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IBGE encerra, hoje, inscrições para 
processo seletivo do Censo 2022
Terminam nesta sexta-feira 21 de janeiro, às 16hs, as inscrições para 
o processo seletivo do Censo Demográfico 2022 com mais de 200 
mil vagas para recenseador e agente censitário. No Paraná, estão 
previstas 1.373 vagas para agente censitário municipal (ACM) e su-
pervisor (ACS) e 10.490 vagas para recenseador em todo o estado.

Copacol inicia a Semana Agro

PÁGINA 3

TCE avalia ações de 
municípios para
 identificar população 
vulnerável

TV Assembleia transmite,
 a partir deste domingo, o
futebol paranaense

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/


EDIÇÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2022
Jornal  Integração 2

TCE avalia ações de municípios para 
identificar população vulnerável

Visando avaliar as ações ado-
tadas por dez municípios parana-
enses para identificar a população 
mais vulnerável diante da crise pro-
vocada pela pandemia da Covid-19, 
o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR) promoveu, por meio de 
sua Coordenadoria de Auditorias 
(CAUD), fiscalização sobre o assun-
to, concluída em dezembro passa-
do.

Os resultados da atividade, reali-
zada como parte do Plano Anual de 
Fiscalização (PAF) de 2021 da Cor-
te, foram compilados em relatório 
apresentado pela unidade técnica. 
No documento, os auditores res-
ponsáveis pelo trabalho indicam a 
adoção de seis medidas por parte 
dos gestores públicos, voltadas a 
mitigar cinco inadequações identi-
ficadas no curso da auditoria.

As recomendações são volta-
das aos seguintes municípios: Cas-
tro, Fazenda Rio Grande, Francisco 
Beltrão, Irati, Pinhais, Piraquara, 
Prudentópolis, Sarandi, Telêmaco 
Borba e Toledo. Eles foram selecio-
nados com base no Índice de Vul-
nerabilidade Social (IVS) calculado 
pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), tendo sido 
escolhidos, entre municípios com 
população entre 50.000 e 150.000 
habitantes, os oito com as piores no-
tas e os dois com as melhores pon-
tuações no ranking.

 

Conclusões

Para atingir o objetivo geral de-
finido para a auditoria, a CAUD ava-
liou o trabalho feito pelos setores 
de assistência social das referidas 
prefeituras conforme as seguintes 
diretrizes: elaboração de diagnósti-
co socioterritorial; constituição de 
equipe de vigilância socioassisten-
cial; atuação articulada da gestão 

municipal com as organizações 
representativas e líderes comuni-
tários; intersetorialidade dos órgãos 
municipais; e realização de levanta-
mento da população em situação 
de rua atualizado para levar em 
conta a situação causada pela pan-
demia.

Como resultado, foram consta-
tadas falhas em pelo menos algum 
desses pontos na totalidade dos 
municípios fiscalizados. Todas as 
indicações feitas para mitigar tais 
situações foram compiladas em 
um processo de Homologação de 
Recomendações, o qual será julga-
do pelo Tribunal Pleno do TCE-PR. 
A relatoria dos autos, protocolados 
sob o número 761850/21, cabe ao 
presidente da Corte, conselheiro 
Fabio Camargo.

 

Resolução

A partir da vigência da Resolu-
ção nº 73/2019 do TCE-PR, todos 
os procedimentos resultantes de 
trabalhos fiscalizatórios realizados 
pelo Tribunal têm como ponto de 
partida a elaboração, pela unidade 
técnica responsável, de um Re-
latório de Fiscalização. Caso este 
apresente apenas sugestões de me-
didas para sanar impropriedades 
encontradas na gestão da entidade 
pública em questão, é instaurado 
processo de Homologação de Re-
comendações.

A medida tem como objetivo 
dar maior rapidez à implementa-
ção dessas iniciativas, indicadas 
apenas nos casos em que não são 
encontradas irregularidades de 
maior gravidade, que demandem 
a emissão de determinações ou a 
aplicação de sanções - situações 
ainda contempladas pelos proces-
sos de Tomada de Contas Extraor-
dinária.

A pandemia e a humanidade

Os últimos dois anos foram muito difíceis para todas as pessoas 
do planeta. Tivemos que conviver com a possibilidade de morte 
de pessoas próximas de um momento para o outro e o que mais 
agravou esse período foi a sensação de que não havia nada que 
podíamos fazer para evitar essa situação. Como professor e historia-
dor até tentei manter a racionalidade e a confiança na ciência, mas 
confesso que às vezes cheguei a pensar “não tem jeito, a natureza 
venceu”. O ano de 2020 trouxe o pior e o melhor da humanidade, 
pois vimos situações de extremo egoísmo, como, por exemplo, a 
corrida aos mercados no início da pandemia, gerando uma grande 
especulação nos preços. Por outro lado, também vimos muitas 
pessoas tentando ajudar as outras compartilhando produtos e, em 
alguns casos, com ajuda financeira.

Pesquisadores do mundo inteiro uniram forças para encontrar 
uma vacina num prazo nunca antes visto. Infelizmente, também 
vimos líderes mundiais “remarem” contra o processo, desdenhan-
do do isolamento social, criticando as pesquisas científicas e 
propagando as mais variadas desinformações. Nós, como “meros 
mortais”, vimos surgirem remédios e tratamentos “milagrosos” que 
num momento seguinte, não serviam para tal propósito. A mim, pa-
recia que estávamos correndo cada um para um lado e a situação 
só se agravava. As escolas fizeram o que puderam para manter seus 
alunos em contato com o conhecimento – aulas remotas, avalia-
ções on-line, lives, etc. – e nós, professores, entramos num universo 
que só era conhecido pelos youtubers. Eu, por exemplo, além das 
videoaulas, acabei criando um podcast de história e entretenimen-
to, contudo, nossa vida privada foi invadida, pois transmitíamos de 
nossas casas e, por isso, cometemos várias gafes, viramos memes, 
mas acredito que conseguimos minimizar um pouco a situação, 
pelo menos no que diz respeito à educação.

O ano de 2021 começou cheio de esperanças, pois a vacina foi 
desenvolvida por vários laboratórios diferentes e com o grande 
desafio  de vacinar toda a população em tempo recorde. É claro que 
a campanha de desinformação continuou, mas pude ver que neste 
ano houve grande diminuição de “fake news”. A minha impressão 
é que as pessoas, de maneira geral, se convenceram que a ciência e 
as pesquisas eram realmente o único remédio contra a pandemia. 
Nas escolas, vivemos a realidade do ensino híbrido – alunos via 
on-line e presencial –, o que nos obrigou a adaptarmos nossas aulas 
para as duas modalidades, ao mesmo tempo. Novos desafios que 
acredito, conseguimos superar com maestria. Estamos fechando 
2021 com mais de 60% da população vacinada e a expectativa é 
que em 2022, se não houver nenhuma outra surpresa da natureza, 
a situação das escolas e da sociedade em geral, comece a se nor-
malizar. Mas, como historiador, me pergunto: qual é a normalidade 
para a sociedade?

Sabemos que temos muitos desafios para 2022, pois vejo clara-
mente que fomos muito afetados psicologicamente por todo esse 
processo ligado à pandemia. Segundo a neuropsicóloga Renata Cra-
vinhos, houve um aumento considerável de pessoas com crises de 
ansiedade, depressão, problemas de sono, abuso de álcool e drogas, 
entre outros. Percebo em sala de aula que nossos alunos precisam 
de um cuidado maior nesse aspecto. Fizemos um trabalho de 
pesquisa sobre o que eles gostariam de discutir e debater durante o 
ano e das várias sugestões que recebemos, o tema “saúde mental”, 
apareceu nos primeiros lugares.

Termino este breve texto, pensando de maneira positiva em 
2022, já que, como humanista que sou, não posso perder a fé na 
humanidade. Espero que todo esse processo tenha nos ensinado a 
sermos menos egoístas e a valorizar o que considerávamos “bestei-
ras”, como uma conversa em família, um fim de tarde na praia, um 
churrasco entre amigos, um abraço carinhoso, a liberdade de sair de 
casa sem medo... 

*André “Bode” Marcos, especialista em História do Brasil e 
Gestão Escolar, é assessor de História do Centro de Inovação Peda-
gógica, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPP) dos colégios do Grupo 
Positivo.

PAF

O PAF 2021 esteve alinhado 
às orientações da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon) e ao Plano Es-
tratégico 2017-2021 do TCE-PR, es-
pecialmente no que diz respeito à 
visão ali estabelecida de aproximar 
o órgão de controle da sociedade 
paranaense, apresentando mais re-
sultados que a beneficiem.

Além dessa aproximação, o pla-
no previu a adoção de outras seis 
diretrizes gerais: a ênfase no pla-
nejamento da fiscalização; a prio-
rização de fiscalizações com base 
em critérios de risco, relevância e 
materialidade; a realização dos tra-
balhos por servidores especializa-
dos em cada área; a otimização dos 
recursos disponíveis ao TCE-PR; 
o aprimoramento da fiscalização 
concomitante dos atos praticados 
pelos gestores públicos; e, por fim, 
mas não com menor importância, 
a transparência dos temas, critérios, 
métodos e resultados das fiscaliza-
ções empreendidas pelo Tribunal.

Foram elencadas como priori-
tárias 15 áreas da administração pú-
blica: agricultura; assistência social; 
ciência e tecnologia; cultura; edu-
cação; energia; gestão ambiental; 
gestão pública; previdência social; 
saneamento; saúde; segurança pú-
blica; trabalho; transporte; e urba-
nismo.

Devido às restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19, o PAF 
2021 priorizou a execução de pro-
cedimentos fiscalizatórios feitos de 
forma remota - em especial aqueles 
relativos ao acompanhamento con-
comitante dos atos dos gestores, 
capaz de afastar o dano ao patri-
mônio público antes mesmo deste 
acontecer.

OPINIÃO

http://escritorioconsultec.com.br/
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IBGE encerra nesta,  sexta,  inscrições 
para processo seletivo do Censo 2022

Terminam nesta sexta-feira 
21 de janeiro, às 16hs, as inscri-
ções para o processo seletivo do 
Censo Demográfico 2022 com 
mais de 200 mil vagas para re-
censeador e agente censitário. 
No Paraná, estão previstas 1.373 
vagas para agente censitário 
municipal (ACM) e supervisor 
(ACS) e 10.490 vagas para recen-
seador em todo o estado.

 
Requisitos e taxas

Para trabalhar como Recen-
seador, basta ter o ensino fun-
damental completo. A taxa de 
inscrição é de R$57,50. Têm di-
reito à isenção da taxa as pesso-
as inscritas no Cadastro Único 
(CadÚnico) do Governo Federal, 
e as doadoras de medula óssea. 
É o Recenseador que vai visitar 
domicílios e aplicar o questio-
nário do Censo. A remuneração 
é calculada pela produtividade. 
O IBGE criou uma ferramenta 
para estimar o valor que cada 
recenseador pode receber: ht-
tps://censo2022.ibge.gov.br/tra-
balhe-no-censo/estimativa-de-
-remuneracao.html

Para ser Agente Censitário 
Municipal (ACM) ou Agente 
Censitário Supervisor (ACS), é 
preciso ter ensino médio com-
pleto. A taxa de inscrição é de 
R$60,50. Assim como para re-
censeador, têm direito à isenção 

da taxa as pessoas inscritas no 
Cadastro Único (CadÚnico) do 
Governo Federal, e as doadoras 
de medula óssea. O ACS apoia 
e coordena o trabalho dos re-
censeadores, enquanto o ACM 
apoia e coordena os ACS de 
uma localidade. O salário para 
o ACS é de R$1.700, enquanto o 
ACM receberá R$2.100.

 
Provas serão dia 10 de abril; 

Recenseador pela manhã, ACS 
e ACM à tarde

Os interessados podem fa-
zer tanto a prova para recense-
ador quanto para ACS e ACM. 
As provas para todas as funções 
estão previstas para o dia 10 de 
abril. Na parte da manhã, as pro-
vas para Recenseador vão das 
9h até as 12h. Na parte da tarde, 
as provas para ACM e ACS vão 
das 14h30 até as 18hs. O can-
didato pode fazer a prova em 
local diferente daquele em que 
vai trabalhar. Por exemplo, um 
candidato a recenseador pode 
fazer a prova em Curitiba, mes-
mo que deseje trabalhar em Foz 
do Iguaçu. É preciso escolher no 
momento da inscrição.

 
IBGE vai visitar mais de 70 

milhões de domicílios em 2022
Cerca de 213 milhões de ha-

bitantes, em mais de 70 milhões 
de domicílios, serão visitados 

pelos recenseadores nos 5.570 
municípios do país em 2022. O 
Censo revelará as característi-
cas dos domicílios, identifica-
ção étnico-racial, nupcialidade, 
núcleo familiar, fecundidade, 
religião ou culto, deficiência, mi-
gração interna ou internacional, 
educação, deslocamento para 

estudo, trabalho e rendimento, 
deslocamento para trabalho, 
mortalidade e autismo. Realiza-
da a cada dez anos, a pesquisa 
é a principal fonte de referência 
sobre as condições de vida da 
população em todos os municí-
pios do país.

 

Inscrições
https://conhecimento.fgv.br/

concursos/ibgepss21

Mais informações sobre o 
Censo 2022

https://censo2022.ibge.gov.
br/

A vacinação em crianças no município de Assis Chateaubriand vai seguir no 
sábado (22). Todas as doses recebidas da 20ª Regional foram aplicadas em crianças 
com comorbidades de 5 a 11 anos e também naquelas com 11 anos completos sem 
comorbidades.

No sábado (22), das 8h às 11h, será a vez das crianças com 10 anos completos e 
também aquelas que já foram chamadas, mas que não puderam comparecer. A imu-
nização acontece no Centro de Convenções (Auditório Municipal).

A vacinação das crianças depende de consentimento dos pais ou responsáveis 
legais. Para a imunização das crianças com comorbidades é necessário ter um 
comprovante da comorbidade (receitas, relatório e/ou prescrição médica ou exame 
emitidos em até 12 meses).

Após a criança ser vacinada é orientada que permaneça no local por aproximada-
mente 20 minutos no caso de possível reação.

Assis vacina crianças de 5 a 11 
anos neste sábado

https://bionovasolar.com.br/
https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21
https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21
https://censo2022.ibge.gov.br/
https://censo2022.ibge.gov.br/
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
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Brasil registra recorde de extremos 
de chuva no início do verão

Elton Alisson | Agência FAPESP 
– O número de eventos extremos de 
chuva no início da atual estação de 
verão no Brasil foi recorde, aponta 
levantamento do Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de De-
sastres Naturais (Cemaden), em São 
José dos Campos, interior de São 
Paulo.

Entre 1º e 31 de dezembro de 
2021, a equipe técnica do Cemaden 
emitiu 516 alertas de risco de de-
sastres de origem geo-hidrológica, 
como deslizamentos de terra, inun-
dações e enxurradas, para os 1.058 
municípios monitorados atualmen-
te pela instituição em todo o país. 
Desse total, 163 concretizaram-se 
em ocorrências.

Em 2020, no mesmo período, o 
número de alertas foi ligeiramente 
maior – de 539 –, mas as ocorrências 
foram quase 60% menores (103) em 
comparação com 2021.

“Tivemos emissão de alertas de 
risco praticamente todos os dias em 
dezembro de 2020 e 2021. Não me 
recordo de outros períodos em que 
tivemos tanta atividade”, diz Rafael 
Alexandre Ferreira Luiz, tecnologis-
ta do Cemaden.

“Se levarmos em consideração 
a quantidade de alertas enviados, 
podemos considerar que 2020, 
2021 e, provavelmente, 2022 são 
anos em que os períodos chuvosos 
têm apresentado mais episódios de 
extremos de chuva, o que aumen-
ta consideravelmente o risco de 
desastres em áreas vulneráveis do 
país”, avalia.

Além do aumento da frequên-
cia e da intensidade dos extremos 
chuvosos que têm sido observados 
em grande parte do Brasil nesse 
início de verão, outra característica 
que chama a atenção dos pesquisa-
dores da instituição é a simultanei-
dade de eventos extremos no país 
causados por excesso de chuva 
nas regiões Norte, Sudeste e parte 
do Centro-Oeste, e por escassez hí-
drica na região Sul e parte da região 
Nordeste, compreendida pelos Es-
tados de Pernambuco, Paraíba, Ser-

gipe e Rio Grande do Norte.

De acordo com os pesquisa-
dores, os extremos de chuva que 
aconteceram no sul da Bahia – e 
que ocorrem agora no norte de Mi-
nas Gerais, Piauí, Tocantins e Mara-
nhão –, além da atual seca na região 
Sul do país, estão associados ao La 
Niña. O fenômeno climático que 
ocorre, em média, em um intervalo 
de dois a sete anos, provoca uma 
série de alterações nos padrões de 
chuva e temperatura globais. No 
Brasil, o fenômeno causa chuvas 
mais abundantes no Norte e Nor-
deste. No Centro-Sul, provoca au-
mento de temperaturas e seca.

Em relação à expressiva quan-
tidade de chuva observada recen-
temente no sul da Bahia, os espe-
cialistas apontam que no verão é 
comum a atuação de um sistema 
meteorológico denominado Zona 
de Convergência do Atlântico Sul 
(ZCAS).

Esse sistema é marcado pela 
presença de uma banda de nebu-
losidade e chuvas com orientação 
noroeste-sudeste, que normalmen-
te se estende da Amazônia até o 
Sul/Sudeste do Brasil, contribuindo 
para grandes volumes de chuva 
principalmente na área geográfica 
compreendida pelos Estados de 
Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro.

Durante o mês de dezembro de 
2021 ocorreu uma rara configura-
ção de três episódios de ZCAS em 
um curto período, que oscilaram e 
se mantiveram predominantemen-
te no sul da Bahia, ocasionando os 
extremos de precipitação fora de 
época naquela região.

Além disso, as ZCAS se associa-
ram a outro sistema meteorológi-
co de baixa pressão, denominado 
Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 
(VCAN), bastante atuante no lito-
ral nordestino nesta época do ano 
e que também contribuiu para a 
persistência das chuvas no sul da 
Bahia.

“Se levarmos em consideração 

a climatologia da região, não era 
esperada chuva e muito menos 
com o volume observado no sul da 
Bahia para esta época do ano”, diz 
à Agência FAPESP José Marengo, 
pesquisador do Cemaden e coor-
denador do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia para Mudan-
ças Climáticas (INCT-MC) – um dos 
INCTs financiados pela FAPESP em 
parceria com o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) no Estado de 
São Paulo.

“As chuvas em dezembro nessa 
região foram abundantes, irregula-
res e concentradas em três perío-
dos relativamente curtos. Em razão 
do volume e da intensidade delas, 
os impactos foram bastante altos”, 
avalia Marengo.

Em dezembro de 2021, foram 
registradas formações de três ZCAS 
no Nordeste, que provocaram as 
chuvas intensas no sul da Bahia. A 
primeira ocorreu entre os dias 1º e 
4 de dezembro, a segunda entre os 
dias 7 e 11 e a terceira entre os dias 
23 e 27 do mesmo mês.

“As chuvas causadas por esse 
último episódio de ZCAS não foram 
tão intensas como as do período 
de 7 a 11 de dezembro. Mas com as 
chuvas acumuladas o solo no sul 
da Bahia já estava muito encharca-
do, o que favoreceu as enxurradas 
e os movimentos de terra naquela 
região”, explica Marengo.

A posição dessas três ZCAS 
para essa época do ano e a ocor-
rência sucessiva delas também são 
raras, aponta Vinícius Sperling, me-
teorologista do Cemaden.

“Essas ZCAS deveriam estar em 
uma posição mais ao Sudeste, em 
Minas Gerais ou São Paulo, e esta-
vam mais situadas no Nordeste”, 
diz Sperling.

“A ZCAS é um evento incomum 
de acontecer sobre a região do sul 
da Bahia. Ocorrer duas ou três em 
um mês é muito mais raro”, afirma o 
pesquisador.

Efeito das mudanças climáticas

Segundo Marcelo Seluchi, co-
ordenador-geral do Cemaden, não 
é possível estabelecer uma relação 
direta entre as ZCAS e eventos cli-
máticos extremos isolados com as 
mudanças do clima. Mas, em con-
junto, esses extremos climáticos su-
gerem a influência do aquecimento 
global.

“Para cada evento climático 
extremo recente, como as chuvas 
no sul da Bahia ou a onda de calor 
extremo no Sul do Brasil, consegui-
mos dar uma explicação meteoro-
lógica. Mas quando juntamos essas 
situações com as de anos anteriores 
podemos dizer que, de alguma for-
ma, estamos sendo afetados pelas 
mudanças climáticas”, avalia Selu-
chi.

“Esses eventos climáticos extre-
mos serão cada vez mais frequen-
tes e já estamos observando isso”, 
afirma o pesquisador.

As conclusões da contribuição 
do Grupo de Trabalho 1 (WG1) para 
o sexto relatório de avaliação (AR6) 
do Painel Intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas (IPCC), 
publicado em agosto de 2021, apon-
tam que a intensidade e a duração 
de eventos climáticos extremos au-
mentarão mesmo se o aquecimen-
to global se estabilizar em 1,5 ºC. 
Nesse cenário, haverá incremento 
das ondas de calor, estações quen-
tes mais longas e temporadas de 
frio mais curtas.

Já com o aquecimento global 
de 2 ºC, os extremos de calor atin-
giriam mais frequentemente os 
limiares de tolerância crítica para a 
agricultura e a saúde, projetam os 
autores.

Com a limitação do aquecimen-
to entre 1,5 ºC e 2 ºC, os impactos 
dos eventos climáticos extremos 
seriam menores, porque permitiria 
a adaptação”, ponderam os autores.

Cada meio grau adicional de 
aquecimento global causará au-
mentos estatisticamente significati-
vos nos extremos de temperatura, 
na intensidade de fortes chuvas e 
na gravidade de secas em algumas 
regiões.

Em escala global, os eventos de 
chuva forte se intensificarão em cer-
ca de 7% para cada grau adicional 
de aquecimento, uma vez que uma 
atmosfera mais quente é capaz de 
reter mais umidade, estimam os 
cientistas (leia mais em: agencia.
fapesp.br/36533/).

“Estudos já mostram que os ex-
tremos de chuva estão aumentan-
do nos últimos 40 ou 50 anos, parti-
cularmente no sudeste da América 
do Sul, e as projeções de mudanças 
climáticas para as próximas déca-
das apontam na mesma direção”, 
diz Marengo, que editou e revisou o 
capítulo 3 do relatório.

“O clima está mais irregular e 
essa irregularidade amplifica os 
riscos climáticos, o que aumenta 
significativamente a chance de de-
sastres de origem geo-hidrológica 
no Brasil”, afirma.

“Porém, o risco de desastres 
também é influenciado por ações 
que nada têm a ver com o clima, 
tais como política de planejamento 
urbano e redução de vulnerabilida-
de, de modo que a população possa 
morar longe de áreas de alto risco 
de enchentes, inundações, enxur-
radas e deslizamentos de terra. Ou 
seja, o governo e os tomadores de 
decisão têm um papel crucial para 
proteger a população do alto risco 
climático futuro”, pondera.

O pesquisador destaca a im-
portância de centros de monitora-
mento e alertas no Brasil, como o 
Cemaden, que podem atuar con-
juntamente com órgãos de Defesa 
Civil das três esferas do governo e 
que são fundamentais para a miti-
gação dos impactos futuros.

Levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais destaca a simulta-
neidade de eventos extremos no país causados por excesso de chuva nas regiões Norte, Sudeste e parte 
do Centro-Oeste e por escassez hídrica no Sul e parte do Nordeste (região afetada por chuvas em Minas 
Gerais;. Foto de  Gil Leonardi/Imprensa MG)

https://www.facebook.com/Deltanaweb
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TV Assembleia transmite, a partir de 
domingo,  o futebol  paranaense

A Assembleia Legislativa do 
Paraná e a Federação Parana-
ense de Futebol (FPF) firmaram 
uma parceria para a transmis-
são de jogos do Campeonato 
Paranaense de Futebol da Pri-
meira Divisão – temporada 2022 
em TV aberta. As transmissões 
pela TV Assembleia iniciam 
neste domingo (23), através do 
canal 10.2 em TV Aberta e tam-
bém pela Claro/Net no canal 16, 
às 15h30 com o pré-jogo da par-
tida entre Athletico Paranaense 
e Paraná Clube, que acontece na 
Arena da Baixada a partir das 16 
horas.

“Essa é uma forma da Assem-
bleia Legislativa contribuir com 
o esporte paranaense e também 
de divulgar a TV Assembleia, 
que é um canal para a popu-
lação acompanhar de perto o 
trabalho dos deputados”, disse 
o presidente da Assembleia, de-
putado Ademar Traiano (PSDB).

A TV Assembleia irá transmi-
tir ao vivo as partidas do Cam-
peonato Paranaense em dias e 
horários que não interfiram nas 
transmissões institucionais, a 
partir do sinal que será dispo-

nibilizado pela Federação. Os 
direitos de transmissão foram 
cedidos gratuitamente pela Fe-
deração Paranaense de Futebol.

A tabela do Paranaense 
2022 tem 17 rodadas e 80 jogos 
previstos até a final, que deve 
acontecer em 3 de abril.

“A TV Assembleia tem foco 
no processo legislativo, mas tem 
programações diversas em sua 
grade. Eu penso que é um tema 
de interesse público, até porque, 
o futebol é um tema de interesse 
público, o futebol inclui a todos, 
todos gostam e é um esporte 
extremamente saudável. É mui-

to interessante e vai ser muito 
bacana a TV Assembleia trans-
mitir os jogos do Campeonato 
Paranaense de futebol. Isso vai 
mexer com as torcidas dos nos-
sos times do Paraná”, afirmou o 
primeiro secretário da Assem-
bleia, deputado Luiz Claudio Ro-
manelli (PSB).

Para o presidente da FPF, 
Hélio Cury, quem vai sair ga-
nhando com essa parceria é o 
torcedor paranaense. “O público 
paranaense ganha com isso. A 
Assembleia Legislativa mostra 
a sua participação efetiva no es-
porte maior que nós temos, não 
só no Brasil, mas no mundo”.

A primeira rodada do Cam-
peonato Paranaense de Futebol 
tem ainda outros cinco jogos. No 
sábado, o Coritiba pega o Cia-
norte, no Estadio Couto Pereira; 
e o FC Cascavel enfrenta em 
casa o Rio Branco, de Paranaguá, 
às 19 horas

Já no domingo as partidas 
são entre São Joseense e Azuris, 
no Estádio do Pinhão; Londrina 
e Maringá no Estádio do Café; 
e Operário e União no Estádio 
Germano Krüger.

http://www.lojasmegalar.com.br
https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/noticias/-/asset_publisher/xAioIawpOI5S/content/id/4780179


Copacol realiza a Semana Agro com
grandes oportunidades

Na semana de 24 a 28 de ja-
neiro, a Loja Agropecuária da 
Copacol de Cafelândia, vai pro-
porcionar uma grande opor-
tunidade para os cooperados 
e demais clientes adquirirem 
produtos agropecuários com 
descontos especiais, com pa-
gamento facilitado, sorteios de 
diversos brindes e um encarte 
recheado com muitas ofertas 
especiais, na Semana Agro.

Para dar comodidade aos 
clientes, uma grande estrutura 
está sendo montada no estacio-
namento do Copacol Supermer-
cados, local onde os fornece-
dores irão expor e demonstrar 
seus serviços e produtos.

Todas medidas necessárias 
de prevenção à Covid-19 serão 
tomadas, como a disponibiliza-
ção do álcool em gel e o uso de 
máscara, entre outras ações que 
visam a segurança e à saúde de 
todos.

A supervisora da Loja Agro 
de Cafelândia, Doroti Cristina, 
explica como será toda a logísti-
ca para a realização da feira que 
promete gerar grandes oportu-

nidades de fazer bons negócios.

“Durante a semana do nosso 
evento, os produtores poderão 
fazer bons negócios em mate-
riais e equipamentos que são 
utilizados no dia a dia em suas 
propriedades, como ferramen-
tas, pneus, lubrificantes, imple-
mentos agrícolas entre outros 
itens para avicultura, piscicul-
tura, suinocultura e bovinocul-
tura. Tudo isso com descontos 
especiais e pagamentos facilita-
dos”, comenta Doroti.

Segundo ela, também have-
rá sorteio de brindes e exposi-
ção de empresas parceiras da 
Copacol. Ela reforça também 
que a Semana Agro acontece de 
24 a 28 de janeiro das 8 às 18 ho-
ras no estacionamento ao lado 
do Copacol Supermercados de 
Cafelândia.

“Toda a nossa equipe estará 
à disposição para bem atender 
os nossos clientes e tirar possí-
veis dúvidas. Convido a todos 
para visitar a nossa feira e con-
sequentemente fazermos bons 
negócios”, conclui a supervisora.
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Jovens relatam experiência do primeiro emprego

Entre tantos os desafios encon-
trados durante o caminho pro-
fissional, o primeiro emprego 
é muito claro para as novas ge-
rações. Emily da Silva Sassi, de 
Nova Aurora, já pensava nisso 
há algum tempo e decidiu se 
inscrever no Programa Jovem 
Aprendiz da Copacol. Ela está 
entre os 77 jovens que atuaram 
em diversas áreas da Copacol 
em 2020 e 2021. Todos exer-
ceram funções auxiliares im-
portantes para a operação dos 
processos, em várias cidades 
como Cafelândia, Nova Aurora 
e Goioerê.

Emily passou pelo setor da ba-
lança, na Unidade em Palmitó-

polis e pelo administrativo da 
integração de peixe, em Nova 
Aurora. “A experiência profis-
sional que eu tive em cada setor 
por onde passei e o contato com 
outras pessoas foram importan-
tes para o meu crescimento, e 
isso me ajudou muito. Sei que 
valeu todo o meu esforço du-
rante esses dois anos e estou 
muito feliz pela oportunidade”, 
conta a jovem.

Rodrigo dos Santos Marinho 
trabalhou no recebimento de 
grãos da unidade e na Loja 
Agropecuária, em Goioerê, aju-
dando na organização de notas, 
atendimento aos cooperados 
e clientes, entre outras tarefas. 

“Recebi vários feedbacks de 
pessoas fora do meu trabalho 
e isso me incentivou bastante. 
Com cada um que conversava 
eu tinha mais certeza que pos-
suía afinidade para a comunica-
ção, um dos aprendizados mais 
importantes dentro do progra-
ma. Eu era muito tímido [risos]”, 
conta Rodrigo.

Rodrigo que teve o incentivo 
dos pais e amigos para seguir 
nesta área, está feliz por todo 
o aprendizado obtido no pro-
grama e que que transformou 
sua vida. “Tudo o que aprendi 
e as pessoas que eu conheci fo-
ram fundamentais para o meu 
crescimento, tanto profissional 
quanto pessoal. Digamos que 

foi uma virada de chave. Tem 
muitas coisas que estão mais 
claras para mim e isso vou levar 
a vida toda”.

Guilherme Iurczaki Andersen, 
de Cafelândia também teve o 
incentivo dos pais. Gilmar An-
dersen, que trabalha no trans-
porte de frigorificados e a Ione 
Iurczaki, que trabalha no micro 
turno da sala de cortes, ambos 
na Copacol, sempre estiveram 
ao lado do filho. Depois do perío-
do de dois anos de experiência, 
Guilherme diz que tudo valeu 
a pena e tudo o que aprendeu 
fará a diferença daqui a pra fren-
te. “Quando entramos no progra-
ma somos uma pessoa, depois 
que saímos somos outra. Evolui 

muito aqui. Só tenho gratidão 
por tudo e todas as pessoas que 
eu conheci, pois elas me fize-
ram crescer”, destaca.

Desafios
As turmas formadas neste ano 
tiveram desafios ainda maiores 
que em outras edições, pois ti-
veram que enfrentar uma pan-
demia e que mudou significa-
tivamente a rotina dos jovens. 
O coordenador do programa, 
Eduardo Luan dos Santos, con-
ta que as atividades precisaram 
ser adaptadas à nova realida-
de que todos estavam enfren-
tando. “Na época, tivemos que 
optar pelas aulas on-line e o 
afastamento dos jovens das ati-
vidades práticas. Por conta dis-
so o programa acabou se enten-
dendo para um período maior, 
mas que eles tiraram de letra”, 
explica o coordenador.

Aos poucos, os jovens retorna-
ram, atendendo todas as medi-
das sanitárias exigidas pelos ór-
gãos responsáveis. Além disso, 
o tradicional encerramento do 
programa e a formatura dos jo-
vens não aconteceu devido as 
recomendações sanitárias de 
prevenção a Covid-19.


