
• Com a presença da frente fria sobre o estado a instabilidade at-
mosférica segue alta assim o destaque meteorológico para hoje 
segue para as pancadas de chuvas que tendem a se intensificar 
no período da tarde.

Mín:  15° C em Curitiba
Máx: 30° C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
20/09/19................................. R$ 72,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
20/09/19.................................R$ 28,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
20/09/19................................. R$ 46,00

Fonte: Deral/Seab

CCI "Centro de Convivência do Idoso" - São Thomaz de Aquino
 O C.C.I funciona 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 08:00 as 14:00 
horas. São cadastrados 
120 pessoas, com fre-
quência diária entre 70 
a 80 pessoas. No local 
são servidas diariamen-
te 3 refeições: Café da 
manhã, almoço e café 
da tarde. As refeições 
são elaboradas por nu-
tricionista e é variada 
no que diz respeito à 
oferta de hortaliças, le-
gumes, frutas e carnes, 
vale lembrar que tudo é 
pensado na saúde dos 
idosos, a alimentação 
atende desde individuo 
sem nenhuma patolo-
gia, como também aos 
hipertensos e diabéticos 
entre outros. Vale ressal-

tar que o local conta com 
uma horta própria, parte 
da alimentação vem dali 
fresquinha.  
 Com relação à 
programação semanal 
destacamos que: Na se-
gunda-feira o local conta 
com uma profissional, 
que verifica pressão arte-
rial e HGT. Na terça-feira 
a profissional de educa-
ção física está presente 
com atividades como: 
dança (zumba, ritmos e 
aeróbica), funcional (cir-
cuito, exercícios para 
atenção, memória, late-
ralidade, agilidade, força 
e resistência), caminha-
da dividida em grupos 
ativos e de riscos (cirur-
gias, artrose, hiperten-
sos e diabéticos), exer-

cícios específicos para 
portadores de deficiência 
física (cadeirantes), e 
atividades múltiplas para 
melhor coordenação, re-
sistência respiratória e 
cardíaca; Destacamos 
que chegaram recente-
mente colchonetes, hal-
teres, borracha elástica, 
e há para chegar algu-
mas bolas, tudo para 
melhorar a qualidade 
de vida dos idosos. Na 
quarta-feira acontece 
o momento de oração; 
Na quinta-feira é o dia 
da beleza acompanha-
do por uma profissional, 
que cuida da saúde e es-
tética dos nossos idosos. 
Na sexta-feira é dia de 
artesanato; O local ainda 
conta com mesa de sinu-

ca, jogos como: bingo, 
dominó e ainda um tele-
visor e rádio. Contamos 
também com outros pro-
fissionais da Rede Mu-
nicipal que se deslocam 
até o local para passar 
informações, realizar ati-
vidades e palestra com 
os idosos.
 Outubro está 
chegando, na 1º semana 
será especial em suas 
atividades, com a “Se-
mana do Idoso” (01 de 
outubro Dia do Idoso), 
acontecerá várias ativi-
dades diferentes que se-
rão finalizadas com um 
churrasco em uma área 
de lazer.

Fonte: florestopolis.pr.gov.br

Governo do Estado inicia programa de incentivo à arborização
 O Governo do 
Estado inicia na próxima 
segunda-feira (23) o Pro-
grama Paraná Mais Ver-
de. A proposta é o plantio 
de mudas de árvores na-
tivas em todo o Estado, 
com foco na arborização 
urbana e rural, além da 
implantação de viveiros 
municipais e de hortas co-
munitárias.
 A iniciativa é 
alusiva ao Dia da Árvo-
re e início da Primavera. 
Haverá a distribuição de 
413 mil mudas nos 2.146 
colégios da rede pública 
estadual dos 399 municí-
pios paranaenses. “É uma 
ideia emblemática, em um 
momento emblemático 
em que o País sofre com 
queimadas. O Paraná vai 
ficar ainda mais verde”, 
destaca o governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior.

 De acordo com 
Márcio Nunes, secretá-
rio de Estado do Desen-
volvimento Sustentável 
e Turismo, o programa 
vem em momento em que 
os números mostram a 
necessidade de um en-
gajamento da população 
frente a desmatamentos 
e queimadas de florestas 
que se espalham pelo 
País. “O Paraná está 
plantando e incentivando 
a geração futura a cuidar 
da natureza”, afirma.
 Além do plantio 
em todas as unidades 
escolares, haverá tam-
bém distribuição de mu-
das para que os alunos 
possam levar para casa. 
Cada instituição de ensino 
terá de escolher um pro-
fessor para ser o padrinho 
da ação.
 As mudas deve-
rão chegar nas escolas do 

Estado até esta sexta-fei-
ra (20). A logística de dis-
tribuição para que todos 
os colégios sejam benefi-
ciados envolve a Defesa 
Civil, o Instituto Paranaen-
se de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Ema-
ter), Secretaria de Estado 
da Educação e Esporte, 
Sanepar, Copel, Corpo de 
Bombeiros e prefeituras. 
“É uma operação enorme, 
que foi abraçada por vá-
rios órgãos de governo”, 
ressalta Nunes.
ESPÉCIES – As mudas 
são provenientes dos 19 
viveiros mantidos pelo Ins-
tituto Ambiental do Paraná 
(IAP), que produz cerca 
de 100 espécies nativas, 
inclusive as ameaçadas 
de extinção como Imbuia, 
Araucária e Peroba Rosa.
 Os viveiros ficam 
nos municípios de São 
José dos Pinhais, Morre-

tes, Fernandes Pinheiro, 
Paulo Frontin, Guarapua-
va, Pato Branco, Salgado 
Filho, Toledo, Cascavel, 
Pitanga, Imbaú, Ivaiporã, 
Umuarama, Campo Mou-
rão, Mandaguari, Ibiporã, 
Cornélio Procópio, Jaca-
rezinho e Paranavaí.

Paraná amplia fiscali-
zação e aplica multas 
de R$ 5,6 milhões por 
queimadas em 2019

 O Instituto Am-
biental do Paraná (IAP) 
intensificou a fiscalização 
e registrou 880 infrações, 
representando R$ 5,6 mi-
lhões em multas por quei-
madas até o momento em 
2019. Foram ainda 1.150 
infrações, somando R$ 
12,2 milhões em multas 
por danos à flora e cortes 
de árvores.
 Os números mais 
que dobram se compara-
dos com o ano passado. 

Em 2018 foram contabili-
zadas no Estado 262 in-
frações e R$ 2,4 milhões 
em multas por queimadas, 
além de 361 infrações e 
R$ 3,8 milhões em multas 
por corte de árvores e ou-
tros danos à flora.
 “Há um trabalho 
muito sério contra quei-
madas no Estado, que 

envolve Defesa Civil, 
Bombeiros, Força Verde 
e sociedade civil organi-
zada. Mesmo no período 
de seca, o número de 
queimadas aqui é muito 
menor do que no restan-
te do Brasil”, disse Márcio 
Nunes, secretário de Es-
tado do Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo.

 O IAP trabalha 
também para mapear os 
remanescentes de ve-
getação nativa do Esta-
do, com imagens de alta 
resolução e tecnologias 
atualizadas, para poder 
divulgar resultados confi-
áveis da vegetação para-
naense.

Fonte: aen.pr.gov.br


