
•  Núcleos isolados de chuvas com algumas descargas elétri-
cas atuam principalmente nos Campos Gerais, norte da Re-
gião Metropolitana de Curitiba, Norte Pioneiro. No noroeste, 
áreas de instabilidades avançam do Mato Grosso do Sul em 
direção ao estado com chuvas e descargas elétricas.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
18/11/20 ............................... R$ 148,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
18/11/20 .................................R$ 69,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
18/11/20 ................................. R$ 76,00

Fonte: Deral/Seab

Campanha ‘Árvore Solidária’ chega a sua 10ª edição
 Pelo décimo ano, a Sicredi União PR/SP irá 
realizar sua tradicional campanha ‘Árvore Solidária’, 
uma das principais iniciativas da instituição financei-
ra cooperativa durante a época natalina e que vai ao 
encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), Pacto Global (Global Compact) da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) ao qual é signatá-
ria.
 Em 2020, a campanha que recolhe e doa to-
neladas de alimentos no Natal  mobilizará suas 110 
agências para angariar itens que ajudarão entidades 
assistenciais presentes nos municípios das quatro re-
giões de atuação da Sicredi União - Norte e Noroeste 
do Paraná e Centro e Centro Leste Paulista.
 O lançamento da campanha aconteceu com 
os colaboradores no dia 13 de novembro e neste ano 
o foco será no combate a fome. Para tanto, a ação 
vai recolher gêneros alimentícios não perecíveis até 
o dia 11 de dezembro. Em seguida, as agências terão 
até o dia 18 para realizar as entregas às entidades 

Ação da Sicredi União PR/SP mobilizará as 110 agências no Paraná e São Paulo e arrecadará alimentos para dezenas de entidades assistenciais nas áreas de atuação da cooperativa

beneficiadas.
 A campanha  ‘Árvore Solidária’ ainda compõe 
o ambiente natalino das agências, contribuindo com a 
decoração do espaço ao se empilhar os mantimentos 
recebidos em forma de pinheiro.
 Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), a meta do Brasil, até 2030, é erra-
dicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, 
em particular as mais necessitadas e em situação de 
vulnerabilidade, incluindo crianças e idosos, produzir 
alimentos seguros, culturalmente adequados, saudá-
veis e suficientes durante todo o ano.
 "Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricul-
tura sustentável são compromissos dos ODS e a Si-
credi, que é signatária desse movimento, se dispõe a 
contribuir com a construção de um mundo mais pací-
fico, justo e sustentável”, afirmou Rogério Machado, 
diretor executivo da Sicredi União PR/SP.

Fonte: Assessoria de Comunicação.
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