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O prefeito Culestino e a primeira dama, Roseli, realizaram na semana uma grande maratona pelo município em prol 
das comemorações dos 39 anos, com eventos na cidade e no interior, em diversas comunidade. 
Nesta sexta-feira, 26 e no sábado, 27 os eventos continuam, mesmo após uma tarde de quinta-feira com chuvas e queda 
de energia na cidade. A programação segue com o lançamento da Pedra Fundamental de um escola e do lago munici-
pal. Sábado às 9h00 na comunidade Santa Luzia para fechar a semana e todos os eventos alusivos aos 39 anos.

Celebração dos 39 anos de Cafelândia 
movimenta a semana com inaugurações

Cafelândia celebra 39 anos de progresso 
e desenvolvimento.
 
A garra e determinação da nossa gente, 
aliada à força do agronegócio, do 
comércio e indústria, fazem do município 
o melhor lugar para viver. 

Celebramos Celebramos 39 anos com honra aos 
pioneiros que plantaram aqui a semente 
do progresso.

Feliz Cidade Cafelândia!

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/
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Consórcio finaliza concretagem das duas 
torres principais da Ponte da Integração

O consórcio responsável pela 
construção da Ponte da Integração 
Brasil-Paraguai, que ligará Foz do 
Iguaçu (PR) a Presidente Franco 
(Alto Paraná), vai concluir nesta 
sexta-feira (26) a concretagem do 
mastro principal na margem pa-
raguaia, que terá 184 metros de al-
tura, da fundação ao topo. No lado 
brasileiro, o mastro principal já está 
pronto, com 190 metros, equiva-
lente a um prédio de 63 andares. 
Com isso, as obras da nova ponte 
alcançam mais de 73% de execução 
e investimentos de aproximada-
mente R$ 170 milhões, conforme o 
último boletim técnico divulgado 
pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER/PR). Os recursos são 
da margem brasileira da Itaipu Bina-
cional.

Os dois mastros principais, que 
têm formato de “Y” invertido, são as 
maiores estruturas de sustentação 
da Ponte da Integração, compostas 
também por apoios intermediários. 
A conclusão desta etapa marca 
o fim da fase de concretagem de 
grandes volumes da obra. No total, 
serão usados na construção 38 mil 
metros cúbico de concreto.

“A partir de agora, os volumes 
de concreto serão menores e a obra 
vai ganhar um ritmo mais contínuo, 
passa a ser um processo de que-
bra-cabeça”, explicou a engenheira 
civil Pamela Mocelini, supervisora 
de execução.

Na última quarta-feira (24), na 
margem brasileira, foi posicionada 
a quinta aduela metálica no vão-li-
vre da ponte. Cada segmento (que 
vai compor a base da futura pista 
de rolamento) tem 11,9 metros de 
comprimento, 20 metros de largura 

e de 50 a 60 toneladas de peso. No 
lado paraguaio, já foram instaladas 
três aduelas.

Após a instalação do segmento, 
ainda é feito o processo de solda 
das emendas (uma aduela a outra), 
instalação das lajes pré-moldadas, 
concretagem de interligação das 
emendas e, para finalizar o estaia-
mento da unidade.

Somente depois da execução 
dessas etapas é que uma nova 
aduela é posicionada no vão-livre. 
Esse processo ocorre simultane-
amente nas margens brasileira e 
paraguaia. Quando a ponte estiver 
concluída, serão 36 aduelas (18 do 
lado brasileiro e 18 do lado para-
guaio) e uma aduela de fechamen-
to (central).

Como vai ser
A Ponte da Integração, construí-

da sobre o Rio Paraná, terá 760 me-
tros de extensão e vão-livre de 470 
metros, o maior da América do Sul. 
A obra é uma iniciativa do governo 
federal, com gestão do governo do 
Estado Paraná e execução do De-
partamento de Estradas de Roda-
gem (DER/PR) e recursos da Itaipu 
Binacional. No total, serão investi-
dos R$ 323 milhões no projeto. A 
previsão é que a obra esteja pronta 
até setembro de 2022.

Perimetral
Neste mês de novembro, as 

Cafelândia recebe menção 
honrosa pelos 39 anos em 
proposição do Dep. Lemos

O prefeito de Cafelândia, Culestino Kiara, recebeu nesta 
quinta-feira, (25) aniversário do município, das mãos do asses-
sor Moisés Campos, Menção Honrosa expedida pela Assem-
bleia Legislativa do Paraná, através de proposição do deputado 
estadual Professor Lemos. O prefeito, recebeu a honraria na 
abertura do almoço beneficente do Rotary Clube de Cafelân-
dia, durante as festividades do aniversário, no Salão Paroquial 
Nossa Senhora da Consolata. “Agradeço ao deputado Professor 
Lemos, através do Moisés, pela Menção e dizer que Cafelândia 
de fato tem muito a comemorar nestes 39 anos; uma terra 
abençoada de um povo ordeiro e trabalhador, que tira da terra 
o seu sustento. Agradeço imensamente a ALEP e em especial 
ao deputado Lemos, que tanto tem feito pelo nosso município 
por mais esse reconhecimento nesta data festiva”, agradeceu o 
prefeito Culestino Kiara.

obras da Perimetral Leste alcança-
ram 5,08% de execução, com inves-
timentos de aproximadamente R$ 
5,28 milhões. A perimetral terá 15 
quilômetros de extensão e vai ligar 
a Ponte da Integração e a nova adu-
ana argentina às rodovias BR-469 
(Rodovia das Cataratas) e BR-277 
(saída para Cascavel e Curitiba),

No período, de acordo com bo-
letim técnico do DER-PR, foram ins-
taladas 76 estacas-raiz (de um total 
de 88) no viaduto da Avenida Gene-
ral Meira e outras 78 (de um total de 
90) no viaduto da BR-469. Também 
avançaram as obras no viaduto da 
Ponte Tancredo Neves e começa-
ram os serviços de terraplanagem 
na nova aduana argentina, com o 
lançamento, espalhamento e com-
pactação de camadas.

Investimentos de Itaipu
A Ponte da Integração e a Peri-

metral Leste integram o rol de obras 
estruturantes financiadas na re-
gião Oeste do Paraná pela margem 
brasileira da Itaipu – que incluem a 
duplicação da pista do Aeroporto 
Internacional de Foz do Iguaçu (já 
concluída), a duplicação da Rodo-
via das Cataratas (em fase de lici-
tação), a revitalização do sistema 
de transmissão de Furnas, entre 
outras. A soma dos investimentos 
da empresa na região chega a R$ 2,5 
bilhões.

Conclusão marca o fim da fase de concreta-
gem de grandes volumes da obra, que tem 
recursos da Itaipu Binacional. Índice de execu-
ção da nova ponte já está em 73%.

http://escritorioconsultec.com.br/
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O município de Cafelândia, atra-
vés da secretaria de Viação e Obras 
e de Agricultura e Meio Ambiente 
realizou ontem, terça-feira (23), a 
entrega oficial da reforma do escri-
tório do prédio da Horta de Central 
Santa Cruz. A solenidade contou 
com a presença do prefeito, Cules-
tino Kiara; do vice prefeito, Valdir 
Feltrin; do presidente da Câmara de 
Vereadores, Adilson Alves Garcia 
(Dil); dos vereadores: Roseli Decken, 
Charles Roling, Rodrigo Diefentha-
ler, Fernanda Dalprá e Edson Anzen 
(Torinho); dos secretários muni-
cipais, Roseli Camilo (Assistência 
Social), Sarah Massaneiro (Saúde), 
Claudemir Camilo (Governo e Fi-
nanças), Elias Diniz (Administração 
e Planejamento) e Leonardo Ko-
ehler (Viação, Obras, Agricultura e 
Meio Ambiente); do presidente da 
comunidade de Central Santa Cruz, 
Fernando Muller e do responsável 
pela Horta, Vanderlei Barbosa; além 
dos alunos da Escola Manuel da Nó-
brega, funcionários e comunidade.

Na oportunidade, o prefeito des-
tacou a importância desta, que foi 
uma das primeiras obras da atual 
gestão. “Dar suporte à horta de Cen-
tral Santa Cruz é auxiliar na alimen-
tação da nossa gente. Dia feliz e de 
muita alegria ao entregar a reforma 

do escritório da Horta, afinal, esse 
recurso está investido para equi-
parar algo que desde 1997, quando 
foi inaugurado, nunca mais tinha 
passado por reforma, afinal, investir 
nesta horta é investir na produção 
de alimentos, alimentos esses que 
saciam nossas crianças e Cmeis das 
escolas e ainda às famílias em vul-
nerabilidade social, que a partir de 
agora conseguem retirar todas às 
sextas-feiras retirar o kit verdura no 
CRAS, alimentos frescos e de quali-
dade”, destacou o prefeito, Cules-

Celebração dos 39 anos de Cafelândia 
movimenta a semana no município

Entrega reforma do escritório do prédio da 
Horta de Central Santa Cruz

O município de Cafelândia, atra-
vés  da secretaria de Assistência 
Social, realizou ontem, segunda-
-feira (22), a abertura da Semana de 
Comemorações dos 39 anos, com 
o evento “Lugar de mulher é onde 
ela quiser”, com a presença do Ôni-
bus Lilás, enviado pelo Governo 
do Estado para atendimento às 
vítimas de violência. Durante todo 
o dia foi realizado ainda corte de 
cabelo, design de sobrancelha, ma-
quiagem, massagem, testes de gli-
cemia, aferição de pressão arterial 
e cadastramento de interessadas 
em realizar laqueadura. Na opor-
tunidade houve ainda a abertura 
oficial dos programas “Bela Gestan-
te” e “Gabinete Descentralizado”. A 
abertura dos eventos aconteceu 
em frente ao CRAS e contou com a 
presença do prefeito Culestino Kia-

Missa em homenagem a 
famílias das vítimas da 
Covid-19

ra; do vice Valdir Feltrin; da primei-
ra dama e secretária de Assistência 
Social, Roseli Camilo; da esposa do 
vice prefeito, Eliane Paini Feltrin; 
do presidente da Câmara de Vere-
adores, Adilson Alves Garcia (Dil); 
dos vereadores: Edson Anzen (Tori-
nho), Roseli Decken, Fernanda Dal-
prá, Charles Rolling; do gerente da 
Agência do Sicoob de Cafelândia, 
Odair Adevente; e dos secretários: 
Sarah Massaneiro (Saúde); Esportes 
(Edmilson Braga); Claudemir Cami-
lo (Governo e Finanças); Leonardo 
Koehler (Viação e Obras e Agricul-
tura e Meio Ambiente).

Durante a sua fala, a primeira 
dama, agradeceu a presença de to-
das às pessoas e das equipes que 
estiveram envolvidas na organiza-
ção, bem como destacou a impor-

tância do evento. “São várias ações 
concentradas em um único dia. 
Quero agradecer ao órgão gestor, 
ao pessoal do CRAS, da saúde e aos 
voluntários que se dedicaram para 
que o evento pudesse acontecer. A 
SEJUF, pela liberação do Ônibus Li-
lás em Cafelândia, ao prefeito pela 
confiança e a todos os voluntários 
que puderam auxiliar neste evento 
que teve um significado muito es-
pecial para mim, com o lançamen-
to do Bela Gestante, um marco na 
vida de muitas mãezinhas”, desta-
cou a primeira dama, Roseli Camilo. 

O prefeito Culestino Kiara, agra-
deceu ao legislativo pela parceria e 
a todos pela participação no evento 
que marcou o início das comemo-
rações dos 39 anos.

tino Kiara. A secretária de As-
sistência Social, destacou que 
aproximadamente 80 famílias 
são atendidas semanalmente 
com o kit verdura. O secretário 
de Agricultura e Meio Ambien-
te, Leonardo Koehler, destacou 
que nos próximos dias o espa-
ço passará a destacar a nota do 
produtor, evitando assim, que 
os produtores de Central Santa 
Cruz e região precisem se des-
locar até o Paço Municipal para 
retirar as notas. “Queremos que 
os serviços da administração 
pública cheguem cada vez mais 
perto da comunidade, afinal, 
esse é o objetivo da administra-
ção; administrar para todos, e 
em breve a descentralização da 
nota do produtor será feita aqui 
no Distrito, auxiliando assim 
nossos produtores”, destacou o 
secretário de Agricultura, Leo-
nardo Kohler. 

O município investiu recur-
sos próprios na troca do piso, 
das janelas, ampliação e pintu-
ra do escritório e nos próximos 
dias uma mobília nova também 
deverá fazer parte do escritório.

Registros da celebração da missa realizada ontem, no 

feriado de aniversário, 25 de novembro com o padre Nilton 

que fez homenagem à famílias de vítimas da Covid 19. com 

apoio da equipe litúrgica da paróquia matriz de Cafelândia.
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Cafelândia entrega nova frota de veículos 
e asfalto na comunidade Campinas

A entrega da Praça no Par-
que São Paulo, com a colocação 
do parque infantil faz parte das 
comemorações dos 39 anos do 
município. São mais de R$ 500 
mil investidos na construção da 
praça que conta com recursos 
federais, através do Ministério 
do Turismo, da Caixa Econômi-
ca Federal e contrapartida mu-

Nesta quarta-feira (24), o mu-
nicípio de Cafelândia realizou a 
entrega dos veículos kwid para 
atendimento das secretarias. 
A entrega ocorreu na frente do 
Paço Municipal e contou com 
diversas declarações do prefeito 
Culestino e da primeira dama, e 
também secretária de Assistên-
cia Social, Roseli Camilo acerca 
das realizações do município 
que está comemorando seus 39 
anos.

De acordo com o prefeito 
Culestino Kiara, a aquisição dos 
veículos representa uma gran-
de conquista, já que são 16 car-
ros renovando a frota, contando 
também com um novo carro 
pipa para o município e uma 
ambulância semi UTI, conquis-
tada com a ajuda do deputado 
Hussein Bakri e Marcel Miche-
letto. O município também re-
cebeu, a partir de seu convênio 
com a Itaipu, um caminhão semi 
acomodador de lixo reciclado e 
outros carros conquistados com 
o dinheiro economizado pela 
gestão, contribuindo assim para 
esta grande reforma da frota, 
privilegiando as secretarias do 
município, e consequentemen-
te, seus munícipes. 

Ao ser questionado acer-
ca do hospital de Cafelândia, o 
prefeito Culestino afirma que 
apesar da ocorrência de outros 
investimentos no município, 
sua administração não esque-
ceu do hospital, uma vez que a 
farmácia hospitalar está sendo 
terminada e logo em seguida 

terá inicio a conversação acerca 
do projeto, envolvendo também 
o Conselho Municipal de Saúde, 
os vereadores e a população 
cafelandense. “Vamos abrir jun-
tos, unidos num pensamento 
só”, afirma Kiara que aproveitou 
para parabenizar Cafelândia 
por seus 39 anos de muito traba-
lho e revolução.

A primeira dama e secretá-
ria de Assistência Social, Roseli 
Camilo, declarou em entrevista 
seu imenso orgulho e realização 
com a conquista dos novos veí-
culos que agora podem atender 
de forma mais eficiente a popu-
lação cafelandense em situação 
de vulnerabilidade, já que a en-
trega de cestas básicas pode ser 
realizada em peso, garantindo 
total assistência à população. “É 

PRAÇA SÃO PAULO SERÁ ENTREGUE NESTA SEXTA-FEIRA, 26

a realização de um sonho”, afir-
ma.. 

A secretária também não 
deixou de comentar o sucesso 
do evento que abriu a progra-
mação de aniversário do muni-
cípio, o Ônibus Lilás, que tinha 
como objetivo oferecer assistên-
cia às mulheres cafelandenses. 
Segundo Roseli, 400 mulheres 
passaram pelo evento, muito 
mais do que o esperado. O “Bela 
Gestante” também realizou mui-
tos sonhos durante o evento.

nicipal.
“Será uma das praças mais 

modernas de Cafelândia, com 
pista de caminhada, parque in-
fantil, quadra esportiva, ATI e 
parque infantil. Sem dúvida al-
guma, uma praça para todas as 
idades, envolvendo e um lugar 
só vários tipos de lazer”, afirmou 
o prefeito Culestino Kiara.

A entrega oficial da Praça 
acontece na sexta-feira (26) às 
17h30, sendo aberta a toda co-
munidade.

Na manhã desta sexta-feira, 
o prefeito lança a Pedra Funda-
mental do Lago Municipal e de 
uma nova escola para o muni-
cío, as 10h e 11h00.

https://bionovasolar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
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Cafelândia investe R$ 1,3 milhão na Cafelândia investe R$ 1,3 milhão na 
Estrada Campina, agora com asfaltoEstrada Campina, agora com asfalto

Através da secretaria de Via-
ção e Obras e da secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
entregou na quarta-feira (24) 
3,6 km de asfalto rural na co-
munidade Campina, através da 
parceria com Itaipu Binacional, 
Copacol e produtores rurais. Ao 
todo R$ 1.387.077,63 foram inves-
tidos à comunidade. A solenida-
de oficial de entrega aconteceu 
na sede da capela e contou com 
a presença do prefeito Cules-
tino Kiara; da primeira dama e 
secretária de Assistência Social, 
Roseli Camilo; do presidente da 
Câmara de Vereadores, Adilson 
Alves Garcia (Dil); da gestora da 
Bacia Hidrográfica III da Itaipu 
Binacional, Rosana Paitch; do 
representante da Copacol, Ge-
nésio Clemente; do presiden-
te da comunidade, Anderson 
Zuch; dos vereadores: Charles 
Roling, Valdir Andrade da Silva, 
Fernanda Dalprá, Rodrigo Die-
fenthaler; Roseli Decken, Edson 
Azen e Roberto da Silva Aguiar; 
secretário de Viação, Obras, 

Agricultura e Meio Ambiente, 
Leonardo Daniel Koehler; se-
cretário de Administração e 
Planejamento, Elias Diniz; se-
cretária de Saúde, Sarah Massa-
neiro e secretário de Governo 
e Finanças, Claudemir Camilo. 
O presidente da comunidade, 
Anderson Zuch, destacou o an-
seio da comunidade nesta obra 
há muitos anos aguardada pe-
los produtores. “Graças a essa 
parceria do município com a 
Copacol, Itaipu e nós produtores 
nossos produtos não chegarão 
mais tarde na cooperativa. Faça 
chuva ou faça sol não encontra-
remos mais problemas para reti-
rada dos produtos como antes. 
Sem atoleiros e sem poeira. Dia 
de agradecer”, destacou Zuch. 
A gestora da Bacia Hidrográfica 
III da Itaipu Binacional, Rosana 
Paitch, destacou que Cafelândia 
tem seguido à risca os projetos e 
que o sucesso do asfalto depen-
de da ajuda e colaboração dos 
produtores para que a vida útil 
seja longa. O produtor Genésio 

Clemente, que representou a 
Copacol, destacou que ações 
como essa que promovem o 
desenvolvimento e contribuem 
para o progresso do município 
sempre serão acatadas pela 
cooperativa. O presidente do 
legislativo, Adilson Alves Garcia 
(Dil) destacou a parceria dos 
poderes executivo e legislativo 
e disse que projetos como esse 
sempre serão aprovados pelos 
vereadores. O prefeito Culestino 
Kiara destacou a obra da campi-
na como uma das primeiras de 
sua gestão. “Através desta obra, 
queremos lançar de forma ofi-
cial o programa Corrente Zero 
em nosso município, onde ne-
nhum produtor mais precisará 
‘passar’ corrente nos caminhões 
em dias chuvosos para retirar a 
sua produção. Sabemos que o 
desafio será grande, pois temos 
bastante estradas rurais, mas 
com as parcerias da Itaipu e da 
Copacol, conseguiremos atingir 
nossos objetivos”, destacou o 
prefeito.

Município fez parceria com a Itaipu, Copacol e produtoresMunicípio fez parceria com a Itaipu, Copacol e produtores

https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://www.lojasmegalar.com.br/
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O atual cenário econômi-
co do país e a alta do dólar têm 
elevado o custo de produção 

das atividades que envolvem o 
agronegócio, principalmente no 
que se refere aos insumos agrí-

Semana Agro, oportunidade de negócios da Semana Agro, oportunidade de negócios da 
Copacol termina nesta sexta-feira, 26Copacol termina nesta sexta-feira, 26

Selo Social: produtores devem fazer 
a fixação da soja até o dia 30

Os cooperados da Copacol 
tem até dia 30 deste mês para 
fazer a fixação da soja entregue 
na Cooperativa na safra 20/21, 
para que possam receber o be-
nefício do Selo Social, que é um 
programa do governo federal 
para incentivo aos produtores 
da agricultura familiar. O mes-
mo garante o pagamento de um 
bônus por saca de soja entregue 
à cooperativa.

Para ter acesso a esse bene-
fício, além de ter feito o cadastro, 
o cooperado deve fazer a fixa-
ção da sua produção de soja da 
última safra ainda este mês.

O Selo Social é programa do 
governo federal para incentivo 
aos produtores da agricultura 
familiar, que oportuniza a parti-
cipação no mercado de biocom-
bustíveis do país. A soja será 
direcionada para a produção 

de biodiesel. “O Selo Social be-
neficia os pequenos produtores 
com um bônus na saca da soja.

De acordo com o gerente 
técnico, Tiago Madalosso, para 
receber o bônus de R$ 1,50 por 
saca de soja, é necessário que o 
produtor faça a fixação da sua 
soja até o dia 30 de novembro.

“Não fazendo a fixação, o 
bônus se expira, uma vez que 
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colas que são matéria-prima na 
produção de grãos, em especial 
a soja e o milho.

Diante disso, além das pers-
pectivas de elevação dos custos 
de produção, e a escassez de 
ofertas desses insumos, a Co-
pacol está realizando a Semana 
Agro, que é a oferta de insumos 
agrícolas e o planejamento vi-
sando a próxima safra de milho 
e trigo, safra de inverno.

“A Semana Agro que vai até 
a próxima sexta-feira 26, é uma 
oportunidade que o cooperado 
tem para sentar com o seu enge-
nheiro agrônomo para fazer ou 
refazer o planejamento dos in-
sumos que estão faltando para 
o primeiro semestre do ano 
que vem, e também já pensan-
do nas possibilidades de fechar 
negócios vislumbrando a safra 
2022/2023”, explica o gerente de 
insumos Fernando Fávero.

De acordo com ele, o cená-
rio aponta alta nos preços dos 
insumos e com grandes proble-
mas de disponibilidade, prin-
cipalmente de agroquímicos, 

causado pelos problemas ener-
géticos enfrentados por diver-
sos países, em especial a China, 
que é maior fornecedor desses 
produtos, e diante disso, a Copa-
col está oferecendo uma grande 
oportunidade de negócio ao 
seu cooperado, visando o plane-
jamento das próximas safra de 
trigo e milho.

Segundo Fernando as pers-
pectivas para 2022, neste senti-
do não são animadoras, e diante 
deste cenário, a Copacol já pen-
sando nas próximas safras, está 
com condições bastante atrati-
vas.

Ele reforça que, para apro-
veitar essas oportunidades de 
negócios, fazer e refazer o pla-
nejamento para as próximas 
safra, principalmente no que se 
refere aos agroquímicos, é ne-
cessário que o produtor procure 
o Departamento Técnico da sua 
Unidade.

essa é uma regra do programa 
Selo Social, por isso alertamos o 
cooperado sobre esse benefício. 
Em caso de dúvida, o produtor 
deve procurar o Departamen-
to Técnico para mais informa-
ções”, alerta Tiago.

COMO FUNCIONA

Para receber o benéfico, o 
produtor deve ter realizado o 
cadastro no ano passado, além 

de estar apto ao Pronaf (Pro-
grama de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar), estar com 
DAP (Declaração de Aptidão ao 
Pronaf) registrada na base de da-
dos do Ministério da Agricultura 
e ser um cooperado Copacol. Já 
para receber o benefício do Selo 
Social em 2022, os produtores 
devem ter feito o cadastro em 
julho deste ano.

https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/

