Bruna
Martins pelo ótimo trabalho e
também a todos pelo reconhecimento”, comenta Marcos.
Em breve, o certificado de
reconhecimento será entregue
ao prefeito do município, Dr. Franus.
Por Michelli Lazzeri
Prefeitura de Cafelândia

O ato de inauguração foi simbólico e contou apenas com a presença do secretário de Administração, Adilson Leite Lira, da representante da Secretaria de Educação, Simone Medeiros e da equipe do CMEI
Anna Franus. Por motivos pessoais, o prefeito Dr. Franus não esteve
presente, mas deixou registrado a sua mensagem. “Nestes quatros
anos fizemos um belo trabalho na educação, reformamos, ampliamos
e construímos. Temos estruturas de qualidade em todos os ambientes escolares, e aqui nesse CMEI não é diferente. Mais uma construção
concluída, agora é só aguardar essa pandemia passar para novamente
recebermos os alunos neste novo espaço. Parabéns a todos, ficou lindo”, destaca Dr. Franus.
A Diretora Aparecida Lelis, agradeceu pelo apoio recebido no
CMEI. “Tivemos várias ações durante esses anos, fomos atendidos
sempre, e aqui está todo o resultado. Um ambiente escolar lindo, colorido e bem cuidado. Só tenho a agradecer ao governo municipal por
sempre estar ao nosso lado e também a nossa equipe, a família CMEI
Anna P. Franus”, comenta.
Os investimentos são recursos próprios do município e totalizaram R$ 310.035,57.

Por Michelli Lazzeri
Prefeitura de Cafelândia
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Alexandre Cândido de Goioerê é o destaque
da semana na avicultura da Copacol
O cooperado do município
de Goioerê, José Alexandre Cândido, foi o produtor destaque na
avicultura da Copacol na semana de 29 de novembro a 05 de
dezembro.
Entre todos os avicultores
que entregaram frangos à cooperativa neste período, ele foi o
que obteve a melhor pontuação.
Foram 417 pontos de IEP (Índice
de Eficiência Produtiva).
Além da boa pontuação, o
peso médio da aves ficou em
3.061 Kg, conversão alimentar
de 1.655 e um crescimento diário de 71.19 gramas.
Para chegar a esse bom desempenho, ele contou com a
ajuda do Alcides, da Sandra e do
Ygor, com assistência técnica do
extensionista Beto e do médico
veterinário Rafael.ww
Para o campeão da semana,
o bom resultado é fruto de todo
um trabalho desenvolvido pela
equipe que atua nos manejos
em parceria com a equipe técnica da Copacol que o atende.
“Isso nos motiva a sermos cada
dia melhores”, ressalta José Alexandre.Segundo ele, o ótimo resultado que obteve no últimos

lote de aves é motivo de orgulho
e se deve muito ao apoio da Cooperativa através de sua equipe
técnica, com do veterinário Rafael e o extensionista Beto.
“A parceria que temos com a
Copacol, para a minha família e
a família do nosso colaborador é
de suma importância, ela nos dá
a oportunidade diversificarmos
na nossa propriedade, gerando
emprego e renda. Sou muito
feliz com essa parceria, não somente agora nesta semana, mas
com os bons resultados que
estamos colhendo depois que
começamos a diversificação
em parceria com a Cooperativa”,
agradece Alexandre Cândido.
Já na segunda colocação da
semana, ficou o cooperado do
município de Goioerê, Pedro
Antônio de Oliveira Coelho, que
obteve um resultado de 413 pontos e em terceiro lugar da semana ficou o produtor do município de Nova Aurora, Waldemar
de Ré, com 412 pontos.
A Copacol parabeniza e agradece a esses produtores pelos
bons resultados obtidos em suas
propriedades.

