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INFORME SOBRE SAÚDE

Como anda a sua saúde emocional?

Janeiro Branco é uma campanha promovida com o propósito de convidar a população a discutir a importância do cuidado com a saúde mental
em busca de mais felicidade e qualidade de vida.
O mês de janeiro foi escolhido, pois representa, simbólica e culturalmente, um mês de renovação de esperanças e projetos na vida das pessoas.
Segundo a OMS, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão
em todo o mundo, um transtorno mental frequente que afeta todas as
faixas etárias, de qualquer raça, etnia ou classe social. Por isso, cuide da
sua Saúde Mental!
Faça seus exames regularmente. Informe-se 45. 3241-2624
#laboratoriogenesis #exameslaboratoriais #examesgeneticos #saude
#prevencao
JANEIRO BRANCO MOSTRA A IMPORTÂNCIA DE SE TER HÁBITOS
SAUDÁVEIS, tanto para o corpo quanto para a mente, e dá algumas dicas
que podem contribuir, e muito, com a nossa qualidade de vida:
•
Reserve um tempo para curtir a vida e a convivência com os
outros;
Viva intensamente seus momentos em família;
•
Pratique atividades físicas;
•
•
Mantenha uma alimentação saudável;
Reforce seus laços de amizade;
•
•
Não abra mão de boas noites de sono;
Não tenha vergonha de buscar ajuda profissional.
•
Cuide da sua Saúde Mental! Faça seus exames regularmente.
JANEIRO BRANCO - SEROTONINA. HORMÔNIO DO BEM-ESTAR!
A serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade, é um neurotransmissor. Ou seja, é a substância química que faz com que os neurônios passem sinais entre si. Entre suas funções está a regulagem do ritmo
cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da memória e da temperatura do
corpo. Ter essa substância em equilíbrio é fundamental para uma vida
feliz e bem disposta.
Vários estudos científicos atestam a relação que o desequilíbrio desse
hormônio possui com a depressão, mal que afeta mais de 300 milhões de
pessoas em todo o planeta e está entre as principais causas de invalidez,
segundo a Organização Mundial de Saúde.
A boa notícia, é que com hábitos saudáveis, a ingestão de alguns alimentos, exercícios físicos, dançar e passar tempo ao ar livre, sentindo o vento
no rosto e principalmente o sol na pele funciona como poderoso antidepressivo e ansiolítico, que diminuem a ansiedade e a tensão..
Cuide da sua Saúde Mental! Faça seus exames regularmente.
JANEIRO BRANCO. TRIPTOFANO, PRECURSOR DA SEROTONINA.
Felicidade também está no prato. E triptofano é o principal ingrediente da
receita. Esse aminoácido essencial não é produzido pelo corpo humano e
uma das melhores maneiras de obtê-lo é por meio da alimentação.
Junto com a niacina, a vitamina B3 e o magnésio, o triptofano atua como
precursor da serotonina e pode ser encontrado em alimentos como
banana, abacaxi, kiwi, aveia, leguminosas (lentilha, feijão azuki), linhaça,
quinoa, castanhas, semente de abóbora, carnes magras, peixes (atum e
salmão), chocolate amargo, leite e derivados.
Com essas práticas, você pode aumentar os níveis de serotonina no
organismo, que é o mesmo que injetar boas doses de prazer diário no
cotidiano.
Cuide da sua Saúde Mental! Faça seus exames regularmente. A DESIDRATAÇÃO EM IDOSOS É MUITO SÉRIA!
Só quem presencia um quadro de desidratação de um idoso, pode
perceber o quanto é sério e devastador para o organismo. Inicialmente
percebe-se alguns sintomas até então característicos da idade:
Perda de equilíbrio, que leva a quedas frequentes;
Dor nos músculos;
Muita Fraqueza;
Perda de peso;
Xixi denso e escuro
Fezes duras;
Pressão baixa e batimentos cardíacos elevados.
E aí a Confusão mental, manifestando dificuldade em manter
um discurso coerente;
O diagnóstico é feito pelo médico através dos sintomas e realização de exame de sangue e de urina.
TRATAMENTO PARA DESIDRATAÇÃO
No tratamento da desidratação é fundamental ingerir cerca de 2 L de
líquidos por dia e a reidratação deve ser feita através da ingestão de água,
chá, sucos de frutas, leite e sopa. Ingerir vegetais frescos, como tomate,
fruta como melancia, queijo fresco e iogurte, por exemplo. Além da ingestão de soro caseiro ou injetado na veia em meio hospitalar.
A desidratação no idoso deve ser rapidamente tratada, pois aumenta as
chances de ter infecções como pneumonia e infecções dos rins.
Faça seus exames regularmente. Informe-se 45. 3241-2624
#laboratoriogenesis #exameslaboratoriais #examesgeneticos #saude
#prevencao
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Novos mandatos, novas cidades?
O que se pode esperar da
transformação digital nas prefeituras

A chegada de novos líderes
nas prefeituras do Brasil trará
também novos desafios, já que
a tendência para os próximos
anos é a tentativa de tornar as
cidades mais inteligentes. Nesse
aspecto, a principal mudança
que os gestores devem enfrentar é a automação e a transformação digital dos setores da
administração pública. Um desafio complexo e burocrático,
mas que tende a trazer benefícios a curto, médio e também
longo prazos para todas as cidades que adotarem.
O objetivo de tornar as cidades cada vez mais inteligentes
é visto como uma vantagem
que abrange diversos setores
da administração. Uma cidade
conectada e inovadora está diretamente relacionada ao crescimento socioeconômico local,
por exemplo. Quando uma cidade proporciona o bem-estar de
uma população, faz a gestão do
meio ambiente e dos serviços
públicos de forma adequada,
essa cidade inteligente acaba
atraindo pessoas que querem
viver nela, desenvolver os seus
negócios e implantar suas empresas. E, assim, ela realmente
começa a fazer parte de um
ecossistema.
Além disso, um local que va-

loriza seus moradores e oferece
qualidade de vida tende a ser
também valorizado e, consequentemente, gera otimismo,
boas expectativas e incentiva
o investimento regional, trazendo novas pessoas e também
cativando aquelas que já fazem
parte do ambiente. E, por isso,
o caminho para se investir em
tecnologia e tornar os serviços
públicos mais eficientes passa
por uma análise criteriosa de
todos os processos que envolvem a administração pública
municipal.
Em uma análise das principais áreas, como saúde, educação e mobilidade, deve-se
investigar o que é possível melhorar nesses processos, o que
é possível fazer de diferente e
inovar nesses locais. Dessa forma, uma prefeitura consegue
dados concretos para criar medidas efetivas, e não somente
paliativas, para transformar
uma cidade em um ambiente
saudável e acolhedor para os
cidadãos, que são o principal
motivo e razão para que os gestores busquem melhorias.
Dentre as principais características que identificam uma
cidade inteligente, no topo está
o cuidado com a qualidade de
vida dos moradores. Por isso,

o conhecimento aprofundado sobre o funcionamento
do município é essencial. As
ferramentas hoje são a base
principal para que bons planos
diretores sejam desenvolvidos.
Quando juntamos tecnologias
como drones - que podem fazer
sobrevoos e coletar dados - e Internet das Coisas - que começa
a contar fluxo de pessoas e de
veículos e consegue gerar pesquisas -, todas essas ferramentas proporcionam o desenvolvimento de um plano diretor
assertivo.
O uso de dados e a otimização que a tecnologia proporciona para compreender cenários
e gerar soluções são os pontos
que faltam no sistema público,
que muitas vezes ainda segue
pilares engessados e pouco
efetivos na resolução de problemas. Dentro da gestão de uma
cidade, saber interpretar os
problemas, entender as falhas
e compreender as necessidades de quem vive a cidade são
virtudes imprescindíveis e que
podem, facilmente, serem instauradas com o auxílio do mundo digital.
Fabrício Ormeneze Zanini é
diretor-presidente do Instituto
das Cidades Inteligentes (ICI).
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Aumento nos casos de covid-19
acende alerta para autoridades
A pandemia, causada pelo
novo Coronavírus, vem impactando o mundo todo desde o
início do ano passado. Depois
de um ano de intensas adaptações, perdas e superações, a
população ainda enfrenta o vírus e muitos transformam sua
rotina para impossibilitar o contágio pela doença.
No Brasil, as festas de final de
ano foram motivo de muitas
aglomerações, o que pode trazer consequências letais nos
próximos meses. O Estado do
Paraná atualmente conta com
8.927 novos casos de Covid e 116
óbitos, contabilizados até a noite desta terça-feira (12). Ao todo,
o Estado soma 480.128 diagnósticos confirmados e 8.811 mortes
em decorrência da Covid-19.
No Oeste do Paraná os números aumentam todos os
dias. A Secretaria de Saúde de
Cafelândia fez um alerta aos
munícipes para o aumento dos
contaminados pelo Coronavírus no município, que fechou
o mês de dezembro com 835
casos confirmados da doença,
um número 53% maior do que o
registrado no mês de novembro
(até esta segunda, 11, Cafelândia
contabilizou 889 casos confirmados). Os dados levantados,
além de registrarem o aumento de contaminados, também
contabilizaram o aumento do
número de mortes. Até o final
de novembro o município totalizava dois óbitos, na primeira
semana de 2021 o levantamento registrou um total de seis
mortes.
Em Assis Chateaubriand os
números também são alarmantes. Até ontem, (13) foram registrados mais 16 novos casos. O
município contabilizou 1.475
casos confirmados, 1.233 pessoas curadas, e 254 em tratamento, somando também 21 óbitos.
O levantamento realizado no
município mostrou que o mês
de dezembro de 2020 registrou

um aumento muito grande dos
casos positivos, 370% maior em
relação ao mês de novembro.
Dezembro foi o mês que mais
registrou óbitos na cidade.
Prevenção
A colaboração coletiva para
prevenir o contágio pelo Coronavírus é a principal maneira
de diminuir as contaminações
e as mortes pela doença. Os cuidados básicos são os mesmos
desde o início da pandemia:
distanciamento social, uso de
máscara e uso de álcool em gel.
A atenção deve ser redobrada
também aos jovens, que podem
transmitir aos pais, tios, avós, ou
pessoas mais idosas que residem junto e já tem alguma complicação de saúde.
No último final de semana,
a Vigilância Sanitária de Nova
Aurora, após receber diversas
denúncias, percorreu as ruas
da cidade no intuito de coibir a
aglomeração em alguns estabelecimentos comerciais, a fim de
seguir as medidas do decreto
em vigor. As autoridades do município ainda reafirmam a ne-

cessidade do cumprimento das
medidas referentes ao decreto
para a preservação da vida dos
munícipes.
Em Cascavel, os esforços para
conter a disseminação do vírus
também continuam. O município conta com as Unidades Básicas de Saúde dos bairros Floresta, Nova Cidade e Santa Cruz,
que atendem exclusivamente
pacientes com sintomas do
novo Coronavírus de segunda
à sexta, das 7h às 22h. O ambulatório do Hospital de Retaguarda
tem atendimento todos os dias,
incluindo nos finais de semana
e feriados, das 7h às 19h. As Unidades de Pronto Atendimento
(UPAS), se necessário, atendem
durante a madrugada, feriados
ou finais de semana.

Vacina
O ano já iniciou com uma boa
notícia. O Instituto Butantan divulgou números positivos que
demonstram a eficácia da Coronavac, vacina destinada a conter a Covid-19. Nesta terça (12), o

Instituto detalhou que a vacina
tem eficácia geral de 50,38%
contra o vírus. O dado foi informado à Anvisa, no pedido de
registro emergencial da vacina,
e está acima dos 50% requeridos universalmente para considerar um imunizante viável.
Apenas 0,3 dos participantes,
que se voluntariaram para testar o medicamento, reportaram
algum tipo de reação alérgica, a
maioria dos efeitos reportados
foi dor no local da injeção.
A notícia é muito positiva, tendo em vista o crescente número
de casos e mortes pela doença,
mas, ainda assim, a vacina tem
causado polêmicas e diferentes
notícias falsas sobre o assunto
são diariamente disseminadas.
É pensando nisso que representantes do Instituto de Estudos
Avançados da Universidade de
São Paulo (USP) procuram disponibilizar conteúdos confiáveis sobre a Covid. A chamada
União Pró-Vacina conta com
materiais que podem ser usados por qualquer pessoa, para
que possam, com isso, manter

seu círculo social devidamente
informado sobre a doença. Entre os mais diversos boatos que
surgem, circula a informação,
por exemplo, de que imunizantes provocam autismo, o que
não é verdade.
De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa o 3º lugar, em números absolutos, no que se refere a
casos confirmados da Covid-19,
atrás apenas do Estados Unidos
e da Índia. Na última quinta-feira (7), o país ultrapassou a marca
de 200 mil mortes decorrentes
da infecção pelo Coronavírus.
Os números mostram, cada vez
mais, a necessidade de uma
conscientização geral e de prevenção diária ao vírus, e a notícia de uma vacina capaz de
imunizar a população contra a
doença é a luz no fim do túnel
que o país precisava para continuar tendo esperanças.
Com informações do Brasil 61
e das assessorias das Prefeituras
Giovanna Trevelin – Jornal
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Cascavel vai receber 323 casas populares
com investimento de R$ 41,3 mi

Cascavel, no Oeste do Estado, vai receber R$ 41,3 milhões
em novos investimentos para a
construção de 323 casas populares na cidade. O convênio que
viabiliza o empreendimento foi
assinado nesta quarta-feira (13),
em evento no Palácio Iguaçu,
pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior, agentes da Caixa
Econômica Federal e representantes da iniciativa privada. O
prefeito do município, Leonaldo
Paranhos, não pôde participar
devido a problemas climáticos
que impediram o embarque.
O projeto faz parte de uma
iniciativa conjunta dos três níveis do Poder Executivo com a
construtora PRM, com sede em
Curitiba. Os investimentos serão
financiados com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) por meio do
programa estadual Casa Fácil
Paraná e do programa Casa Verde e Amarela, do governo federal. A estimativa é que a obra comece em março, com prazo de
conclusão de 24 meses.
“A Companhia de Habitação
do Paraná vem realizando um

belíssimo trabalho em todo o
Estado. É mais um investimento grande que reforça a preocupação do Governo do Estado
com uma política eficiente de
habitação. A intenção sempre
foi atender as famílias que mais
precisam e sonham com a casa
própria, em ter um lar digno”,
afirmou Ratinho Junior.
O documento assinado oficializa a adesão da construtora
ao Chamamento Público Cohapar. Por meio dele, a companhia
oferece sua expertise para viabilização dos empreendimentos
e obtenção de recursos federais
dentro dos parâmetros exigidos
pela União e pela Caixa Econômica Federal, que gere os recursos do FGTS aplicados em habitação popular em todo o País. “O
nome do programa é Casa Fácil
porque o Governo quer facilitar
o acesso das pessoas de bem a
esse sonho que é ter a casa própria”, disse o governador.
CONTRAPARTIDAS - O Governo do Estado, por meio da
Cohapar, prestará serviços de
assessoramento técnico à construtora. Também estão previstos

o fornecimento dos materiais da
rede de água e esgoto, através da
Sanepar, e a instalação das redes
de energia elétrica e unidades
consumidoras pela Copel.
As contrapartidas estaduais
fazem parte do programa Casa
Fácil Paraná, cuja lei de autoria
do Executivo e aprovada pelos
deputados estaduais prevê a
oferta das contrapartidas via
Cohapar para ampliação das
contratações próprias e também do repasse de recursos da
União.
Além de viabilizar novos empreendimentos, a participação
estadual contribui para a redução do custo final das moradias
e, por consequência, das prestações mensais de financiamento
imobiliário que serão pagas pelas famílias beneficiadas.
A Prefeitura de Cascavel
atuou na viabilização do projeto
construtivo e doou a área onde
o conjunto será construído.
PARCERIAS AMPLIARAM
INVESTIMENTOS – O trabalho
integrado com o Governo Federal e a abertura da Cohapar para
trabalhar de forma integrada às
construtoras foi um dos fatores

que resultaram no aumento de
100% no volume de casas populares entregues no Paraná de
2019 a 2020. Passou de 1.281 unidades concluídas em 2019 para
2.553 em 2020. Para 2021, por
enquanto, há 4,3 mil moradias
em construção, o que garantirá
novo aumento expressivo. Isso
sem contabilizar ainda os projetos que serão contratados este
ano.
Presidente da Cohapar, Jorge
Lange destaca que o Casa Fácil
Paraná está se espalhado por
todas as regiões do Estado e a
intenção é ampliar o número de
municípios beneficiados pelo
programa. Segundo ele, o projeto tem atualmente cerca de
7 mil unidades com ordem de
construção assinada no Paraná,
com destaque para grandes empreendimentos, com mais de
mil casas, em Arapongas, Ponta
Grossa e Londrina.
“Temos várias construtoras
tocando diversos projetos no Estado. A ideia é que com recursos
do Tesouro, do Fundo de Combate à Pobreza, de organismo
internacionais, e a parceria do
governo federal possamos espalhar ainda mais este programa,
diminuindo o deficit habitacional do Paraná”, ressaltou Lange.
CARACTERÍSTICAS – O Residencial Ibiza será construído em
uma área com mais de 128 mil metros quadrados no bairro Jardim

Floresta, próxima ao Residencial
Riviera, em Cascavel. Os imóveis terão entre 45,24 metros e 49 metros
quadrados, em lotes individuais de
125 metros quadrados. O local ainda
contará com um amplo espaço e
convívio comum, com praças e áreas de lazer em seu entorno.
Os interessados em adquirir
um imóvel no futuro empreendimento devem se cadastrar pelo site
cohapar.pr.gov.br/cadastro. Podem
participar da seleção famílias com
renda mensal de até R$ 1.600 e que
não possuam casa própria. Quem
quiser saber mais sobre o condomínio e ver a projeção de como ficará
o projeto pode acessar a página do
Residencial Ibiza, no site da Cohapar.
EMPREGOS E RENDA – A construção do novo empreendimento
habitacional deve gerar cerca de
850 novos postos de trabalho diretos na indústria da construção civil. Além das famílias diretamente
beneficiadas e dos trabalhadores,
os recursos também movimentarão a economia regional a partir da
compra dos materiais que serão utilizados na obra. “A construção civil
é um setor muito importante neste
momento de retomada da economia porque gera uma quantidade
grande de empregos de maneira rápida”, destacou o governador.
PRESENÇAS - Participaram do
evento o vice-governador Darci
Piana; o secretário de Estado do
Desenvolvimento Urbano e de
Obras Pública, João Carlos Ortega;
o superintendente de Inovação da
Casa Civil, Henrique Domakoski;
os deputados estaduais Alexandre
Curi e Gugu Bueno; o prefeito de
Goioerê, Betinho Lima; o gestor de
projetos da construtora PRM, Pedro
Muggiati.
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Itaipu apresenta projeto técnico para
renovação de contrato em Cafelândia
O município de Cafelândia, através do prefeito Dr. Culestiano Kiara;
vice, Valdir Feltrin e os secretários:
Leonado Koehler (Viação e Obras);
Elias Venâncio Dinis (Administração e Planejamento); Fernando
Muller (Agricultura) e Claudemir
Camilo (Gabinete e Finanças) receberam na manhã desta terça – feira
(12) a gestora da bacia hidrográfica
da Itaipu Binacional que atende o
município de Cafelândia, Rosana
Aparecida Paitch. Na oportunidade,
a gestora esteve repassando e expondo aos secretários, ao prefeito
e ao vice como funciona a parceria,
bem como as ações e projetos que
podem ser desenvolvidos através
do contrato. O prefeito Dr. Culestino
Kiara destacou que o projeto deverá ser renovado ainda essa semana
para que adequações de estradas,
calçamento poliédricos, recuperação de minas e ainda aquisição de
alguns materiais possam ser realizados. “Agradeço a visita e a disponibi-

lidade da Rosana, gestora da Itaipu,
responsável por auxiliar Cafelândia.
Uma reunião técnica, necessária
para o entendimento nosso e de
todos os secretários que farão parte
dessas obras e ações. A Itaipu é uma
grande parceria do município e por
isso queremos cada vez mais estreitar nosso relacionamento com a
Binacional. Fiquei muito feliz com
a apresentação das metas e ações
para esse ano de 2021. Acredito que
essa semana ainda conseguiremos
detalhar todo o plano de trabalho
junto aos secretários e também
perante a comunidade, bem como
o valor dos investimentos que faremos junto a Itaipu Binacional”, destacou o prefeito.
De acordo com a técnica Rosana a fase agora é de planejamento,
visitas a campo para que na sequência possamos dar prosseguimento a assinatura do Convênio.
O encontro aconteceu na sala
de reuniões do Paço Municipal.

Cafelândia inicia 2021 com 27 casos confirmados
de Dengue e índice elevado de infestação
destacou o coordenador.
Durante as visitas - que são realizadas em média a cada 60 dias
nas casas dos moradores - além das
vistorias e orientações, se necessário é realizado ainda as notificações e também aplicação de multa.
“Não chegamos multando, porém,
é necessário a conscientização da
comunidade que a Dengue mata.
Primeiro orientamos, passamos as
informações corretas sobre o que é
necessário fazer e estabelecemos
prazos. Se os prazos não forem cumpridos (podem variar de três a 15
dias) é aplicado multa”, afirmou Anderson. De acordo com ele o intuito
do município não é multar e sim
conscientizar a comunidade sobre
os riscos da Dengue bem como

O primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti –
Liraa - de 2021 resultou em um risco
médio de infestação de Dengue em
Cafelândia. Os dados foram coletados na primeira semana de janeiro
pelo setor de Endemias, responsável pela coleta e análise dos dados e
indicam o índice de infestação predial no município de 1,5%.
De acordo com o setor responsável, o primeiro índice encerrado
nesta semana, traz um número
além do recomendado. “A Organização Mundial preconiza menos de
1% como ideal. Segundo os dados
coletados, já estamos com 1,5% o
que indica um risco médico de infestação de Dengue no município”,
afirmou o coordenador de Endemias, Anderson Luiz Alves Almeida. Ainda segundo o coordenador,
todas as regiões apresentaram
durante o Liraa larvas. “O mês de
janeiro, historicamente é um mês

chuvoso e isso acaba gerando água
acumulada em recipientes, caixas
d’ água, plásticos e pneus. As orientações à população em geral são as
básicas de sempre: não deixe água
acumulada, só assim o Aedes não
terá chances”, destacou Anderson.
Ainda segundo ele, o número de
larvas recolhidas neste período é a
maior já registrada no município.
Visitas
Em meio a pandemia do novo
coronavírus, as visitas as casas cafelandenses continuam, porém, com
restrições. “Não podemos deixar de
visitar por completo a comunidade.
Estamos seguindo as orientações
do uso da máscara, higienizando as
mãos a cada vistoria e mantendo o
distanciamento, além de respeitando os grupos de risco. Mesmo assim,
as visitas continuam, inclusive com
até mais frequência, já que a equipe
de Endemias está 100% completa”,

toda a problemática que a mesma
proporciona.
Dados
De acordo com o Boletim da
Dengue repassado pelo setor de
Epidemiologia nesta quarta-feira
(13), Cafelândia conta com 202 notificações; 27 casos confirmados; 14
aguardam resultados e 161 negativos. “Lembrando que o ano epidemiológico da Dengue é diferente
dos demais. Ele iniciou em agosto
de 2020 e vai até julho de 2021, isso
se deve a sazonalidade da mesma”,
esclareceu a enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Nelsi Nunes.
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Amantino Passoni é o melhor da
semana na avicultura
tência técnica do extensionista,
Márcio e do médico veterinário
Watanabe, que sempre os orientão quanto aos manejos corretos.
“Somos pequenos produtores e diante disso a diversificação que temos com a avicultura,
é a nossa maior fonte de renda
na propriedade”, conclui Canário.
Na segunda colocação da
semana ficou o avicultor de Cafelândia, Francisco Trajano de
Medeiros, com 396 pontos e em
terceiro, o cooperado de Goioerê, Lucas Gustavo Sanches Siroti,
com 390 pontos.

MELHORES DE DEZEMBRO
DE 2020

O Cooperado de Nova Aurora, Amantino Passoni, é o destaque da semana na integração
avícola da Copacol. Na última
semana com o lote de aves entregues à Cooperativa, ele obte-

ve 430 pontos de IEP (Índice de
Eficiência Produtiva).
Além da boa pontuação, os
frangos entregues obtiveram
uma conversão alimentar de

1.540Kg, crescimento diário de
68.78 gramas e um peso médio
de 2.820 Kg. A boa pontuação da
semana, fez com que Amantino
se tornasse o melhor avicultor
do mês de dezembro.
Para chegar a esse bom resultado, o avicultor contou com
a ajuda do Vander (Canário),
que é responsável pelos cuidados com as aves no dia a dia, e
também com a boa assistência

técnica do extensionista, Márcio
e do médico veterinário Watanabe.
O colaborador do produtor
Amantino Passoni, Vander, conhecido como canário, diz que o
bom resultado representa todo
esforço e dedicação do trabalho
que é realizado no dia a dia. E
isso o deixa motivado.
Canário enaltece a boa assis-

O último mês de 2020, teve
como destaques os avicultores:
Em primeiro lugar o produtor do município de Nova Aurora, Amantino Passoni com 430
pontos. A segunda posição do
mês ficou para o produtor do
município de Corbélia, Pedro
Afonso Pereira, com 424 pontos.
Em terceiro lugar a cooperada do município de Campina da
Logoa, Siely Lourdes da Silva Primila, com 422 pontos.

Copacol promove hoje a noite Dia de
Campo em formato digital a partir das 19h

