
• A nebulosidade se mantém mais presente na faixa les-
te/litoral do Paraná, possibilitando algum chuvisco oca-
sional. No interior nebulosidade variável e alguma chuva 
bem isolada a tarde. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
17/01/20................................. R$ 79,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/01/20.................................R$ 41,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/01/20................................. R$ 48,50

Fonte: Deral/Seab

União Solidária: ganhadores do Norte 
do Paraná recebem seus prêmios

 Movidos pelo 
sentimento de solidarie-
dade milhares de pesso-
as se mobilizaram e fize-
ram da Campanha União 
Solidária, realizada pelo 
Lions Aliança Cambé, 
com apoio da Sicredi 
União PR/SP e Coca-
mar, um grande sucesso. 
Os prêmios foram entre-
gues, na região de Lon-
drina, durante solenidade 
realizada na última sexta-
feira (10 de janeiro), com 
as presenças do presi-
dente e do diretor-execu-
tivo da Sicredi União PR/
SP, Wellington Ferreira e 
Rogério Machado, res-
pectivamente, da geren-
te de Desenvolvimento 

Regional, Carla Sonoda, 
gerentes de agências e 
colaboradores da Sicredi 
União; do vice-presidente 
da Cocamar, José Cícero 
Aderaldo; do presidente 
do Lions Aliança Cambé, 
Georges El Haouli; do 
prefeito de Cambé, José 
do Carmo Garcia; de-
mais autoridades e, logi-
camente, os ganhadores 
do carro Fiat Mobi e de
 A ganhadora do 
prêmio principal – o carro 
– Cláudia dos Santos, 89 
anos, embora não pre-
tenda dirigir, ficou bastan-
te feliz por ter seu cupom 
sorteado. “Eu nunca 
ganhei nenhuma rifa ou 
promoção. Mas sempre 

ajudei as entidades”, dis-
se ela, que pretende ven-
der o veículo para “pagar 
algumas continhas e se 
cuidar um pouco mais.” 
Ela mora em Alvorada do 
Sul e adquiriu o cupom 
da Amparo Social Meni-
no de Deus.
 Também o mo-
rador de Centenário do 
Sul Henrique Eduardo 
Zanirato, secretário le-
gislativo, tem o hábito de 
ajudar as entidades. De 
vez em quando, a sorte 
lhe sorri. Tempos atrás, 
ganhou uma moto numa 
promoção, mas teve que 
dividi-la com outro ga-
nhador. Desta vez, ga-
nhou uma moto só para 

ele. “Fiquei muito feliz, 
mas mais ainda por ter 
contribuído e saber que, 
com o sucesso desta 
campanha, outras serão 
realizadas e as pessoas 
vão se encorajar ainda 
mais a ajudar”, avaliou. 
Ele comprou o cupom da 
Apae de sua cidade. As 
duas outras motos saí-
ram para a empresa Ma-
chado Engenharia, em 
cupom vendido pela As-
sociação Bichos do Para-
ná; e para Antonio Claro, 
em cupom vendido pela 
Secretaria de Esportes 
de Cambé.
 Se para os ga-
nhadores a notícia do 
prêmio foi uma agradável 
surpresa, para as enti-
dades que tiveram seus 
projetos aprovados para 
participar da campanha 
o resultado foi comemo-
rado com muito entu-
siasmo. Carlos Eduardo 
Ferrucio, gestor-adminis-
trativo e de Projetos da 
Santa Casa de Cambé, 
relata os benefícios que 
a União Solidária trouxe 
à entidade: “Com os re-
cursos arrecadados va-
mos conseguir efetuar a 
compra de instrumental 
para o Centro Cirúrgico. 
Foi maravilhoso ter par-
ticipado da campanha, 
porque sem esse dinhei-
ro não conseguiríamos 
efetuar a compra. E com 

esse instrumental, va-
mos conseguir ampliar o 
atendimento à população 
e com mais qualidade”.
 O presidente 
do Lions Aliança Cam-
bé comparou a realiza-
ção da campanha a um 
prêmio da mega-sena. 
“Nunca teríamos como 
contribuir com tantos pro-
jetos se não fosse desta 
forma”, disse Georges El 
Haouli.
Objetivo da campanha
 A campanha, 
apoiada pela Sicredi 
União e pela Cocamar, 
teve o objetivo de fomen-
tar a captação de recur-
sos para que entidades 
pudessem realizar seus 
projetos. Ela consistiu na 
distribuição de cupons às 
entidades cadastradas e 
que tiveram seus proje-
tos avaliados e aprova-
dos pelo Lions Aliança 

Cambé. Coube às enti-
dades vender os cupons, 
a R$ 10,00 cada, e elas 
tiveram como renda a to-
talidade do valor comer-
cializado, sem qualquer 
custo.  A campanha foi 
realizada nas quatro re-
gionais da Sicredi União: 
Norte e Noroeste do 
Paraná, Leste e Centro
-Leste Paulista. Em cada 
uma delas, foram sortea-
dos um carro e três mo-
tos.
 Nos 13 muni-
cípios atendidos pela 
Regional Norte da coo-
perativa de crédito, par-
ticiparam 146 entidades, 
que juntas venderam 
109.336 cupons e arreca-
daram R$ 1.093.660,00, 
impactando cerca de 300 
mil vidas. Entre as qua-
tro regionais da Sicredi 
União PR/SP, a Norte, 
que está presente fisica-

mente em 13 municípios, 
foi a que mais arrecadou 
recursos para entidades. 
E nas quatro regionais, 
o total arrecadado foi de 
R$ 3.456.800,00. “Sozi-
nha, nossa cooperativa 
não conseguiria desti-
nar tantos recursos para 
essa grande quantidade 
de entidades e projetos 
apresentados – ao todo 
foram 501 projetos aten-
didos”, comentou Carla 
Sonoda, gerente de De-
senvolvimento Regional 
Norte. Ela esclarece que 
esse modelo de campa-
nha envolve o trabalho 
e comprometimento das 
entidades participantes, 
tendo o apoio importante 
de todas as agências da 
cooperativa. “Mais uma 
vez, mostramos que fa-
zendo juntos podemos 
ir mais longe”, conclui a 
gerente.

Carla Sonoda e Cláudia dos Santos

Carlos Eduardo Ferrucio, gestor-administrativo e de
projetos Santa Casa de Cambé.

Ganhadores e diretores das cooperativas, e representantes de entidades.Georges El Haouli – presidente do Lions.


