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Núcleos da Acic arrecadam
donativos para ajudar
Entidades assistenciais
Em busca da classificação,
Serpente faz as contas e
‘rearma’ o bote para sábado
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Sanga Funda terá área
maior e melhor estruturada
para o Agricultura Urbana
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CASCAVEL

Orgânicos: Mais
saúde e novas
oportunidades

CASCAV

“Como política pública, o incentivo à produção de orgânicos começou em 2018. O Governo
Municipal viu isso como inclusão social, pois independente do tamanho da área, o produtor
pode plantar, vender e ter uma boa qualidade de vida”, disse o gerente de projetos da Fundetec, Antonio Barater. Atualmente, o Município atende 40 produtores, sendo que 8 já conquistaram o Selo de Produção Orgânica em 2021 e 11 estão com processo em andamento. O Brasil
possui 26.840 produtores orgânicos certificados, sendo 4.107 são do Paraná. Cascavel
possui, 66 certificações até agora, na 15ª posição no Estado.
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O Provai (Programa de Valorização da
Agricultura e Agroindústria do Pequeno
Empreendedor Rural ou Urbano), desenvolvido pelo Município de Cascavel por
meio da Fundetec, Semdec (Secretaria
de Desenvolvimento Econômico) e Seagri (Secretaria Municipal de Agricultura)
aposta no fortalecimento da produção
de alimentos orgânicos.
“Como política pública, o incentivo
à produção de orgânicos começou em
2018. O Governo Municipal viu isso
como inclusão social, pois independente do tamanho da área, o produtor
pode plantar, vender e ter uma boa
qualidade de vida”, disse o gerente de
projetos da Fundetec, Antonio Barater.
O programa, que atualmente
atende 40 produtores rurais, certificou
em 2021, oito produtores com o Selo
de Produção Orgânica. Além disso,
11 estão em processo de conversão,
aptos para serem auditados e receberem a obtenção do selo até o fim do
ano. Outros 10 estão em processo de
conversão, com algumas adequações
a serem feitas para receberem o a certificação. Ainda existem 11 produtores
que iniciaram o processo neste ano.
O produtor Bruno Galon, que mora
no Rio do Salto, cultiva em um hectare
com alface, beterraba, couve-flor, brócolis, almeirão, cheiro verde e tomate
entre outras verduras e legumes orgânicos e já com certificação. A fiscalização é frequente e Bruno faz questão
de seguir as regras para não perder

FOTOS: SECOM/AEN

Orgânicos: Cascavel aposta no cultivo
e auxilia produtor obter certificação

este mercado que cresce significativamente em Cascavel.
O agricultor entrega a produção
para a merenda escolar. “A intenção é
aumentar a área de orgânicos e difundir esta ideia entre os demais produtores, especialmente aqueles que têm
pouca área de terra disponível para o
plantio”, disse Galon.
PARANÁ MAIS ORGÂNICO
Para a certificação, a Fundetec conta
com o Paraná Mais Orgânico, programa
de incentivo do Governo do Estado para
agricultores obterem a cer tificação
orgânica. Neste programa, o produtor é
vistoriado pela equipe local do Paraná
Mais Orgânico, composta por bolsistas da Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon. Se os produtos
estiverem de acordo com a legislação

vigente, são encaminhados para auditoria junto ao Tecpar, processo que
não gera custos ao produtor.
Para ser um produtor de orgânicos, é
preciso seguir uma série de exigências.
Entre elas a conversão do solo que varia
de 3 a 5 anos. Neste período acontece
a desintoxicação da área ser cultivada.
É preciso também usar somente adubo
orgânico, húmus e compostagem natural
e fazer uma barreira natural em torno da
área onde os orgânicos serão plantados.
Para esta barreira pode se usar o capim
napier ou cana de açúcar.
“O produtor de orgânico que
entrega para os programas de governo
ganham até 30% a mais no valor dos
produtos, por isso vale a pena investir neste mercado”, explicou Edson
Duarte da Silva, técnico da Biolabore,
empresa que possui contrato com a
Fundetec (via licitação) para o acompanhamento técnico aos produtores
inseridos no programa.
NÚMEROS
De acordo com o Cadastro Nacional
dos Produtores Orgânicos, vinculado
ao Ministério da Agricultura, o Brasil
possui 26.840 produtores orgânicos
certificados. Desse total, 4.107 são
do Paraná. Tijucas do Sul é o município paranaense com maior número de
certificações, um total de 257. Cascavel possui, ao todo, 66 certificações,
ocupando a 15ª posição no Estado,
de acordo com os números de abril.
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Em uma área de cinco mil metros
quadrados, no bairro Sanga Funda,
zona norte de Cascavel, a Prefeitura
de Cascavel, através do Território
Cidadão, iniciou a limpeza do terreno onde será implantada a nova
Unidade Produtiva de Alimentos.
Atualmente Cascavel conta com 83
hortas urbanas.
No Sanga Funda, o Município de
Cascavel conta com duas ações em
andamento. Uma delas é a construção do Condomínio Residencial Favo
de Mel, pela Cohavel (Companhia de
Habitação de Cascavel), com 160
unidades residenciais, e a outra é a
horta do Programa Agricultura Urbana,
instalada nesta área, além do Complexo de Saúde, que está com as
obras em fase final de construção.
“Ali, no Sanga Funda, 10 famílias
trabalhavam na produção de alimentos. Para que a construção das casas
aconteça, nós vamos remanejar as
famílias daquela hor ta, para este
novo local, que será melhorado em
comparação com o atual. Aqui neste
terreno, nos fundos do Complexo de
Saúde do Floresta, teremos irrigação, cercamento da área, construção
de um almoxarifado e assistência
técnica com encanteiramento, adubação, fornecimento das primeiras
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Território Cidadão prepara nova área
do Agricultura Urbana no Sanga Funda

mudas e mobilização social, feita
por uma assistente social”, explicou
José Luiz Ferreira, coordenador do
Programa Agricultura Urbana.
Ferreira explicou ainda que na área
onde a unidade produtiva será instalada já existe uma pequena horta,
plantada pelo seu Dinar te Lisboa
de Lima. “Como ele já está cadastrado no programa de produção de
alimentos, vamos melhorar a horta
do seu Dinarte. Ela será cercada e
vamos oferecer a ele toda assistência
necessária para que ele continue com
a atividade”, disse. Para o morador do
Sanga Funda, que vive da venda de
verduras e legumes, “agora vai ficar
melhor, porque a horta será cercada e
vou ter assistência técnica também”.
O Território Cidadão, em parceria
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com as Secretaria de Obras e Meio
Ambiente, fará a retirada do lixo e
entulho depositados de forma irregular no local, obstruindo inclusive a
passagem de pedestres. “Vamos retirar este lixo e entulho daqui, vamos
adequar a calçada e o cercamento e
instalar placas educativas na área
para inibir esta prática, que só traz
transtornos para os moradores do
bairro”, destaca Ferreira.
Segundo ele, as 83 hortas instaladas em terrenos urbanos no município
são produtivas e a intenção é chegar
a 200 famílias cadastradas dentro do
novo edital de chamamento que está
em andamento. “Este programa além
de melhorar a alimentação das famílias, é para a maioria, a única fonte de
renda para o seu sustento”, destaca.
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Núcleos da Acic arrecadam donativos
e ajudam entidades de Cascavel
“Iniciativas como essa contam
muito, porque estendem a mão a
pessoas que precisam muito de
ajuda. Um gesto de amor tem o poder
de transformar vidas”. A declaração
é do presidente da Acic (Associação
Comercial e Industrial de Cascavel),
Genesio Pegoraro, sobre a ação
solidária de dois dos núcleos do
Programa Empreender da associação
As escolas ligadas ao Núcleo
Setorial de Idiomas uniram forças
para arrecadar donativos repassados ao Recanto da Criança, entidade dedicada a assistir menores em
situação de risco. Foram arrecadados
roupas, agasalhos, calçados e brinquedos. “Ficamos muito felizes em participar. Ações como essa custam pouco
para cada um de nós, mas, temos

certeza, têm enorme impacto no cotidiano de quem recebe”, destaca o
coordenador do grupo Nathan Souza.
ALIMENTOS
Recentemente, o Núcleo de Consultoria e Treinamento organizou a
segunda edição do Fórum de Qualidade, Produtividade e Inovação.
Durante três dias, o grupo reuniu
profissionais para agregar novas
informações e conhecimentos sobre
a busca da excelência nas organizações de saúde. Os inscritos ao fórum
participaram gratuitamente, contribuindo com um quilo de alimento.
Todas as doações conseguidas
foram repassadas a uma entidade
que acolhe e alimenta moradores em
situação de rua em Cascavel.

ASSESSORIA

Há cerca de cinco anos, a Acic
criou uma câmara técnica especializada na área da ação social. “E os
relatos nesses anos todos são muito
bons, da participação ativa de toda a
associação comercial nas mais diferentes frentes de colaboração com
entidades e a comunidade”, completou Pegoraro.
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horóscopo
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de sopas
Encobrir (o
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Câncer 21/06 a 21/07

Pedra
antiafta
Resto de
um tronco

Cuidadora
de crianças
Problema
dentário

Travessura
(bras.)

O espírito de realeza tende a dominar o seu corpinho e aí tudo
indica que o desejo de bancar o Silvio Santos e virar patroinho/
patroinha vai falar alto. É que o seu signo talvez fique inconformado em ter que seguir ordens e busque maneiras diferentes
para poder agir com mais independência.

Virgem 23/08 a 22/09

Forças poderosas devem impulsionar seus sonhos. Talvez conte com
uma mãozinha de amizades influentes pra conquistar o que deseja.
Há boas chances de fazer uma sociedade, inclusive com um amigo.
Tudo indica que sua mente estará mais inovadora, afiada e criativa.

Libra 23/09 a 22/10

Seu lado ambicioso deve ficar aceso. E a fim de subir na vida e
ganhar reconhecimento, você tende a ralar bastante no trabalho.
Com zero interesse pelo que é comum ou rotineiro, pode apostar
em atividades diferentes. Talvez faça algumas adaptações em
seus objetivos e ambições.

Escorpião 23/10 a 21/11

Com a mente mais aberta, você pode ir longe e receber convites
pra mudar de trabalho, inclusive em outra cidade ou fora do país.
Área ligada a línguas estrangeiras, turismo, divulgação, religião,
importação ou exportação está em evidência. Conhecer lugares e
descobrir coisas novas vão fazer seus olhinhos brilharem.

Sagitário 22/11 a 22/12

Quartou com previsão de transformações. A vontade de fazer
mudanças em sua vida deve ficar mais forte, daí você tende a
deixar de lado o que não faz mais sentido pra dar lugar a coisas
maiores e melhores. Pode pintar uma herança, dinheiro de seguro,
pensão ou grana inesperada. Na saúde, sair do convencional
tende a trazer melhores resultados.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Se depender do céu, sua quarta será mara, Capricórnio. Sua criatividade, originalidade e espírito livre devem ficar on agora, o que
tende a favorecer suas relações pessoais e profissionais. Tudo indica
que será mais fácil lidar com as pessoas, mas não deve se prender
nem depender de ninguém e deve agir do seu jeito. Voa, cristalzinho!

Aquário 21/01 a 19/02

No trabalho, você deve contar com criatividade em doses bombásticas e brilhar no que faz, aquarianos amados. Os astros mandam
avisar que você tende a pensar fora da caixinha e tem tudo pra
detonar o marasmo. Há sinal de mudanças na família, e tudo
indica que serão pra glorificar de pé.

Peixes 20/02 a 20/03

Seu dia promete ficar em ritmo de festa, como dizia o Silvio
Santos. Tudo indica que você irá esbanjar charme, fazer ótimos
contatos e atrair a atenção das pessoas como um ímã. De quebra,
tende a sair do quadrado e ser mais original. A maré de sorte deve
subir e te alcançar, Peixes.

Possuir
"Sem (?)
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Tipo de
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Por (?):
por agora
(?) Ferrero,
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gír.)

700, em
algarismos
romanos
Capazes;
habilitados

É depositada no
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Consoantes de
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Mineral
das praias
Retira
(a tampa)

Terra;
chão

Livra-se
de perigo

Órgão das
Américas
(sigla)

Impede a
entrada
de impurezas no carburador

Forma do
barbeador
descartável

Hiato de
"cooperar"

Parada
durante a
viagem
aérea

BANCO

Um, em
inglês

3/one. 5/areia — corda — green — limar. 9/sonolento.

Leão 22/07 a 22/08

Sereia
brasileira
(Folcl.)
Atmosfera

Primeiro
verbete
do dicionário

O desejo de ter sucesso deve ficar mais forte e tudo indica que
irá se esforçar pra se destacar e crescer. Determinação, foco,
orgulho e consciência dos seus dons devem fazer parte das suas
armas pra subir na vida. Além de contar com imaginação e intuição
poderosíssimas, também deve ter ao seu lado bons amigos para
te ajudar a alcançar o que quer.
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Se depender do céu, você tem tudo pra sair nadando no dinheiro.
Tudo indica que vai usar a sua imaginação criativa pra pensar, pesquisar e ter ideias originais para ganhar mais grana. Há boas chances
de conquistar segurança material e logo dar tchau para os patrões.
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Gêmeos 21/05 a 20/06
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O céu está mostrando que você tende a se comunicar com muita
facilidade hoje, demonstrando mais sentimento e emoção. De
quebra, deve exercer essa habilidade na profissão e ter boas
chances de se destacar, taurinos. Tudo indica que sua mente
estará turbinada e contará com ideias menos tradicionais e mais
originais. Pode sonhar alto!
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Áries, meu consagrado, há chance de pintar um dinheiro inesperado.
De quebra, sua criatividade deve vir à tona e você pode faturar uma
grana a mais com ideias diferentes! No amor, tudo indica que a porta
das esperanças irá se abrir e revelar o início de um novo ciclo.
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O Futebol Cascavel caiu para
a quarta colocação do Grupo 8 da
Série D do Brasileirão, após a derrota
para o Aimoré, em casa, pelo placar
de 1 a 0 na 11ª rodada, no último
domingo. A Serpente Aurinegra soma
18 pontos, três a menos que o líder
Azuriz, e dois a menos do que Caxias
e Aimoré, segundo e terceiro colocados respectivamente.
Contudo, o Cascavel ainda tem
uma “gordura” de vantagem para
o Marcílio Dias-SC, quinto colocado
com 14 pontos e primeiro time fora
da zona de classificação à segunda
fase. O time catarinense venceu o
Próspera na última rodada e também está na briga por uma vaga no
“mata-mata”.
No próximo sábado (2), o Cascavel enfrenta o São Luiz fora de casa,
às 15h30, no Estádio 19 de Outubro,
no Rio Grande do Sul. A Serpente
tem mais uma chance de conquistar
a classificação com duas rodadas de
antecedência, ou pelo menos encaminhá-la, pois depende de uma vitória sobre o time gaúcho e também de
um tropeço do Marcílio Dias.
RETORNOS
Para o confronto contra o São
Luiz, o técnico Tcheco deverá contar
com o retorno de alguns jogadores

que estavam no depar tamento
médico, como é o caso dos atacantes Micael, Lucas Coelho e Cavani,
além do zagueiro Jacy que cumpriu
suspensão por conta de cartões.
Quem também volta ao banco é o
próprio Tcheco, que estava suspenso
contra o Aimoré. O auxiliar Zé Luiz foi
quem comandou a equipe no último
fim de semana e já projetou o próximo confronto direto. “Nós temos
que ser inteligentes nessa partida.
Time que quer classificar tem que
buscar pontos. Temos que ser humildes e primeiro buscar a classificação
entre os quatro melhores. Serão três
jogos que vamos encarar como uma
decisão”, disse.
Apesar de fazer as contas para
alcançar a classificação, o zagueiro
Fernando acredita que será mais
uma partida complicada. “Nós vamos
trabalhar forte nessa semana porque
sabemos que será um jogo muito
difícil. Mas, temos que ir lá apenas
com um propósito: buscar os três
pontos”, afirma o defensor.
CAMPANHA INFERIOR
A campanha do Cascavel neste
ano na competição nacional se mostra inferior em relação à temporada
passada. Em 2021, após 11 rodadas, a Serpente, que estava no grupo

DANIEL MALUCELLI/FC CASCAVEL

Serpente tem “nova chance”
para encaminhar classificação

A8 já somava 23 pontos e estava
classificada à segunda fase.
Contudo, a Serpente foi eliminada
logo no primeiro confronto “mata-mata”, quando enfrentou o Cianorte,
que havia se classificado na terceira
colocação do grupo A7. O Cascavel
empatou em 0 a 0 fora de casa, e
perdeu no Olímpico por 3 a 0.
Nesta temporada, após 11 jogos,
o time aurinegro está em quar to
lugar com 18 pontos, com chances
de classificação.
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