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TCE-Paraná notifica municípios sobre 
vacinação indevida de agentes políticos

Dezoito notificações foram encaminhadas 
para pedir explicações a respeito da apli-
cação de vacinas em prefeito, ex-prefeitos 
e vereadores que não se enquadram nos 
grupos prioritários
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A vereadora Fernanda Dalprá 
(PSDB), recebeu no dia 30 de mar-
ço, através do Presidente do PSDB-
-Cafelândia, Junior Motter, alguns 
ofícios, sendo um deles, 002/2021 
o qual solicitava que se estendesse 
o período de atendimento pre-
sencial aos comerciantes do ramo 
alimentício, no horário noturno, até 
às 23h.

Na sequência, Fernanda proto-
colou junto a Câmara municipal 
a indicação nº 053 de 2021 solici-
tando ao prefeito a necessidade 
urgente de se promover a ação 
administrativa seguindo os devi-
dos protocolos sanitários em vigor. 
Visando fracionar ainda mais o 
número de pessoas no mesmo 
ambiente, ao mesmo tempo, bem 
como proporcionar os mesmos 
direitos estabelecidos pelos decre-
tos municipais e estaduais vigen-
tes atualmente com relação aos 
atendimentos que são realizados 
pelos estabelecimentos comerciais 
supracitados no período diurno.

A indicação foi colocada na 
pauta da sessão ordinária do dia 
05/04 (segunda feira) e aprovada 
por unanimidade dos vereadores 
presentes. 

Na terça feira (06/04) o prefeito 
Dr Kulestino Kiara, expediu o de-
creto nº 059 de 06 de abril de 2021, 
que estabelece novas medidas de 
enfrentamento e combate ao Co-
ronavírus COVID-19, no âmbito do 
Município de Cafelândia. 

Indicação de vereadora gera 
flexibilidade em Decreto Municipal

O decreto em seu teor, no Art. 
1°. Estabelece que à partir das 05 
horas do dia 07 de abril às 05 horas 
do dia 15 de abril de 2021, a reto-
mada de atividades proibidas em 
decretos anteriores, desde que se 
atentem às condições e obrigações 
estabelecidas neste artigo e ficam 
definidos novos horários de funcio-
namento do comércio, em caráter 

excepcional,  como por exemplo: 
restaurantes, bares, lanchonetes, 
hamburguerias, sorveterias, petis-
carias, tabacarias, pizzarias, panifi-
cadoras, cafeterias, conveniências 
e congêneres, de segunda a domin-
go, das 08 às 23 horas, observando 
as regras sanitárias contidas neste 
decreto.

Para Fernanda, a flexibilidade 
é importante neste momento ca-
ótico em que vivemos, pois todos 
necessitam trabalhar, os comer-
ciantes têm as suas famílias, bem 
como os funcionários, os quais 
precisam e dependem do trabalho 
para sobreviver.  

Para Junior Motter, essa é uma 
vitória alcançada através da socie-
dade organizada, através de seus 
comerciantes, empresários, parti-
dos políticos, vereadores e prefeito. 
Entendemos que todo trabalho é 
essencial e todas as pessoas são 
essenciais. Precisamos ter consci-
ência e responsabilidade por conta 
da pandemia, porém, é necessário 
dar condições para quem gera 
empregos e renda, e também aos 
que dependem do trabalho para 
levar o pão de cada dia para sua 
família. Precisamos estabelecer um 
equilíbrio neste momento.

A Vereadora Fernanda Dalpra, 
agradeceu a união dos comercian-
tes, empresários e trabalhadores, 
bem como a todos os vereadores 
que aprovaram sua indicação e ao 
prefeito Dr Kulestino, em promo-
ver a flexibilidade com este novo 
decreto e aos membros do seu 
partido o PSDB por participarem 
ativamente dos assuntos referentes 
ao município.



EDIÇÃO DE  9 DE ABRIL  DE 2021
Jornal  Integração 3

TCE-Paraná notifica municípios sobre 
vacinação indevida de agentes políticos

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR) encaminhou 18 
notificações a municípios pedindo 
explicações sobre a aplicação de 
vacinas contra a Covid-19 em um 
prefeito, três ex-prefeitos e deze-
nas de vereadores do interior do 
Paraná. Eles aparentemente não 
se enquadram em nenhum dos 
grupos prioritários para imuniza-
ção, conforme os critérios definidos 
pelo Ministério da Saúde.

As prefeituras têm cinco dias 
para responder aos Apontamentos 
Preliminares de Acompanhamen-
to (APAs) enviados pela Corte, 
justificando o porquê das vacina-
ções dos supostos fura-filas. Caso 
não sejam capazes de explicar 
devidamente as ocorrências, os 
gestores ficarão sujeitos à abertura 
de Tomada de Contas Extraordi-
nária, processo que pode resultar 
na aplicação de multas e outras 
sanções. Os responsáveis também 
podem ter de responder no âmbito 
administrativo-disciplinar, bem 
como judicialmente nas esferas 
cível e penal, por atos de improbi-
dade administrativa e crimes como 
peculato, corrupção e abuso de 
poder.

O Tribunal ainda solicitou 
informações a quatro municípios 
sobre casos de multivacinados - 
quando o portador de um mesmo 
CPF supostamente recebe diversas 
doses do imunizante. Essa situação 
foi verificada a partir de informa-
ções fornecidas pela Controlado-
ria-Geral da União (CGU) e pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU).

Irregularidades

Segundo o coordenador-geral 
de Fiscalização do TCE-PR, Rafael 
Ayres, é altamente improvável que 
as possíveis ilegalidades tenham 
sido causadas por falhas técnicas. 
“Essa hipótese pode ser descarta-
da, já que tanto os casos de agentes 
políticos fura-filas quanto de multi-
vacinados ocorreram somente em 
municípios de médio e pequeno 
porte. Nenhum caso foi registrado 
em Curitiba, Maringá e Ponta Gros-
sa, por exemplo”, explicou ele.

Conforme apurado pelo Tri-
bunal, diversos vereadores foram 
indevidamente vacinados na con-
dição de “motorista de ambulân-
cia”, apesar de as informações pre-
sentes nos sistemas das prefeituras 
não demonstraram o exercício da 
atividade pelos parlamentares. 
Também foram registrados casos 
de agentes políticos vacinados 
apenas com a justificativa “outros”, 
sem a apresentação de quaisquer 
informações adicionais.

Entre as diversas situações 
detectadas, destacam-se a de um 
vereador sem formação superior 
que foi vacinado como farmacêu-
tico; de outro que, apesar de ser 
motorista do quadro de servidores 
do município, foi imunizado como 
médico; e de uma parlamentar que 
recebeu a vacina por ser ex-sócia 
de uma clínica médica pertencen-
te ao marido.

Fiscalização

Todos esses dados estão sendo 
reunidos pelo TCE-PR como parte 
da nova etapa da fiscalização do 
processo de vacinação contra a 
Covid-19 nos municípios parana-
enses. Em um primeiro momento, 
a atividade, realizada em parceria 
com o TCU e a CGU, envolveu o en-
vio de questionários às prefeituras 
a respeito do assunto. Agora, as res-
postas fornecidas pelas adminis-
trações estão sendo validadas sob 
a luz de informações obtidas pelos 
próprios órgãos de controle.

O trabalho tem como objetivo 
acompanhar todo o processo de 
vacinação contra o novo corona-
vírus no Paraná, principalmente 
no que diz respeito ao cumpri-
mento da ordem de prioridade de 
imunização estabelecida no Plano 
Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19 elabo-
rado pelo Ministério da Saúde.

Após o conhecimento pleno 
das ações municipais implemen-
tadas, o TCE-PR efetivará ações 
de orientação e fiscalização do 
processo de imunização, seja de 
forma preventiva, concomitante 
ou posterior, utilizando os recursos 
humanos e tecnológicos de proces-
samento e cruzamento dos dados 
obtidos para garantir a meta de 
vacinação definida para os grupos 
prioritários.

A aferição objetiva ainda ado-
tar todas as medidas cabíveis para 
a responsabilização cível, admi-
nistrativa e criminal de eventuais 
irregularidades identificadas, em 
especial no que concerne à ordem 
de priorização para aplicação 
das vacinas; identificar as ações 
municipais para planejamento, or-
ganização e execução do plano de 
imunização; informar os gestores 
sobre a importância da execução 
de tais medidas, bem como aler-
tá-los do dever  de formalizar um 
plano de ação que defina a organi-
zação e programação detalhadas 
do processo de vacinação; e relatar 
ao Poder Legislativo municipal, aos 
conselhos municipais setoriais, 
aos atores do controle social local 
e à sociedade em geral as ações 
tomadas pelo Poder Executivo 

municipal em relação ao tema.
Outra ação do TCE-PR rela-

cionada a essa fiscalização foi o 
recente envio de questionários 
às 399 prefeituras do Paraná para 
verificar a transparência dos 
municípios em relação ao 
processo de vacinação contra a 
Covid-19. O formulário, 
encaminhado junto a um manual 
com orientações por meio do 
Canal de Comunicação 
(CACO),  ferramenta eletrônica de 
diálogo institucional do Tribunal 
com seus jurisdicionados, deve ser 
preenchido até o dia 11 de abril.

Após aquela data, os analistas 
da Corte verificarão, por meio da 
aplicação de uma nova versão 
do Índice de Transparência da 
Administração Pública (ITP), se as 
respostas correspondem à realida-
de, podendo validá-las ou não. A 
administração municipal que não 
responder o questionário dentro 
do prazo receberá nota zero na 
avaliação, cujos resultados serão 
amplamente divulgados pelo 
TCE--PR. O Poder Executivo 
estadual também será avaliado 
por meio de 
ação específica a ser desenvolvida 
pela Terceira Inspetoria de Contro-
le Externo (3ª ICE) do Tribunal.

Ouvidoria

Cidadãos que tomarem 
conhecimento de casos seme-
lhantes aos aqui relatados podem 
acionar a Ouvidoria do TCE-PR 
para comunicar possíveis irregula-
ridades no processo de vacinação 
contra o novo coronavírus em seu 
município.

Os contatos com a Ouvidoria 
podem ser feitos de três maneiras: 
pela internet, via portal do TCE-PR; 
por ligação telefônica gratuita, 
pelo número 0800-645-0645, das 
12 às 18 horas de dias úteis; ou por 
carta endereçada à Praça Nossa 
Senhora de Salete, s/n, Centro 
Cívico, Curitiba-PR, CEP 80530-910. 
O atendimento presencial está 
temporariamente suspenso em 
função da pandemia.

Hotsite

Todas as informações do Tribu-
nal de Contas relativas à pandemia 
da Covid-19 estão reunidas no 
hotsite Info TCE-PR: Coronavírus.  
O objetivo é orientar gestores e 
servidores públicos paranaenses a 
cumprir a lei e possibilitar a tomada 
de ações rápidas e eficientes no 
combate à doença. Seu conteúdo 
é atualizado constantemente pelo 
grupo técnico do Tribunal encarre-
gado de atender as demandas dos 
jurisdicionados.

Nesse ambiente virtual, estão 
disponíveis todas as medidas ado-
tadas pela Corte, respostas às dúvi-
das mais frequentes apresentadas 
pelos jurisdicionados, legislação 
relacionada ao combate à pande-
mia, além da relação de todos os 
municípios que tiveram o estado 
de calamidade reconhecido pela 
Assembleia Legislativa do Paraná.

Autor: Diretoria de Comunica-
ção Social

Fonte: TCE/PR

Dezoito notificações foram encaminhadas 
para pedir explicações a respeito da aplicação 
de vacinas em prefeito, ex-prefeitos e vereado-
res que não se enquadram nos grupos priori-
tários

https://bionovasolar.com.br/
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Cientistas criam filtro que remove impurezas 
da água através da energia solar

Além de ser uma solução de 
baixo impacto ambiental, tem 
custo reduzido, e utiliza apenas 
a luz solar, sendo assim uma 
grande oportunidade em países 
pobres

Uma equipe de cientistas da 
Universidade de Princeton, nos 
Estados Unidos, desenvolveu 
um novo dispositivo que per-
mite filtrar a água, tornando-a 
potável para consumo através 
da energia solar.

O SAG (Solar absorber gel) 
funciona como uma espécie de 
esponja que a temperatura am-
biente absorve a água; depois, 
quando exposto à luz do sol, 
expele a água filtrando-a, man-
tendo os contaminantes numa 
superfície acima – como chum-
bo, óleos e metais. Segundo os 
pesquisadores, este método 
pode ser utilizado pelo menos 
durante dez ciclos.

Baixo custo

Além de ser uma solução de 
baixo impacto ambiental e eco-
lógica, tem um custo reduzido, e 
utiliza apenas a luz solar, sendo 
assim uma grande oportuni-
dade em países em desenvol-
vimento onde a água potável é 
um bem escasso.

“Para mim, a coisa mais fas-
cinante sobre este trabalho é 
que ele pode operar completa-
mente fora da rede, em grande 
e pequena escala. Também po-
deria funcionar no mundo de-
senvolvido em locais onde a pu-
rificação de água sem energia 
e de baixo custo é necessária” 
afirmou Rodney Priestley, autor 
correspondente do estudo, à 
Science.

Assista ao vídeo neste link:
https://www.youtube.com/

watch?v=rA9foicQ_Rg

#APeçaQueFaltava  

ACABOU O MISTERIO!!!

Agora a Megalar vai ter um site EXCLUSIVO para 

você poder comprar o melhor da linha de móveis 

100% online, prático e funcional.    ⠀

Além de conhecer mais sobre nossos nixos de pro-

dtos e serviços, você terá acesso a conteúdos, ofertas e 

surpresas exclusivas!

A partir do dia 10 de Abril as 10:00hrs você já poderá 

acessar e fazer seus pedidos!!  

Siga nossas redes sociais pra não perder nenhuma 

novidade  

#VemPraMega

CLIQUECLIQUE

https://www.youtube.com/watch?v=rA9foicQ_Rg
https://www.youtube.com/watch?v=rA9foicQ_Rg
https://www.youtube.com/watch?v=rA9foicQ_Rg
http://lojasmegalar.com
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
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Deputados se manifestam contra  
proposta federal de pedágios no Paraná

Parlamentares de todas 
as legendas partidárias que 
compõem a Assembleia Legis-
lativa do Paraná têm afirmado 
insatisfação com o modelo 
de concessões de rodovias 
paranaenses apresentado pelo 
Governo Federal. Esta posição 
foi demonstrada oficialmente 
na segunda-feira (5) quando o 
Legislativo protocolou um ma-
nifesto junto à Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) assinado pelos 54 depu-
tados da Casa. 

O documento lista uma sé-
rie de conclusões dos debates 
da Frente Parlamentar Sobre 
o Pedágio, que realiza audiên-
cias públicas com lideranças 
e membros da sociedade 
civil organizada em todas as 
regiões do estado. Compilan-
do reclamações e anseios da 
população, os membros da 
Frente Parlamentar elaboraram 
o documento que deixa clara a 
vontade dos paranaenses: taxas 
de pedágio extorsivas não serão 
mais aceitas. 

Unânime, o manifesto é 
resultado do esforço da Frente 
Parlamentar por um modelo de 
pedágio justo. “Não é um movi-
mento de aceno ideológico, mas 
com uma causa muito clara, 
mudar um modelo de pedágio 
muito ruim”, declara o vice-co-
ordenador do grupo, deputado 
Evandro Araújo (PSC). “Temos 
a oportunidade de nos livrar de 
um contrato ruim em novem-
bro e não podemos permitir 
que o novo contrato se pareça 
em nada com o que temos nos 
últimos 24 anos”, frisou. 

De acordo com Evandro 
Araújo, a Frente Parlamentar 
“vai brigar até o fim” para que os 
pontos destacados no manifes-
to sejam cumpridos e balizem o 
modelo que será definitivamen-
te apresentado pelo Governo 
Federal. “Eu destacaria neste 
manifesto o modelo de leilão 
pela menor tarifa, queremos 
uma disputa verdadeira, não 
a limitação de desconto. Os 
próximos passos são continuar 
com a mobilização e audiências 

públicas para alertar a socieda-
de sobre as concessões de rodo-
vias”, afirmou. 

Unanimidade - A questão 
convergiu entre todos os man-
datos parlamentares, como 
comprova o líder da Oposição, 
deputado Professor Lemos (PT). 
Ele afirma que com a assinatura 
do líder do Governo no Legis-
lativo, deputado Hussein Bakri 
(PSD), o manifesto foi encami-
nhado também ao ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas e ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro. 

“Estamos unidos. Todos os 
54 deputados estão unidos 
contra a proposta inicial apre-
sentada pelo Governo Federal 
de se pedágio pela maior tarifa. 
Quando se fala de outorga one-
rosa falamos do modelo velho, 
que em 1997 foi implantado 
pelo governo Jaime Lerner, a 
maior tarifa. Queremos a menor 
tarifa, como nos vizinhos Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul”, 
explica. 

Professor Lemos listou os 
motivos da movimentação 
contrária ao modelo híbrido de 
outorga onerosa, com redução 
de valores limitados a 17% do 
que é cobrado nas praças de 
pedágio atualmente, além de 
um degrau tarifário, que pode 
chegar a 40%, adicionado em 
caso de duplicação dos trechos 
das rodovias.  “Nós queremos 
que o Paraná corrija, depois de 
24 anos, esta concessão que foi 
feita por um preço muito alto. 
O pedágio paranaense é hoje o 
mais alto do Brasil”, alerta. 

“Temos a oportunidade de 
corrigir isso, fazer justiça ao 
nosso povo e nossa economia. 
O pedágio muito alto afugenta 
investimentos. Muitas empre-
sas deixaram de se instalar no 
Paraná e alguma que já estavam 
aqui foram embora. Isto repre-
senta prejuízo, desaquece a 
economia e nos faz perder em-
prego”, afirma Lemos.

Para o deputado Homero 
Marchese (PROS), os novos 
contratos, que vão vigorar pelos 
próximos 30 anos, podem de-
cidir os rumos da economia do 
Paraná. “Temos que ter cuidado 
para evitar adotar um modelo 
de pedágio que seja ruim para 
os paranaenses, como o que 
temos agora, que não garantiu 
obras nas pistas e fez com o pa-
ranaense pagasse preços muito 
altos. A Assembleia Legislativa 
tem debatido com atenção este 
assunto”, explica.

“O problema de fixar o pre-
ço do pedágio na partida, ou 
permitir um desconto máximo 
de 17% é que não se consegue 
eliminar as eventuais gorduras 
contidas no valor. O modelo 
mais adequado é o de menor 
preço, já que as empresas que 
vão participar das licitações 
dirão com quanto elas precisam 
para realizar as obras propostas. 
É preciso exigir garantias e ter 
fiscalização sobre o trabalho 
das concessionárias”, afirma 
Homero Marchese.

O deputado Requião Filho 
(MDB) também manifesta sua 
contrariedade ao modelo apre-
sentado pelo Governo Federal. 
“O que foi apresentado é uma 
continuidade do que temos 
hoje no Paraná, por mais 30 
anos e com 15 novas praças de 
pedágio. A população já deixou 
claro que não aceita este mode-
lo em nosso estado”. Ele ressal-
tou que a força da Assembleia 
Legislativa está na possibilidade 
de não conceder os 1.163 quilô-
metros de rodovias paranaen-
ses para os novos contratos.

A deputada Mabel Canto 
(PSC) é taxativa em sua afirma-
ção de que o modelo de pedá-
gios adotado nos últimos 24 
anos não é eficiente. “Agora es-
tamos em uma preparação para 
os próximos anos e esta Casa 
deixa bem claro seu posiciona-
mento, que é o posicionamento 
do povo do Paraná: queremos 
tarifas mais baixas, com obras, 
mas com preço justo, melhor 
modelo. E a Assembleia apre-
senta bem este posicionamen-
to”.

A mobilização dos legisla-
dores é o reflexo da vontade do 
povo paranaense que discor-
dam do modelo proposto pela 
União na opinião do deputado 
Artagão Junior (PSB). “As audi-
ências públicas que realizamos 
pelo interior foram fundamen-
tais para ouvirmos a população, 
as cooperativas, o setor indus-
trial, o setor de transportes para 
entender a visão de cada área e 
somando todas as observações 
chegamos ao manifesto assina-
do e encaminhado”. 

Garantias - O manifesto 
também pontua a necessidade 
de uma cláusula de garantia 
no contrato de concessão da 
realização das obras por meio 
de um depósito de caução, 
recurso depositado em uma 
conta bancária para garantir 
que as obras sejam executadas 
no tempo contratado. Também 
há um questionamento vigoro-
so no documento em relação à 
criação de degrau tarifário após 
a duplicação de um trecho de 
rodovia.

Fonte: ALEP.

Deputado Evandro Araújo (PSC), vice-coordenador da Frente Parlamentar sobre o Pedágio.. Crédi-
tos: Reprodução

https://www.facebook.com/CafeGostoBom
https://deltatele.com.br/
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Cooperativa destaca o produtor Cooperativa destaca o produtor 
João Pasetti na Semana da AviculturaJoão Pasetti na Semana da Avicultura

Na semana de 29 de março a 03 
de abril, entre os produtores que 
entregaram frangos à Cooperativa, 
está o cooperado do município 
de Cafelândia, João Pasetti, que 
obteve 413 pontos de IEP (Índice de 
Eficiência Produtiva). Com essa boa 
pontuação ele se destaca como o 
melhor do período.

O produtor obteve também um 
peso médio de 3.225 Kg, conversão 
alimentar de 1.666 Kg e um cresci-
mento diário das aves de 72.33 gra-
mas.

Hamilton Esser se destaca com pontuação 
histórica na suinocultura da Copacol

Para obter esses bons índices, o 
avicultor contou com a ajuda do Le-
andro e da Luziene, bem como da 
boa assistência técnica do exten-
sionista Rafael e do médico veteri-
nário Renato.

Para o avicultor, esse resultado 
é fruto de muito esforço e trabalho, 
aliado à boa assistência técnica, 
bem como da qualidade dos pin-
tainhos e da ração que recebe da 
Copacol.

“Ser o melhor da semana, mos-
tra que estamos no caminho certo. 

Quero agradecer a Copacol pela 
oportunidade de ser um avicultor, 
aos meus colaboradores, o Leandro 
e a Luseni, os extensionistas que 
me atenderam, o Rafael e a Priscila 
Urayama e o médico veterinário 
Renato”, enaltece o produtor.

Já o produtor Eufrásio Batista de 
Godoy, do município de Tupãssi e o 
cooperado, Carlos de Souza Pereira, 
do município de Cafelândia empa-
taram com 410 pontos.

Na terceira posição do mês ficou 
o avicultor de Corbélia, Israel José 
Geraldo, com 408 pontos.

MELHORES DO MÊS

O campeão do mês com expres-
siva pontuação foi o cooperado do 
município de Cafelândia, Miguel 
Clemente, com 444 pontos. Em se-
gundo lugar José Luiz de Abreu, de 
Tupãssi, com 434 pontos e em ter-
ceiro ficou o avicultor do município 
de Cafelândia Terezinha de Almei-
da Santos, com 423 pontos.

A Copacol agradece e parabeni-
za a esses suinocultores pelos bons 
resultados.

Nada é por acaso. Na atividade 
de suinocultura não é diferente. 
Primeiro tem que gostar do que 
se faz, coragem para enfrentar 
os desafios, cumprir rigorosa-
mente as recomendações de 
manejos, dedicação, trabalho 
e empenho. É assim que o sui-
nocultor do município de Nova 
Aurora, Hamilton Esser, que no 
último lote de suínos entregues 
à Cooperativa, obteve pontua-
ção recorde, 652 pontos, define 
a atividade, que para ele é a 
sua principal fonte de renda na 
propriedade de 2,5 alqueires.

Há 30 anos na integração de 
suínos da Cooperativa, ele é 
um dos pioneiros entre todos 
os produtores integrados na 
atividade.

Ele que iniciou na suinocul-
tura com a terminação de 25 
cabeças, diz que o processo 
para chegar a essa expressiva 
pontuação é: “o cuidado, saber 
como lidar com os suínos, o 
manejo tem que ser muito bem 
feito, água de boa qualidade e 
a higiene da granja. Tudo tem 
que ser bem feito, pois é isso 
que procuro fazer todos os 
dias”, relata Hamilton.

Para ele que sempre esteve en-
tre os melhores, a boa pontua-
ção obtida não é novidade, mas 
sim resultado de muito esforço 
e dedicação de quem tem na 
suinocultura a sua maior fonte 
de renda.

“A suinocultura evoluiu muito 
nos últimos 30 anos. Quando 
comecei eu tinha que buscar 
ração com o trator, descarregar 
nos braços, tratar dos suínos no 
cocho na base do latão, e hoje 
é tudo diferente, equipamen-
tos modernos, que agilizam 
os manejos e acima de tudo, 
o proporcionam o bem-estar 
dos animais. Assim como ela 
evoluiu, a minha vida também 
mudou para melhor ao longo 
desses anos”, conta o produtor.

Segundo ele, ninguém faz 
nada sozinho. O bom resultado 
está atrelado a boa parceria 
com a Copacol, que faz a sua 
parte fornecendo uma boa as-
sistência técnica e veterinária, 

ração e pintainhos de boa qua-
lidade e toda a atenção neces-
sária ao produtor. Ele enaltece 
o atendimento que recebe da 
extensionista Mariana Schnei-
der e da medica veterinária 
Glaci Ertel.

Tamanha é a satisfação do 
produtor, que depois de 30 
anos na atividade, com a termi-
nação de 360 suínos por lote, a 
expectativa é dobrar a capaci-
dade de alojamento para 700 
cabeças. Isso vem de encontro 
a demanda da Central Frimesa, 
que processa todo o suíno que 
é produzido pelos cooperados 
da Copacol e tem projeto de 
expansão para entrar em ope-

ração em 2023.
Além de Hamilton Esser com 

pontuação histórica, 652 pon-
tos, também de se destacaram 
no mês de março os produ-
tores: Celio Ramos Feltrin, do 
município de Jesuítas, com 
627, Wagner Augusto Tesolin, 
de Iracema do Oeste, com 
626, Waldemyr Cezar Tesolin, 
também de Iracema do Oeste, 
com 622 e Deroni Utcenski, do 
município de Cafelândia, com 
620 pontos.

A Copacol parabeniza o coo-
perado Hamilton, bem como 
os demais suinocultores pelos 
bons resultados alcançados no 
mês de março.

https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA 


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA AURORA 
  
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Aurora, neste ato representada 
por seu Presidente, Sr. Eliseu Ryba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 35, II, do Estatuto, para fins do artigo 25, I, CONVOCA todos os  associados, através 
do presente Edital,  para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que  será do dia 10 
de abril  de 2021, às 19:00 horas em primeira convocação e às 19:30 horas, em segunda 
convocação, a ser realizada pelo  link se virtual  MEET com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Homologar as alterações estatutárias deliberadas pelo Conselho de Administração da 
Federação Nacional das APAES em 20 de abril de 2021 para acrescer os incisos VII.A e 
VII.B no artigo 35 do estatuto padrão das APAES, com a seguinte redação:  
 


Art. 35. Compete ao presidente:  
 
VII.A - Os recursos financeiros mencionados no inciso VII deverão ser 
movimentados por meio de cheques nominais, assinados pelo Presidente e 
pelo 1º Diretor Financeiro ou por meio eletrônico, inclusive, por meio de 
cartão magnético. (NR) 
VII.B - Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado ao 
Presidente ou ao Tesoureiro a utilização desses meios de pagamento de 
forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, 
saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à 
movimentação dos valores. (NR)  


 
A Assembleia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela 
comparecerem, quites com suas obrigações sociais e financeiras. (art.23) 
 
Terão direito de votar os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência 
regular há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os 
associados contribuintes, exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da Apae 
há, no mínimo, 1 (um) ano, e que estejam em dia com suas obrigações sociais e 
financeiras. (art. 23, §1º). 
 
No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o 
outorgante e o outorgado deverão ser associados da Apae. (art. 23, §2º) 
 
Não se admitirá mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte. (art. 23, 
§3º). 
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A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos 
associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, 
devendo ambas constarem dos editais de convocação, e nos termos do art. 25, I, para a 
finalidade de homologar as alterações do estatuto, será exigido o voto concorde da maioria 
simples dos associados da Apae na Assembleia Geral Extraordinária especialmente 
convocada para esse fim. (art. 27, § único). 
 
 
 


 
Nova Aurora, 27 de março de 2021 
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