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      O grupo de Teatro Raios de 
Sol de Cruzeiro do Sul realizou 
a sua segunda apresentação. O 
grupo surgiu com o objetivo 
de trabalhar com crianças e 
jovens, através de ofi cinas e 
aulas de teatro que possam 
possibilitar o aprendizado 
de valores ético-morais, 
cidadania, meio ambiente, 
respeito, auto estima, ou seja, 
o teatro do bem. Plantando 

Grupo teatral Raios de Sol

    Começa  a vigorar no Pa-
raná à partir desta  sexta-feira 
(15), prosseguindo até 15 de 
setembro, mais um período de 
vazio sanitário para o plantio de 
soja, durante o qual não deve 
haver nenhuma área plantada 
e nem restos de culturas em 
lavouras, estradas e carreado-

AGRICULTURA

Paraná inicia o período de vazio sanitário da soja 

res. A medida é adotada pela 
Secretaria de Estado da Agri-
cultura e do Abastecimento 
com a finalidade de evitar 
a proliferação do fungo da 
ferrugem asiática, que causa 
danos econômicos expressivos 
às lavouras. O desrespeito à 
norma pode ocasionar multa e 

outras sanções aos agricultores.
De acordo com o secretário da 
Agricultura, Norberto Ortiga-
ra, o vazio sanitário da soja é 
adotado desde 1987 por reco-
mendação da Embrapa Soja. O 
monitoramento e a fi scalização 
sobre o cumprimento da medi-
da fi carão a cargo da Agência de 

Defesa Agropecuária (Adapar), 
empresa criada recentemente 
pelo governo do Estado para 
cuidar das ações de sanidade 
e fiscalização agropecuária. 
Produtores rurais que não 
seguirem as normas poderão 
receber penalidades que vão da 
advertência até multa, variável 

entre R$ 50,00 a R$ 5 mil, 
conforme prevê a lei estadual 
11.200/95, que dispõe sobre 
a definição e normas para a 
Defesa Sanitária Vegetal no 
Estado do Paraná. Também 
fi cam sujeitos à interdição da 
propriedade agrícola e veda-
ção do acesso ao crédito rural.
ELIMINAÇÃO – De acordo 
com a engenheira agrônoma 
Maria Celeste Marcondes, da 
gerência de Sanidade Vegetal 
da Adapar, devem ser elimina-
das até mesmo as plantas que 
crescem de forma voluntária.
Maria Celeste diz que nos últi-
mos dois anos o clima tem sido 
desfavorável à proliferação do 
fungo durante a safra normal 
de soja, e poucos focos têm 
sido registrados. Em 2011, 
foram lavrados somente 47 
autos de infração, correspon-
dentes a uma área de 1.030 
hectares em que os fiscais 
constataram a existência de 
plantas de soja durante o vazio 
sanitário. No ano anterior, a 
secretaria lavrou 134 autos de 
infração, que correspondiam 
a uma área de 4.236 hectares 
com a presença da planta. 
A Adapar alerta que, haven-
do condições favoráveis à 

proliferação do fungo - altas 
temperaturas e umidade –, 
a doença pode se manifes-
tar agressivamente e provo-
car perdas nas lavouras de 
soja, acarretando prejuízos 
aos produtores, cooperativas 
e indústrias que utilizam do 
grão como matéria-prima.
Maria Celeste diz que os agri-
cultores devem tomar cons-
ciência da importância da 
medida e eliminar toda e qual-
quer planta viva de soja no 
período do vazio sanitário. 
Todas as medidas técnicas ca-
bíveis e necessárias devem ser 
tomadas para que não existam 
plantas vivas de soja durante 
o período do vazio sanitário. 
“Plantas remanescentes no 
período provavelmente serão 
hospedeiras do fungo da fer-
rugem”, alerta Maria Celeste.
A DOENÇA – A ferrugem asiá-
tica é uma doença muito agres-
siva e reduz drasticamente a 
produção. Além disso, o produ-
tor perde renda com a elevação 
dos custos de produção, já que 
se torna necessário aumentar o 
número de aplicações de fun-
gicidas nas lavouras - medida 
que também causa prejuízos ao 
meio ambiente

pequenas sementes que 
possam contribuir para um 
sociedade justa e solidaria. 
É um grupo de voluntários 
que apresentam suas peças 
sem fi ns lucrativos, em busca 
através de projetos, da lei 
de incentivo fiscal e ajuda 
da comunidade, os meios 
de angariar fundos para a 
elaboração dos figurinos 
e cenários. A peça que foi 

apresentada se passa na China, 
é uma adaptação de um autor 
desconhecido, a música de 
Rosy Greca de Curitiba e 
ao fi nal, a poesia intitulada 
“Mas...”, do livro Os Pratos 
de Vovó, autoria de Antonio 
Roberto Fernandes. No cenário 
são utilizadas mais de cem 
garrafas PET, confeccionadas 
pelo grupo e transformadas 
em lanternas chinesas e fi ca 

a dica para decorar as festas 
juninas.  Os ideogramas 
na paredes e no cenário 
exprimem palavras como: 
amor, caridade, felicidade, fé, 
humildade, fraternidade, paz 

e sabedoria. A China faz mais 
parte da nossa vida do que 
imaginamos. Várias invenções 
chinesas foram absorvidas por 
outras culturas, de tal forma 
que as utilizamos diariamente 

em casa, no trabalho e nas 
escolas, dentre elas: o papel, 
a pólvora, a seda, o garfo, o 
macarrão, o sorvete, sistema 
decimal, ábaco, papel-moeda, 
bússula e tantas outras
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Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente 
nos estabelecimentos comerciais a seguir:

Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato 

Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria 

Colorado
Cruzeiro do Sul

Hotel e Restaurante Eliana
Floraí

Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados

Inajá
Panifi cadora e Confeitaria União

Farmácia Santa Inês
Itaguajé

Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panifi cadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria

Panifi cadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança

Ourizona
Mercearia Itaipu

Paranacity 
Lanchonete do Roberto

Panifi cadora Primor
Paranapoema

Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro 

Presidente Castelo Branco
Lanchonete Big Lanches

Santa Inês
Panifi cadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema

São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Unifl or

Auto Posto Garoto 
Panifi cadora Unifl or 

Lanchonete e Restaurante O Caseiro
 Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho
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Prefeitura Municipal de
Jardim Olinda


