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Pandemia muda estilo e limita a
celebração do Natal 2020
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O ano de 2020 colocou a população mundial em aler-

ta. A pandemia desencadeada pelo novo coronavírus
trouxe novas maneiras de se relacionar em sociedade
e propôs uma rotina diferente. Com isso, as tradicionais festas de final de ano também ficaram comprometidas. PÁGINA 03
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Professores que inspiram
Esqueçam as contas matemáticas, as regras gramaticais e as distâncias marcadas
nos mapas. A verdadeira missão de um professor é ajudar a construir histórias. Quando
pensamos nos nossos primeiros anos na escola, as melhores lembranças estão sempre
associadas à convivência com alguém que
nos pegou pela mão e nos mostrou que nós
éramos importantes e capazes, quase sempre a figura de um professor.
Ao longo de sua trajetória escolar, cada
ser humano experimenta muitas lições
importantes para a vida adulta e a carreira profissional, mas essa talvez
seja a mais importante delas. “Eu acredito no seu potencial”, “você pode
sonhar mais alto”, “seja persistente e você poderá realizar grandes feitos”.
Essas são frases que, embora nem sempre sejam ditas, podem ser lidas
em pequenas atitudes, gestos e atenções que os mestres vão dando dia
após dia, em sala de aula e fora dela, naquele olhar carinhoso para um
aluno que enfrenta dificuldades com o conteúdo, naquela conversa que
quebra barreiras e permite que o estudante encare sua timidez diante da
turma, naquele incentivo que vem no lugar de uma repreensão depois
de um resultado negativo em uma avaliação.
É importante que nós, professores, tenhamos sempre o cuidado de entender que cada aluno é um universo de experiências, habilidades e personalidade absolutamente únicos. Que entendamos que nem sempre
uma dificuldade para absorver a matéria é sinal de incapacidade e que
nem sempre o atraso ou a sonolência durante a aula é sinal de que o aluno não se importa. Cada criança e adolescente está, como nós mesmos
estamos, constantemente desafiando a si mesmo. E essa é uma jornada
muito menos dolorosa se eles puderem enxergar em nós catalisadores
para seu potencial criativo e intelectual.
Quantas histórias ouvimos de crianças que tiveram muitos problemas de aprendizagem, até que um professor específico percebeu que ela
precisava de ajuda para além do simples repassar de conteúdo? Muitas
são as oportunidades que se apresentam para que nossos alunos sejam
seres humanos extraordinários e cabe a nós enxergar essas oportunidades e fazer delas pontos de virada em suas vidas. E, ao mesmo tempo
que marcamos suas histórias para sempre, também somos marcados
por elas, com a recompensa de guardar no coração a evolução desses
seres que, com o passar dos anos, se tornarão cada vez mais completos,
enchendo-nos de gratidão e esperança no futuro sempre que nos reencontrarmos.
Talvez precisemos nos ver menos como apenas professores e mais
como escritores. Estamos paulatinamente contribuindo para que cada
um dos estudantes que passam por nossas salas de aula escreva sua
própria biografia em plenitude emocional, intelectual e social. Como diz
Madalena Freire, “o educador lida com a arte de educar. O instrumento
de sua arte é a pedagogia, ciência da educação, do ensinar. É no ensinar
que se dá seu aprendizado de artista”.
Carlos Henrique Wiens é coordenador das Assessorias de Áreas da Editora Aprende Brasil.
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Turra: Brasil precisa romper
cultura de aumentar imposto

“O Brasil e os estados precisam romper essa cultura que,
definitivamente, não vem dando certo. Elevar impostos reduz
a competitividade dos setores
produtivos”. A afirmação é de
Francisco Turra, ex-ministro
da Agricultura e presidente do
Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA).
“O aumento de impostos, em
diversos momentos da nossa
história, virou uma espécie de
mantra. Bastasse uma crise de
ocasião para que governos de
diferentes matizes justificassem
a majoração de tributos. Eis que
a visão de curto prazo – de uma
arrecadação imediatista e fácil
– acabou se sobrepondo a uma
perspectiva mais sólida de futuro. A lógica de que a sociedade
serve à máquina sobrepujou a
ideia de que o poder público é
quem deve servir às pessoas”,
sustenta ele.
De acordo com o conselheiro da ABPA, essa “cultura” traz
uma série de consequências

negativas: “Produtos mais caros,
redução da margem de lucratividade, menor capacidade
de investimento e impactos
indiretos em todos os setores.
Tributos altos resultam na diminuição da arrecadação do setor
público – há inúmeros exemplos país afora”.
“Ora, como pode então ser
positiva uma diretriz que gera
tamanhos reflexos negativos?
E não estamos falando tão-somente de empresas ou de
cadeias de produção – mas
também e especialmente de
pessoas e de suas condições sociais. Majorar impostos diminui
o potencial de postos de trabalho e tende a gerar desemprego. Os produtos ficam menos
acessíveis aos consumidores.
A produção e as vendas caem”,
detalha Turra.
Por outro lado, ressalta o ex-ministro da Agricultura, as “empresas são – e devem ser – pragmáticas: buscam lugares com
menor carga tributária e com
um ambiente mais favorável.

O efeito colateral, assim, acaba
sendo a guerra fiscal”.
Ele cita o caso da desoneração da folha de pagamento
como prova de que a redução
de alíquotas gera resultados
positivos: “Sua manutenção por
mais um ano vai, certamente,
garantir fôlego aos setores produtivos. Não houvesse tal medida, o impacto para a cadeia
de aves e suínos alcançaria R$
1 bilhão. O resultado? Perda da
capacidade de gerar empregos
e, muito provavelmente, demissões”.
“Ninguém sente mais na pele
os efeitos drásticos do aumento da carga tributária do que
os próprios cidadãos. A lógica
indispensável ao nosso país é a
da redução de impostos – e não
o contrário. Então, senhores
governantes e parlamentares,
lhes peço: rompam a dinâmica
tecnicista de onerar a sociedade. O resultado, não tenho dúvidas, virá”, conclui Francisco
Turra
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Aumento nos casos de Coronavírus
propõe novo formato de Natal

O

ano de 2020 colocou a população
mundial em alerta. A pandemia
desencadeada pelo novo coronavírus trouxe novas maneiras
de se relacionar em sociedade
e propôs uma rotina diferente.
Com isso, as tradicionais festas
de final de ano também ficaram
comprometidas.
No Paraná, a festa de natal vai
precisar se reinventar. O governo do Estado prorrogou, até o
dia 28 de dezembro, o decreto
que estabelece um toque de recolher noturno (em vigor desde
o dia 2 de dezembro), a lei seca,
e ainda a proibição de aglomerações com mais de 10 adultos.
As medidas têm a finalidade
de diminuir o contágio pela Covid-19, responsável por matar
mais de 7 mil pessoas no Estado
desde março. Esse novo decreto, que propõe a continuação
de medidas restritivas, pode ser
prorrogado até janeiro de 2021.
Considerando o crescente
aumento de infecções pelo coronavírus, principalmente no
Estado do Paraná, é recomendável que as comemorações
de final de ano não aconteçam
como de costume. Levando
em conta o contexto de intensa crise sanitária no país, é
necessário que as normas de
distanciamento social sejam
respeitadas. O encontro natalino, se vier a acontecer, deve ser
realizado em ambiente aberto e
arejado, com a presença de, no
máximo, 10 adultos. O distanciamento precisa ser mantido,
e a máscara só deve ser retirada na hora da refeição. Pessoas
que já se contaminaram com o
vírus também devem cumprir
as medidas sanitárias. Eventos
em bares, restaurantes e clubes
estão proibidos.
Recomendações de segurança
Segundo a Fiocruz, nenhu-
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ma medida é capaz de impedir
totalmente a transmissão da Covid-19. Para diminuir os riscos é
necessário adotar as seguintes
orientações:
- Use máscara sempre que
não estiver comendo ou bebendo;
- Tenha um saco para guardar
a máscara quando estiver comendo ou bebendo e a mantenha limpa e seca entre os usos;
- Tenha uma máscara limpa
extra, para o caso de necessidade de troca (tempo de uso, umidade ou sujeira);
- Evite aglomerações e mantenha a distância de, pelo menos,
2 metros entre os participantes;
- Evite apertos de mão ou
abraços;
- Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados;
- Evite o uso de ar-condicionado;
- Lave as mãos com frequência durante o evento com água
e sabão ou use álcool;
- Não compartilhe objetos,
como talheres ou copos;
- Após tocar em objetos que

estejam sendo compartilhados
com outros convidados (ex:
utensílios para servir a comida,
jarras e garrafas), lave as mãos
com água e sabão ou álcool.
Orientações para festividades
em casa
Se vai receber convidados,
você estará exposto a diferentes
níveis de contágio. Sendo assim:
- Limite o número de convidados de acordo com o tamanho
do espaço, permitindo que as
pessoas mantenham distância
de 2 metros entre si;
- Oriente seus convidados a
levarem suas próprias máscaras;
- Evite música alta para que as
pessoas não tenham que gritar
ou falar alto. Caso alguém esteja
contaminado com o vírus, lançará um número maior de partículas virais no ambiente;
- Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados;
- Evite o uso de ar condicionado;
- Não deixe que os convida-

dos formem filas para serem
servidos;
- Oriente os convidados a não
se sentarem todos reunidos na
hora da ceia. Organize espaços
separados para pessoas que
moram juntas;
- Tenha sabão e papel para secagem de mãos disponíveis no
banheiro. Evite o uso de tolhas
de pano;
- Disponibilize álcool em gel
nos ambientes;
- Utilize lixeiras com pedais
para que as pessoas descartem
seus lixos sem precisar colocar
as mãos na tampa. Lave as mãos
após esvaziar a lata de lixo.
Pessoas que devem evitar os
encontros
Se pretende receber convidados ou celebrar em outro local,
verifique:
- Se você está com sintomas
relacionados à Covid-19 ou já
tem o diagnóstico da doença;
- Ainda está no período de 14
dias desde que teve os primeiros sintomas relacionados à Co-

vid-19 (mesmo que não tenha
feito um teste de diagnóstico);
- Está aguardando o resultado
de um teste molecular para saber se está com Covid-19;
- Manteve contato com alguém que teve a doença nos
últimos 14 dias;
- Faz parte ou mora com alguém que faz parte do grupo de
risco para casos graves de Covid-19 (portadores de doenças
crônicas, como diabetes e hipertensão, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, doença renal crônica em estágio avançado, imunodepressão provocada
pelo tratamento de doenças autoimunes, como lúpus ou câncer; pessoas acima de 60 anos
de idade, fumantes, gestantes,
mulheres em resguardo e crianças menores de 5 anos).
A forma mais segura de passar o Natal e o Réveillon é ficar
em casa e celebrar apenas com
as pessoas que moram com
você.
Com informações da Fiocruz. Giovanna Trevelin – Jornal Integração
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Governo de Cafelândia
inaugura cobertura na
quadra esportiva da
Fundação Pe. Luise

COVID-19
Secretaria de Saúde de Assis
confirmou mais 20 casos

Dos 193 pacientes em tratamento, 9 estão internados, sendo 4 na UTI
A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 20 casos de coronavírus em Assis Chateaubriand, nesta terça-feira (22). No boletim, constam informações das últimas 24 horas. Entre as novas contaminações,
estão duas crianças de 8 e 11 anos, um bebê de 3 anos, 8 mulheres com
idades entre 37 e 74 anos, e 9 homens de 22 a 64 anos. Outros cinco
exames tiveram resultados negativos.

O número oficial de contaminados na cidade chegou a
1.094 pessoas e a quantidade de curados a 889.
Na tarde de segunda-feira, 21,
o Governo Municipal de Cafelândia inaugurou a cobertura da
quadra esportiva da Fundação
Padre Luis Luise. O investimento deixou o local ainda mais
bonito e incentivará os alunos a
praticarem atividades físicas em
qualquer hora do dia.
A cerimônia de entrega foi
rápida devido aos protocolos
contra o COVID-19 e contou com
a presença do prefeito Dr. Franus, da secretária de Assistência
Social Nilva Franus, da coordenadora do CRAS Ivanir Borges,
do presidente da fundação Luiz
Carlos Adame, do vice-presidente Manoel Mota, da diretora
Rozani Back de Cristo, do Dr.
Claudir Schwarz e demais servidoras da fundação.
Na oportunidade, o prefeito
Dr. Franus falou sobre a construção. “A fundação só me traz
lembranças boas, estive presen-

Entre os 193 pacientes atualmente em tratamento, moradores de
Assis Chateaubriand, 4 estão internados na UTI e 5 na enfermaria do
Hospital Beneficente, enquanto que 184 seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham
isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro,
caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período
estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim, há 45 casos suspeitos em
investigação e o total de exames com resultados negativos é
de 1.895.

Mortes
te desde o início e agora estou
participando de mais uma inauguração na reta final da minha
vida pública. O esporte é saúde,
é lazer, então, nada melhor que
proporcionar um ambiente de
qualidade para as crianças jogarem futsal, vôlei e basquete.
Estou muito feliz por tudo que

eu fiz, só desejo coisas boas e
torço para que a fundação se
desenvolva ainda mais”, destaca
Dr. Franus.
O investimento na quadra
esportiva foi com recursos próprios do município no valor de
R$ 344.467,01.
Por Michelli Lazzeri

Assis Chateaubriand registrou 12 óbitos por complicações da Covid-19, sendo seis mulheres com 71, 79, 37, 88, 57 e 78 anos, nos dias 28
de agosto, 4 e 5 de junho, 3 de novembro, 4 e 18 dezembro, e seis homens 75, 73, 77, 85, 73 e 67 anos, ocorridos nos dias 15 de dezembro, 25
e 12 de setembro e 13 e 14 de julho, e o mais recente, no último sábado
(19), com o falecimento do vereador reeleito e ex-presidente da Câmara Municipal, Dirceu Vieira de Paula, após 13 dias de internamento.

O Município decretou Voto de Pesar e Luto Oficial de três
dias.

5

Jornal Integração

EDIÇÃO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Pesquisadores geram mapas de
suscetibilidade e vulnerabilidade dos
solos brasileiros à erosão hídrica
Um estudo inédito da Embrapa
identificou e mapeou as áreas suscetíveis e vulneráveis à erosão hídrica em todo o território brasileiro,
gerando mapas que foram disponibilizados à sociedade na plataforma
tecnológica do Programa Nacional
de Levantamento e Interpretação
de Solos no Brasil (PronaSolos). Os
mapas nacionais de erodibilidade,
suscetibilidade e vulnerabilidade
dos solos à erosão hídrica são acessados facilmente por meio de um
sistema de informações geográficas
(SigWeb), e podem subsidiar o setor
produtivo e o poder público na priorização e seleção de áreas para programas ou ações de conservação,
recuperação ou reinserção de áreas
com potencial produtivo.
O método foi desenvolvido por
uma equipe de pesquisadores e
analistas da Embrapa Solos (RJ), formada por especialistas em ciência
do solo, agrometeorologia, planejamento regional e agricultura digital.
O trabalho contou com apoio de
bolsistas do programa de doutorado em meio ambiente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ/PPGMA).
Além da plataforma do PronaSolos, os mapas e as respectivas
informações técnicas também
estarão disponíveis para consulta
pública na Infraestrutura de Dados
Espaciais da Embrapa (GeoInfo).
Subsídios aos tomadores de
decisão
De acordo com a especialista
em geomática e agricultura digital
da Embrapa Margareth Simões, que
coordenou o processamento computacional do estudo, caracterizar a
erosão do solo e avaliar custos e benefícios de práticas que promovam
a sua prevenção são fundamentais
para informar e subsidiar os tomadores de decisão, e também para
apoiar políticas públicas orientadas
à mitigação desse problema, que

Campanha de Natal ABPA
“A essência que nos une como produtores de alimentos” é o mote
da campanha de Natal lançada hoje pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O vídeo da campanha pode ser conferido aqui:
https://youtu.be/lCSfqVeJODI
Com ampla divulgação em português e inglês em 15 das mais de
20 redes sociais mantidas pela associação com foco nacional e internacional, a campanha traz imagens originais de produtores e colaboradores da avicultura e da suinocultura do Brasil.
Em suas mensagens, a campanha faz referências à união e à superação em um dos anos mais desafiadores da história contemporânea.
O vídeo da campanha aborda, ainda, a importância dos cuidados
com a saúde para a produção de alimentos – um dos alicerces estratégicos para os trabalhos da avicultura e da suinocultura no enfrentamento da pandemia, em 2020.
“Vivemos momentos difíceis, mas a esperança nos move para
um Ano Novo mais positivo, de transformação e superação. Esta é a
essência que nos impulsiona como brasileiros, e como produtores de
alimentos”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

causa muitos prejuízos para a agropecuária nacional. “É o que preconiza a FAO [Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura] e é esse o objetivo principal
desse trabalho de caracterização da
erosão hídrica do solo nos estados
brasileiros”, ressalta.
“O mapa de avaliação da vulnerabilidade dos solos à erosão hídrica é um modelo espacial importante, capaz de identificar áreas que
demandam ações para mitigar processos erosivos em escala regional.
Quando acessado na plataforma do
PronaSolos, pode ser confrontado
com algumas unidades de planejamento, como bacias hidrográficas”,
explica o pesquisador da Embrapa
Silvio Bhering, coordenador do portfólio de projetos de Solos do Brasil.

Os mapas
O mapa da suscetibilidade dos
solos à erosão hídrica do Brasil expressa a sensibilidade dos solos à
erosão provocada pela água em sua
ambiência, ou seja, considerando a
situação topográfica, ou relevo da
paisagem, e as condições climáticas
às quais estão submetidos. Os níveis
de suscetibilidade são representados em cinco classes nominais de
intensidade: muito baixa; baixa; média; alta e muito alta.
Leia matéria completa neste
link da EMBRAPA abaixo:
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/58207136/
pesquisadores-geram-mapas-de-suscetibilidade-e-vulnerabilidade-dos-solos-brasileiros-a-erosao-hidrica

A campanha está disponível nos canais do Youtube, Facebook,
Instagram e Linkedin da ABPA, e do Facebook e Instagram do Brazilian
Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Pork, Amo Frango, Suíno Gastrô e Ovo
Todo Dia.
SOBRE A ABPA – A ABPA é a representação político-institucional
da avicultura e da suinocultura do Brasil. Congrega mais de 140 empresas e entidades dos vários elos da avicultura e da suinocultura do Brasil, responsáveis por uma pauta exportadora superior a US$ 8 bilhões.
Sob a tutela da ABPA está a gestão, em parceria com a Apex-Brasil, das
quatro marcas setoriais das exportações brasileiras de aves, ovos e
suínos: Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Pork. Por meio de suas marcas setoriais, a ABPA promove ações
especiais em mercados-alvo e divulga os diferenciais dos produtos
avícolas e suinícolas do Brasil – como a qualidade, o status sanitário e
a sustentabilidade da produção –, fomentando novos negócios para a
cadeia exportadora de ovos, de material genético, de carne de frangos
e de suínos.
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Biosseguridade na avicultura é tema
de live direcionada aos produtores
Uma atividade que representa a
maior fatia de faturamento da Cooperativa, a avicultura, cujo produtos
à base de frango são exportados
para aproximadamente 100 países,
vive em constante evolução.
Diante disso, a Copacol rotineiramente promove eventos técnicos
para atualizar o produtores que atuam na terminação, bem como suas
equipes de colaboradores que atuam na cadeia produtiva.
Neste ano, diante da pandemia
causado pelo novo coronavirus,
atendendo as recomendações dos
órgãos sanitários, os eventos estão
sendo realizados de forma virtual,
através de lives.
A Biosseguridade na avicultura de frango de corte, foi o assunto
de mais uma live direcionados aos
avicultores integrados realizada na
noite desta quinta-feira dia 17.
Mediada pelo gerente da integração de aves da Copacol, Douglas
da Silva, o renomado médico veterinário, Alberto Back, com mestrado
e doutorado pela Universidade de
Minesota nos EUA, proprietário do
laboratório MercoLab e palestrante
nacional e internacional em sanidade avícola, discorreu sobre o assun-

to.
Os cooperados participantes
tiveram a oportunidade de agregar
mais conhecimento sobre o tema e
consequentemente poderá aplicar
na prática no dia a dia em suas propriedades.
O palestrante além de tirar dúvidas dos participante que interagiram durante o evento, repassou de
forma geral os manejos e as normas
que devem ser seguidas pelos avicultores para que se possam evitar
possíveis contágios da granja e dos
lotes de aves.
Para o gerente da Integração
aves, Douglas da Silva, foi um momento de aprendizado e de grande valia. “Como trabalhamos com
a produção de alimentos, com a
biosseguridade podemos garantir a
saúde dos nossos plantéis, e consequentemente garantirmos os fatores de produção junto ao produtor”,
menciona Douglas.
Ele agradece a participação de
todos, pois é através da participação que se pode medir o interesse
do produtor pela atividade a qual
ele desenvolve no dia a dia em suas
propriedades

Datas e horários de atendimento
para semana de natal e fim do ano
Diante da proximidade do
natal e do ano novo, haverá algumas mudanças em relação a
datas e horários de atendimento:
Véspera de natal:
Os pagamentos e fixações
(suínos/frango/peixe/contratos e
outros) com vencimento em 24
e 25/12/2020 deverão ser antecipados para o dia 23/12/2020.
O dia 23/12/2020 é o último
dia para fixação de soja, milho
e trigo para pagamentos no dia
23/12/2020.
Ressaltamos
que
dia
24/12/2020 NÃO haverá fixação.
Véspera de fim de ano:
As fixações (suínos/fran-

go/peixe/contratos e outros) com
vencimento para os dias 30/12 e
31/12/2020 serão antecipadas para
29/12/2020, sendo os pagamentos
realizados no dia 29/12/2020.
O dia 30/12/2020 até às 12h é o
último prazo para fixação de soja,

milho e trigo para pagamento no
dia 30/12/2020.
Ressaltamos que no dia
30/12/2020 no período da tarde
e dia 31/12/2020 NÃO haverá fixação e NÃO deverá ser efetuado
nenhum pagamento.
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