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Agrovila terá acesso melhorado pelo DER
Uma reivindicação antiga

dos moradores da Agrovila
em Goioerê, pode se tornar
realidade nos próximos dias.
O DER – Departamento Es-
tadual de Estradas de Roda-
gem – fez nesta semana, le-
vantamento buscando uma al-
ternativa que garante mais se-
gurança no acesso ao local.

A Agrovila, que leva o
nome do pai do ex-prefeito
Paulo Novaes – Luiz Barros
Novaes, fica às margens da
PR-180, próximo a Polícia
Rodoviária. De acordo com
os moradores, a entrada ao
local é arriscado e muito pe-
rigoso.

O projeto está sendo in-
termediado pelo deputado
Márcio Nunes, através de
pedido dos vereadores Agil-
son Flausino, Abraão Isaque,
Patrik Pelói, ‘Joaquim da Am-
bulância’ e ‘Tenente Martins’.

O vereador Agilson, jun-

tamente com representantes
da Agrovila, acompanharam
os engenheiros do DER que

esteve no local. Segundo os
moradores, a melhor alterna-
tiva para resolver o proble-

Adapar estabelece novo período de vazio sanitário
e mantém data limite para semeadura da soja

A Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná –
Adapar publicou a Portaria nº
202, de 19 de julho de 2017,
que estabelece novo período
de vazio sanitário e mantém
prazo para semeadura da soja,
além de outras medidas que
integram a estratégia para con-
trole da ferrugem asiática e
preservação da eficiência dos
fungicidas que ainda contro-
lam a praga.

O vazio sanitário da soja
consiste no período no qual é
proibido cultivar, manter ou
permitir a existência de plan-
tas vivas de soja em qualquer
estágio vegetativo. O novo
período vai de 10 de junho a
10 de setembro e já vigora
para a safra 2017/2018.

O prazo limite para a se-
meadura é 31 de dezembro
de cada ano agrícola. Quando
condições meteorológicas im-
pedirem a semeadura no perí-
odo anterior à data limite a
mesma poderá ser realizada
posteriormente, mas essa si-

tuação excepcional deverá ser
comprovada com dados ofici-
ais do Instituto Agronômico
do Paraná – Iapar ou do Sis-
tema Meteorológico do Para-
ná – Simepar. 

São medidas importantes

e complementares. A práti-
ca do vazio sanitário tem o
objetivo de retardar o apa-
recimento dos primeiros fo-
cos da praga, enquanto que
o limite para semeadura ob-
jetiva a diminuição das apli-

cações dos fungicidas, con-
dição para preservar a efici-
ência dos poucos produtos
que ainda controlam a ferru-
gem asiática, já que está com-
provado que os cultivos tar-
dios são muito infectados e

exigem maior número de
aplicações.

Ferrugem asiática  da
soja: causada pelo fungo 
Phakopsorapachyrhizie, é
uma das doenças de maior
importância da cultura da
soja na atualidade, pelo po-
tencial de disseminação e
grande perda na produtivi-
dade.

Produção: A soja tem o

maior VBP do Estado, com
inquestionável importância
econômica. Segundo o De-
partamento de Economia
Rural, a produção parana-
ense de soja alcançou 19,6
milhões de toneladas na sa-
fra 2016/17. Em compara-
ção com a produção da sa-
fra 2015/16 o volume foi 19%
superior.

Fonte: Adapar

ma, seria a construção de uma
faixa de desaceleração.

Agilson já encaminhou o

projeto para o deputado Már-
cio Nunes, que fará a solicita-
ção de recurso através do

Governo do Estado. “Fize-
mos o pedido para o deputa-
do há cerca de 40 dias e ele já
intermediou junto ao DER e
agora estamos solicitando re-
cursos para a execução desta
obra”, citou o vereador.

Além da faixa de desace-
leração, o vereador também
está solicitando a construção
de uma via às margens da
rodovia, no trecho da Pe-
dreira até a Polícia Rodoviá-
ria.

O presidente da Associa-
ção dos Produtores da Agro-
vila, Delfino Pereira de Sou-
za, explica que aquele local é
muito perigoso e é grande o
número pessoas que transi-
tam por lá  com veículos e
carroças. “É um trecho mui-
to perigoso, e vários aciden-
tes já foram registrados na-
quele local. Precisamos de
uma solução urgente”, des-
tacou.

O vereador Agilson acompanhou a visita dos engenheiros do DER à Agrovila esta semana

Prazo limite para semeadura é 31 de dezembro


