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Consultas e exames represados na
saúde é desafio para prefeito eleito

Rancho Alegre
adquire 7 novos
veículos para

renovação da frota
A prefei tura de

Rancho Alegre
D’Oeste acaba de ad-
quirir sete novos veí-
culos para renovação
da frota municipal. O
objetivo da adminis-
tração, é dar mais con-
dições para que os ser-
viços para a popula-
ção possam ser reali-
zados de forma mais
eficaz.

Moreira Sales: apesar
da pandemia, 2020

foi de muitas conquistas
para a população

Apesar da crise financei-
ra e das inúmeras dificulda-
des enfrentadas neste ano,
em especial a pandemia da
Covid-19, Moreira Sales vai
fechar 2020 com muitas
conquistas para a
população. Em três anos e
meio a cidade se transfor-
mou num verdadeiro cantei-
ro de obras, , com a prefei-
tura realizando serviços e
melhorias.

Quarto Centenário: cidade coletou
1,3 tonelada de vidros e eletrônicos
Com a colaboração de

toda a população, a pre-
feitura de Quarto Cen-
tenário, através da Se-
cretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, foram

retirados do meio ambi-
ente, aproximadamente
1,3 tonelada entre vidros
e eletrônicos, que agora
serão destinados corre-
tamente.

Janiópolis adquiriu
duas carretas

basculantes no valor
de R$ 44 mil

Cerca de 30 famílias,
que trabalham com a agri-
cultura familiar, serão be-
neficiadas com duas car-
retas basculantes, adqui-
ridas pela prefeitura de
Janiópolis.

Ciências Biológicas e
Física: inscrições para
vestibular terminam

segunda-feira
A direção do Polo da

UAB – Universidade
Aberta do Brasil – em
Goioerê está comunican-
do aos interessados, que
se encontram abertas as
inscrições para o vestibu-
lar da UEM/Nead.  Para o
Polo de Goioerê estão
sendo ofertados dois cur-
sos de graduação a dis-
tância: Ciências Biológicas
e Física, ambos licenciatu-
ra.

Coamo: 50 anos com homenagens
a fundadores e lançamento de livro

Uma solenidade na sede
da Coamo, realizada nesta
sexta-feira, dia 27, marcou as
comemorações da passagem
dos 50 anos da cooperativa.
Na oportunidade,  foram
prestadas homenagens aos
sócios fundadores,  que
receberam troféus e também
um livro contando a história
da empresa.

Pôr fim nas filas para
consultas e exames espe-
cializados, será um dos
principais desafios do
prefeito eleito de Goioe-
rê, Betinho Lima. O
problema é  crônico e  se
arrasta por muitos manda-
tos.

Saiba quem são os primeiros secretários
da futura administração de Betinho Lima
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Saiba quem são os primeiros secretários
da futura administração de Betinho Lima

O prefeito eleito de Goioerê
Betinho Lima, anunciou nesta
semana,  os pr imeiros
secretários que irão compor
sua futura administração, a
partir de 1º de janeiro de 2021.

Entre os nomes anunciados,
Gerson de Brito, que vai
assumir a Secretar ia de
Administração e Aline Batista,
que vai seguir comandando a
Secretaria de Educação.

Da equipe anunciada até
agora,  Brito  é o  mais
experiente, pois já foi servidor
efetivo da prefeitura e também
passou pela Câmara Municipal,
onde foi vereador e assessor.

Atualmente ele é Provedor
da Santa Casa de Goioerê,
cargo que terá que deixar para
assumir a Secretar ia de
Administração.  “É uma
decisão difícil, mas é preciso
se posicionar em favor da
nossa cidade”, disse ele.

Aline Batista, que fica na
Educação, também tem muita
experiência, pois já ocupa o
cargo desde o segundo ano da
administração do prefeito
Pedro Coelho.

A escolha de Aline foi feita
de forma aberta, com a
participação  de 182

professores. Todos podiam
votar e ser votados. Aline
recebeu 97 votos e foi a mais
votada. A segunda colocada
foi Fátima Neves, com 77
votos.

P LANO DE
CARREIRA: - Entre os
desafios de Aline como
secretária de Educação da

futura administração, está a
elaboração e aprovação do
Plano de Cargos, Carreira e
Salários dos Professores.

De acordo com o futuro
secretário de Administração,
Gerson de Brito, existe o
compromisso do prefeito eleito
Betinho Lima, nomear, já no
mês de janeiro de 2021, uma
comissão  que f icará

responsável em elaborar o
plano.

MAIS NOM ES: Nas
próximas horas, Betinho deverá
anunciar novos nomes que
integrarão sua equipe de
trabalho. Existe a expectativa
de serem anunciados os nomes
da Agricultura, Cultura e
Esportes.

Mudança de comando
na Ciretran de Goioerê

Vai haver mudança
na chefia da 25ª Cire-
tran de Goioerê. Ana
Cláudia Vila Real dei-
xa o cargo nos próxi-
mos dias e quem assu-
me é Renata Borges.

O cargo de chefia é
de confiança do go-
verno do estado e em
Goioerê a indicação
do t itular do cargo é
de  respo nsabil idade
de l ideranças polít icas

Geson de Brito e Aline Batista são os primeiros nomes anunciados por Betinho

Renata Gorges será a nova chefe da Ciretran de Goioerê

l igadas ao DEM, com
aval do deputado e se-
c re t ár io d e E st ado ,
Márcio Nunes.

Renata Borges é ex-
funcionária de autoes-
cola e tem bastante ex-
periência na área de
trânsito. A expectativa
é de que ela faça um
trabalho de excelência
à frente da autarquia
d e  t râ n s it o  d e
Goioerê.

Mariluz: Paulinho Alves volta ao
comando da prefeitura em 2021

Prefeito  por dois
mandatos, o empresário
rural Paulinho Alves, volta a
comandar a prefeitura a
partir de 1º de janeiro do
ano que vem.

Paulinho venceu a eleição
do último  domingo,
derrotand o o atual
mandatário Nilson Cardoso.
Dos votos válidos Paulinho
somou 3.533 - 56,18% -
contra 2.756 - 43,82% - de
Cardoso.

O prefeito eleito diz que
a futura administração será
nos moldes das duas já
realizadas por ele,
priorizando ações que
possam melhorar a vida das
pessoas. O ex-prefeito Paulo Alves volta

comandar Mariluz a partir de 2021

CÂMARA: - A
exemplo do que aconteceu
na grande maioria dos
municípios brasileiros, houve
uma renovação
extraordinária na Câmara
Municipal de Mariluz.

Apenas um vereador foi
reeleito, com a próxima
legislatura ficando assim
constituída: Marquinhos da
Eletromóveis (PTB), Nenê
Leite (PTB), Jair do
Assentamento (PSC), Tuta
(PSC), Dito  Oscar
(Republicanos), Mateus do
Boiadeiro (Progressistas),
Mané Motta (Progressistas),
Milena Alves (PSL) e Silva
Grillo (PSL)

‘Paraíba’ presidente I
São cada vez maiores as possibilidades do

vereador eleito ‘Professor Paraíba’, ser o próximo
presidente da Câmara de Goioerê. Além de ter a
simpatia do prefeito eleito Betinho Lima, ‘Paraíba’
tem o apoio de outros 6 colegas.

‘Paraíba’ presidente II
Tido como um líder leal e fiel escudeiro de

Betinho Lima na eleição deste ano, pesa a favor de
‘Paraíba’ a experiência no Legislativo, onde já esteve
por outros três mandatos consecutivos. É possível
que ‘Paraíba’ seja candidato único à sucessão de
‘Tenente Martins’.

Aline escolhida
A professora Aline Batista, atual secretária de

Educação de Goioerê, seguirá no cargo a partir de
1º de janeiro de 2021. Ela foi escolhida por colegas
através de votação realizada na última quarta-feira.
A escolha aberta foi um compromisso assumido
pelo prefeito eleito Betinho Lima.

Betinho se recupera
Falando em Betinho, o prefeito eleito, que testou

positivo para a Covid esta semana, se recupera bem.
Está em casa, de onde trabalha em sintonia com a
equipe de transição, comandada pelo experiente
Gerson de Brito.

Dança das cadeiras I
Vai haver mudança na chefia da 25ª Ciretran de

Goioerê. Ana Cláudia Vila Real deixa o cargo nos
próximos dias e quem assume é Renata Borges. A
indicação é de lideranças políticas do DEM, com
aval do deputado e secretário de Estado, Márcio
Nunes.

Dança das cadeiras II
Renata Borges é ex-funcionária de autoescola e

tem bastante experiência na área de trânsito. A
expectativa é de que ela faça um trabalho de
excelência à frente da autarquia de trânsito de
Goioerê.

Transição tranquila
Ao contrário do que muitos pensavam a transição

da administração Coelho para Betinho Lima está
transcorrendo dentro da maior normalidade. Até
agora, nada de entraves ou corpo mole. Toda
documentação requisitada tem sido apresentada.

Saúde e Educação
As duas secretarias com maior orçamento para

2021 em Goioerê, são Saúde e Educação. Juntas,
elas vão abocanhar mais de R$ 46 milhões. A Saúde
tem previsão de ficar com R$ 23 milhões e 290
mil. Já a Educação terá recursos da ordem de R$ 23
milhões e 3 mil.

mailto:gazetagoioere@gmail.com
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Custo Brasil: uma injustiça
com o nosso consumidor

A Federação das Indús-
trias do Paraná (Fiep) é
uma das entidades inte-
grantes de um projeto que
busca soluções efetivas
para a redução dos altos
custos que pesam sobre o
produto brasileiro e causam
injustiças ao consumidor.
Desenvolvido em parceria
entre o Movimento Brasil
Competitivo (MBC) e o Mi-
nistério da Economia, o pro-
jeto já calculou, em sua pri-
meira fase, que o chamado
Custo Brasil faz com que
as empresas brasileiras
gastem R$ 1,5 trilhão a mais
do que gastariam se exer-
cessem suas atividades nos
países da Organização para
a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico
(OCDE).

“A indústria brasileira
sofre com uma infinidade
de custos que se acumulam

ao longo das cadeias produti-
vas e acabam inseridos nos
preços de nossos produtos”,
afirma o presidente da Fiep,
Carlos Valter Martins Pe-
dro. “Isso tira a competitivi-
dade da indústria nacional,
inibe investimentos e a gera-
ção de empregos e, pior, cria
uma grande injustiça com o
consumidor, que paga a mais
em todas as suas compras”,
acrescenta.

Carlos Valter ressalta
que, mais importante do que
calcular o tamanho do Custo
Brasil, é a parceria entre se-
tor produtivo e governo para
buscar soluções efetivas para
o problema. “Avançar nas
discussões sobre reformas
estruturantes, como a Tribu-
tária, é fundamental para me-
lhorar nosso ambiente de ne-
gócios. Mas existem muitas
propostas menos complexas
que podem trazer resultados

imediatos”, completa.

Segunda etapa – O
programa se debruça, atu-
almente, na elaboração de
um portfólio de projetos que
deverão contribuir para a
efetiva redução do custo.
No total, mais de mil pro-
postas foram elencadas,
com 822 tendo impacto di-
reto sobre o Custo Brasil.
Setenta e cinco propostas
estão em fase de implanta-
ção e 14 já foram coloca-
das em prática pelo gover-
no. Pelos primeiros
cálculos, essas iniciativas
têm potencial de gerar uma
redução estimada de R$
300 bilhões no Custo Bra-
sil. Agora, representantes
das entidades integrantes
do projeto, incluindo a Fiep,
estão em processo de aná-
lise e priorização das de-
mais propostas apresenta-
das.

Acúmulo de custos nas cadeias produtivas encarece
o produto brasileiro e inibe investimentos

Orçamentos da Saúde e Educação
para 2021 superam R$ 46 milhões

Proposta apresentada
pela prefeitura de Goio-
erê através da Lei Orça-
mentária Anual, para o
ano de 2021, prevê que
as duas secretarias que
mais receberão recursos
são Saúde e Educação.
Juntas, as duas terão
mais de R$ 46 milhões.

De acordo com os nú-
meros, o maior orça-
mento é da Saúde, que
conta com valores esti-
mados da ordem de R$
23 milhões e 290 mil.
Em seguida vem a Edu-
cação, com R$ 23 mi-
lhões e 3 mil.

Ao todo, a LOA 2021
prevê a aplicação de R$
94,6 milhões. No entan-
to, o que deverá preocu-
par o próximo prefeito,
é a capacidade de inves-
timento, que é ínfima se
comparada às projeções
de arrecadação no ano

que vem.
Na mensagem do pro-

jeto, que leva a assinatu-
ra do prefeito Pedro Co-
elho, o documento diz
que o município de Goi-
oerê está se adequando
às novas exigências le-
gais, no que se refere às
finanças públicas.

O prefeito também
fala em gestão fiscal
responsável e diz que a
cidade tem se preparado
para cumprir na íntegra
os princípios introduzi-
dos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

O próximo prefeito é
Betinho Lima, eleito no
último dia 15 de novem-
bro, com uma votação
expressiva de 7.155 su-
frágios. Ele diz que além
dos recursos previstos,
vai trabalhar para buscar
dinheiro extra. “Temos
que nos mexer e buscar-

mos saídas para realizar-
mos a melhor adminis-
tração da história de
Goioerê”, diz ele.

Pelo projeto da Lei
Orçamentária, a maior
parte dos recursos pre-
vistos será destinada á fo-
lha de pagamento dos ser-
vidores do município. A
previsão é de gastar R$
45.335.745,42 com pes-
soal e encargos sociais.
A previsão de gastos com
o Legislativo é de R$
4.128.000,00.

Betinho cita que a
economia do país e do
mundo de modo geral
está muito insegura, sen-
do preciso agir com res-
ponsabilidade. “Eu sei
que o orçamento de
Goioerê é pequeno e por
isso vou trabalhar para
ampliarmos isso com
muita responsabilida-
de”, frisou.

Consultas e exames represados na
saúde é desafio para prefeito eleito

Pôr fim nas filas para
consultas e exames espe-
cializados, será um dos
principais desafios do pre-
feito eleito de Goioerê,
Betinho Lima.  O
problema é  crônico  e  se
arrasta por muitos manda-
tos.

Durante a campanha,
Betinho, juntamente e seu
vice-prefeito eleito, o mé-
dico Adilson Corpa, fala-
ram muito da saúde, mas
vão precisar se esforçar
muito para garantir um
atendimento de qualidade
à população.

Também caberá ao pre-
feito eleito,  promover
ações para a contratação
de médicos especialistas,
assim como acontece em
Rancho Alegre D’Oeste,
que tem disponibilizado à
população, atendimento
com psiquiatra, cardiolo-
gista, ortopedista, endo-
crinologista e neuropedi-
atra.

Segundo o vice-prefei-
to eleito, que é medico
pediatra há 48 anos, o pri-
meiro passo será fazer
uma radiografia do setor,
visitando as Unidades

O vice-prefeito eleito, Adilson Corpa: médico
vai focar ações na saúde do município

O prefeito eleito de Goioerê, Betinho Lima: saúde e educação sendo prioridade

Básicas de Saúde e vendo
o que está funcionando e
aquilo que precisa ser me-
lhorado.

“Nossa intenção é fa-
zer um diagnóstico das
UBS, promovendo um le-
vantamento daquilo que
está funcionando e o que
não funciona. A partir daí
vamos começar a traba-
lhar”, destaca Corpa.

Ele cita que a intenção
da futura administração é
garantir médicos especia-
listas em Goioerê. “Eu te-
nho muitos colegas espe-
cialistas. Estamos conver-
sando e vamos ver se a
gente consegue agilizar
estes especialistas”, frisa
ele.

Banco de sangue: Uma
outra proposta do vice-
prefeito eleito, é reativar
o banco de sangue de
Goioerê. Ele diz que vai
trabalhar para que isso
aconteça. “A gente sabe
que não é fácil, mas vamos
trabalhar para conseguir
estes nossos objetivos”,
destacou.

‘Dr Adilson’ como é
mais conhecido, diz que o
fato dos doadores terem
que se deslocar para Cam-
po Mourão, o volume de
doações acaba caindo e às
vezes falta sangue. “Se a
gente tiver uma unidade
aqui na cidade, será mais
tranquilo”, comentou.
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Uma solenidade na sede
da Coamo, realizada nesta
sexta-feira, dia 27, marcou
as comemo rações da
passagem dos 50 anos da
cooperativa. Na
oportunidade, foram
prestadas homenagens aos
sócios fundadores, que
receberam troféus e também
um livro contando a história
da empresa.

O evento foi restrito e
contou com a participação
de poucas pessoas, por
causa da pandemia, mas foi
muito  emocionante e
elogiad o pelos
homenageados. “A gente só
tem que agradecer, pois a
Coamo foi uma empresa que
nos incentivou e muito nestes
cinquenta anos”, disse João
Teodoro Oliveira Sobrinho,
um dos fundadores da
cooperativa.

Durante sua fala, o
presidente do Conselho de
Administração da Coamo,
José Aroldo Galassini, disse
da emoção de celebrar os 50

Coamo: 50 anos com homenagens
a fundadores e lançamento de livro

A solenidade em comemoração aos 50 anos da Coamo foi realizada nesta sexta-feira, na sede da cooperativa

anos da cooperativa.
“Confesso que estou bastante
emocionado, pois hoje é um
dia histórico, quando a

Coamo completa seus 50
anos. Começamos do zero e
hoje somos a maior empresa
do Estado do Paraná. Não é

para qualquer um”, disse.
Hoje, a Coamo conta

com 29.430 cooperados
que juntos fizeram dela a
maior cooperativa agrícola
da América Latina. “Somos
uma empresa muito
organizada, sem crise
administrativa e sem crise
econômica”, ressaltou
Galassini. A Coamo tem 79
fundadores. “Muitos estão
vivos, alguns passaram para
os filhos e outros foram
embora e perdemos o
contato”, emendou. 

Ainda durante sua fala,
Gallassini ressaltou que
apesar da pandemia da
Covid-19, este está sendo o
melhor ano da história da
Coamo em volume de
produção e de faturamento,
devendo ultrapassar R$ 18
bilhões e sobras de R$ 138

milhões. “Somos uma
empresa com 29.430 donos
que usufruem dos
resultados. Estou muito feliz
em poder comemorar 50
anos de Coamo”, disse.

Presente na solenidade,
o presidente executivo da

Coamo, Airton Galinari,
frisou que a prospecção para
os próximos anos é de mais
investimentos em todas as
unidades da cooperativa
para o seu fortalecimento e
crescimento. Ele destacou
ainda, que todas as unidades
da Coamo, espalhadas em
vários estados e municípios,
receberam algum tipo de
investimento.

Galinari d isse que é
preciso continuar investindo
para acompanhar o ritmo.
“Não podemos parar se não
somos ‘engolidos pelo’
mercado”, destacou, ao
dizer que entre os segredos
para o  sucesso da
cooperativa está o
investimento em pessoas e o
envolvimento de todo o
quadro social e funcional.
“Acho que este é o segredo
desde o começo”, frisou.

BUSTO: - Ao final da
solenidade, foi inaugurado
um busto em homenagem ao
presidente Aroldo Galassini,
idealizador da Coamo. O
busto foi colocado na
entrada pr incipal da
cooperativa em Campo
Mourão.

Fundadores da cooperativa foram homenageados, juntos com o
idealizador, Aroldo Galassini (máscaras foram retiradas para as fotos)

Livro conta a história dos homens que
fizeram da Coamo a maior empresa do Paraná

Núcleo de Educação realizou
Meet com diretores da região

Técnicos do Núcleo
Regional de Educação de
Goioer ê –  NRE –
realizaram nesta semana,
um Meet com diretores
das escolas estaduais da
região, com o objetivo
de tratar sobre  o
pr eenc hime nto do
formulário de atualização
de dados pedagógicos e
estruturais.

Durante o evento, os
direto res tiveram a
oportunidade de
debaterem o assunto,

A reunião foi realizada na última quinta-feira por técnicos do NRE

fa zendo pe rguntas  e
tirando dúvidas.  Os
técnicos informaram que
os diretores terão que
preencher o documento,
para que a SEED possa
mapear a situação da
infraestrutura de cada
escola.

O professor Valdemir
Mellero ,  chefe do
Núcleo de Educação, cita
que as reuniões com
diretores, professores e
técnicos, têm sido uma
constante no NRE. “Nós

estamos  dis tantes
fisicamente, mas muito
próximos através dos
aplicativos e da internet”,
disse.

Segundo Mellero, o
ano le tivo es tá
te rminando  e nos
próximos dias o NRE
deverá fazer um balanço
de como foi o resultado
de 2020, um ano marcado
pe la pandemia,  que
obrigou os  alunos  e
professores a ficarem em
casa.
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Promoção do comércio de Goioerê
já premiou mais de 80 ganhadores

Mais  d e 80
consumidores já foram
premiados na promoção
do comércio de Goioerê,
denominada de ‘Natal de
ca rrão  –  é  t em po  d e
superação’. A promoção
é organizada pela ACIG e
conta com a participação
de mais de 100 empresas.

De  aco rd o  com  o
p residente Alex an dre
C ân d ido ,  além  d o s
prêmios sorteados em
d a tas  es p ec ia is , o s

consumidores estão sendo
co ntem p lad o s  co m
prêm ios ins tantân eos,
através das raspadinhas
com sorteio de R$ 50,00.

Alexandre explica que
o pró ximo sorte io  da
promoção está previsto
para acontecer no dia 14
de dezembro, quando os
co nsum idores e starão
concorrendo a 4 vale-
compras no valor de R$
300,00 e mais três chaves
com R$ 100,00 cada uma.

A cada semana novos consumidores são contemplados
com prêmios das raspadinhas

Copacol inspira cooperativa mineira
e conquista premiação da OCB

O conhecimento
aplicado na bovinocultura
de leite entre os cooperados
da Copacol, compartilhado
com a Coopatos
(Cooperativa Mista
Agropecuária de Patos de
Minas), em Minas Gerais,
rendeu o segundo lugar no
Prêmio Somos Coop
Melhores do Ano, na
categoria intercooperação,
realizado pela OCB
(Organização das
Cooperativas Brasileiras).

A premiação foi
entregue na última terça-
feira (24/11), durante
transmissão on-line da
OCB, com a participação
de cooperativas de todo o
Brasil. Foram 595
trabalhos inscritos e destes
18 ficaram entre os
finalistas, em seis
categorias diferentes.

Após a viagem para
conhecer o modelo da
Copacol, os cooperados da
Coopatos implantaram o
Projeto Recriar com o
propósito de resolver
gargalos, como queda do
volume de leite,

Cooperativa mineira se inspirou na Copacol: prêmio é forma de reconhecimento

mortalidade e desnutrição
– eles utilizaram o mesmo
modelo implantado na
UPBN (Unidade de
Produção de Bezerras e
Novilhas), em Jesuítas:
estrutura mantida para a
criação destes animais, até
atingirem a fase adulta,
quando voltam às
propriedades dos
cooperados.

Aos 62 anos, a Coopatos
a possui 2.580 cooperados

e 780 colaboradores. A
produção anual leiteira é
de 50 milhões de litros,
que dão origem a diversos
outros produtos derivados
por meio da
industrialização. “É uma
honra e uma grande
satisfação saber que nosso
método implantado entre
nossos cooperados inspira
outras cooperativas do
Brasil. Após uma visita em
nossa Cooperativa,  a
Coopatos pôde utilizar a

mesma técnica que
aplicamos, aumentando as
oportunidades de ganhos
entre seus cooperados. O
espírito cooperativista é
esse: compartilhar
experiências em favor do
agronegócio”, ressalta o
diretor vice-presidente da
Copacol, James Fernando
de Morais, que
acompanhou ano passado
a comitiva de cooperados
mineiros na visita  a
Copacol.

Já o segundo sorteio do
mês de dezembro está
agendado para acontecer
n o  d ia  23 e n a
o p or tu nid ade  s erão
sorteados 3 vale-chaves
com R$ 100,00, cada um.
“O consumidor tem aí três
grandes oportunidades
pela frente, além das
raspinhas com prêmios
instantâneos”, explica.

O terceiro sorteio do
mês de dezembro será
realizado  n o d ia  27,

quando acontece também
o  en cerramen to d a
campanha. No total serão
sorteados 3 vale-compras
no valor de R$ 300,00.

Ainda no dia 27, a
AC IG agen d ou  a
realização ,  em  p raça
pública, do sorteio do Fiat
Mobi. Vão concorrer ao
veículo, os 10 ganhadores
das chaves e a exemplo
do ano passado, a chave
que ligar o veículo, leva o
carro para casa.

Ciências Biológicas e Física: inscrições
para vestibular terminam segunda-feira
A direção do Polo da

UAB – Universidade Aberta
do Brasil – em Goioerê está
comunicando aos
interessad os, que se
encontram abertas as
inscrições para o vestibular
da UEM/Nead.

Para o Polo de Goioerê
estão sendo ofertados dois
cursos de graduação a
distância: Ciências
Biológicas e Física, ambos

Sede do Polo UAB de Goioerê: inscrições abertas

licenciatura. “Sem dúvida,
uma grande oportunidade de
se graduar em uma
universidade pública,
gratuita e de qualidade”, diz
a coordenadora Angela
Reis.

Ela cita que os
interessados devem fazer a
inscrição até a próxima
segunda-feira, dia 30 de
novembro, no site
www.vestibular.uem.br.

“Mais uma vez eu digo
que é um a grande
oportunidade para se
graduar sem ter custo

nenhum. Os interessados
devem acessar o site ou
então nos procurar no Polo
da UAB”, finaliza Angela.

Diariamente consumidores são premiados

http://www.vestibular.uem.br.
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A prefeitu ra  d e
Go io erê,  a través  d a
Secretaria Municipal de
Saúd e,  s us pend eu  o s
atendimentos eletivos nas
UBS – Unidades Básicas
de Saúde. Desde ontem,
os atendimentos têm novo
protocolo, com as UBS
atend en do  apenas
síndromes gripais, casos de
urgência e emergência,
crianças e gestantes.

De acordo  com  as
informações, a decisão foi
tomada em virtude do
aumento do número de
casos da Covid na cidade.
Na quarta-feira foram 9
novos casos, na quinta-
feira  14.  A  s it uação
começa a ficar complicada.

Entre as orientações
repassadas pela Secretaria
de Saúde, diz que em caso
de sintomas gripais, a
pessoa deve ligar para a
UBS mais próxima de sua
cas a e agen dar o
atendimento para que a

Avanço da Covid em Goioerê
restringe atendimento nas UBS

equipe faça a preparação
da consulta, evitando o
contágio.

De  aco rd o co m
profissionais de saúde que
atuam no setor da Covid,
Goioerê está replicando
uma situação já vivenciada
em cidades da região,
como Umuarama e Campo
Mourão, onde a pandemia
ass um e nú mero s
alarmantes e com um
agravante.

O que mais preocupa é
que não há mais vagas na
UTI d e Go io erê e a
enfermaria Covid está
lotada. Dessa forma, casos
graves de Covid terão
dificuldade de tratamento
na cidade, já que não há
leitos de UTI disponíveis.
A orientação é para que os
cuidado s se jam
redobrados, com o uso de
máscaras, higienização de
mãos e, principalmente,
distanciamento social, se
evitando aglomerações.Desde ontem, as UBS estão atendendo com novo protocolo: orientação é para que cuidados sejam redobrados

A direção da Santa Casa
de Goioerê confirmou na
quinta-feira, a liberação
de recursos federais para
a entidade. No total, R$
450 mil foram pagos à
prefeitura e deverão ser
repassados para o hospital
aplicar na compra de
equipamentos.

De acordo com Gerson
de Brito, Provedor da
Santa Casa, o dinheiro
liberado nesta semana,
vem de emendas do
deputado Rubens Bueno
– R$ 200 mil e também
do senador Álvaro Dias –
R$ 150 mil.

Gerson explica que os
recursos serão investidos
na aquis ição de
equipamentos,  visando

Liberados R$ 450 mil para aquisição
de equipamentos para a Santa Casa

melhorar o atendimento
que é ofer ecido aos
pacientes do hospital.
“Sem dúvida, é mais uma
importante conquista
assegurada para a Santa
Casa”, disse.

O Provedor da Santa
Casa cita que a entidade
está vivendo um novo
momento,  com a
implantação da UTI e
também a clínica de
tomografia.  “Não

podemos perder esse
ritmo e por isso
queremos agradecer ao
deputado Rubens Bueno
e ao senador Álvaro Dias
por estes recursos”,
finalizou.

Recursos foram garantidos durante viagem de Geson de Brito à capital federal

Paraná deve produzir 24 milhões
de toneladas na safra de verão
O Paraná deve produzir

24,3 milhões de toneladas
de grãos em uma área de
6,09 milhões de hectares
na safra de verão 2020/
2021. Os números estão no
relatór io mensal do
Departamento  de
Economia Rural (Deral), da
Secretaria de Estado da
Agricultura e do
Abastecimento.

O relatório mostra ainda
o encerramento da colheita
dos cereais de inverno da
safra 2019/2020,  com
volume de produção
estimado em 3,76 milhões
de toneladas, uma variação
positiva de 37% em relação
ao ano anterior, que se deve
principalmente ao
desempenho do trigo, com
3,05 milhões de toneladas,
e à produção de aveias.

“Com isso, a safra total
de grãos do Paraná no ciclo
2019/2020 soma 40,57
milhões de toneladas,
volume 13% maior do que
na safra anterior”, diz o
secretár io  estadual da
Agricultura e do
Abastecimento, Norberto
Ortigara.

A nova avaliação da
safra 20/21 mostra uma
manutenção da estimativa
da área a ser cultivada, com
um crescimento de 2% na
área de soja, que deve
somar 5,56 milhões de
hectares. “Neste relatório,
ainda não  é possível
identificar os efeitos do
atraso  no  p lantio  de
algumas culturas devido ao
clima seco, mas tanto a
semeadura do milho quando
a da soja estão
praticamente encerradas”,
afirma o chefe do Deral,
Salatiel Turra.

Segundo Norber to
Ortigara,  os números
mostram que pode ocorrer
atraso na colheita da soja e
na semeadura da segunda-
safra de milho ,  tão
importante para a
segurança do
abastecimento do Brasil
para honrar  contratos
internacionais e acima de
tudo para garantir  o
abastecimento das cadeias
do leite, frango, suínos e do
peixe. “Um movimento
semelhante acontece em
outros estados e, com o
clima instável, os produtores
estão em alerta”.

SOJA – Estima-se que
o plantio da soja se encerre
no Paraná nos próximos
dias. Até agora, cerca de

97% da área está plantada.
Embora algumas regiões
tenham enfrentado
problemas com o clima
seco, o desempenho da
semeadura está próximo da
média dos últimos anos,
quando o índice era de
aproximadamente 98% no
mesmo período, já que o
clima registrado no início
do plantio era semelhante
ao deste ano.

Enquanto  no  ano
passado o  Paraná teve
chuvas um pouco mais
regulares, agora a seca é
mais r igorosa.  Assim,
embora a safra de soja 20/
21 possa ter  bons
resultados, não repetirá o
recorde da safra 19/20. “As
chuvas em outubro  e
novembro  foram
importantes para a cultura
e deram condições para o
produtor dar continuidade
ao plantio, mas ainda não
foram suficien tes para
garantir a safra até o fim”,
explica o economista do
Deral, Marcelo Garrido.

Os produtores estão
atentos para as condições
do clima. Em alguns
núcleos regionais, se o clima
não melhorar há tendência
de redução  de
produtiv idade.  Até o
momento ,  72% das
lavouras de soja estão em
condições boas e 24%
médias. “Se as condições
climáticas se regularizarem,
podemos ter recuperação
das lavouras”, acrescenta
o economista.

Os preços são o ponto
positivo para esta safra. Na
última semana, a saca de
60 kg de so ja fo i
comercializada por  R$
147,00, um aumento de
quase 90% com relação ao
ano passado, quando o
preço  era de
aproximadamente R$
77,00. Até agora, cerca de
42% da safra de soja está
c o m e r c i a l i z a d a ,
impulsionada pela alta do
dólar frente ao real. No
mesmo período do ano
passado, por exemplo, o
índice de comercialização
era de 22%.

Segundo o Deral, os
produtores de algumas
regiões do Estado estão
fazendo replantio .  Em
outras, esta prática não está
sendo adotada devido ao
custo - especialmente com
as condições climáticas
desfavoráveis –, e para não
comprometer o plantio da
segunda safra de milho.
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Black Week termina neste sábado
com descontos que chegam a 70%
Termina neste sábado,

a  Black Week d o
comércio de Goioerê,
promoção que começou
na segunda-feira, com
mercadorias excelentes,
p reço s esp ec iais e
descontos de até 70%.

No total cerca de 70
empresas participam da
promoção. “Este é um
momen to  mu it o
esperado pelos nossos
con su mido res. É o
momento em que eles
podem realizar  suas
compras com o s
mel ho res p reço s” ,
d estaca  Al exan dre
Cândido, presidente da
ACIG.

E le  c i ta  qu e a
campanha foi ampliada
para uma semana, para
q ue  t od os p ossam
aproveitar bastante o Hoje é último dia da promoção: ainda dá tempo de fazer as suas compras

momento. “Uma semana
é um tempo bom, pois o
con su mid or  p od e
pesquisar e comprar
o nd e há  mais
descontos”, diz ele.

Alexandre cita que
cada estabelecimento
participante conta com
um adesivo ou banner
identificando que faz
parte da realização e os
seu s pro du to s
promocionais possuem
tags contendo o preço
normal e o valor com
desconto.

“Sem dúvida, pelo que
vimos n o meio  d a
semana, a Black Week
vai surpreen der” ,
acredita o presidente,
acrescentando que serão
oferecidos mercadorias
de  pr imeira  l inha  a
preços acessíveis.

Nos próximos dias, o
Porto de Paranaguá deve
superar o  recorde de
movimentação de cargas
alcançada em 2019: 53
milhões de toneladas. A um
mês de fechar o ano, e com
todas as adversidades
enfrentadas em função da
pandemia causada pelo novo
coronavírus, a Portos do
Paraná, empresa que
administra os terminais
portuários do Estado, deve
encerrar 2020 com o maior
volume de cargas da história.

A quebra contínua de
recordes é consequência
direta de uma gestão
profissional e eficiente, que
esta semana foi premiada
como a melhor do país pelo
Ministério da Infraestrutura.
A empresa paranaense
também foi considerada a
melhor do Brasil, na
categoria Execução dos
Investimentos Planejados,
com índice de 81,8%.

Para o diretor-presidente
da Portos do Paraná, Luiz
Fernando Garcia, conquistar
os prêmios valida o trabalho
em execução e estimula para
que novas melhorias sejam
colocadas em prática. “Nós
temos que entender os
portos de forma mais
consolidada. Os portos,
Brasil afora, estão buscando
melhorias, promovendo
investimentos. Isso nos
estimula a melhorar ainda
mais, planejando o futuro
dos portos paranaenses”,
afirma Garcia.

A melh ora na
organização administrativa
foi o pontapé inicial para
todas as mudanças
estabelecidas na empresa.
Segundo Garcia, ao
modernizar os processos, os
portos pa ranaenses
puderam começar o
trabalho de planejamento.
“Conseguimos nos adequar
a todos os questionamentos
existentes, incluindo Tribunal
de Contas, Ministério

Portos do Paraná se preparam para o futuro
MODERNIZAÇÃO

COM A MELHOR GESTÃO PÚBLICA DE PORTOS DO PAÍS, PORTOS PARANAENSES INVESTEM EM
PLANEJAMENTO PARA MELHORAR CADA VEZ MAIS A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.

Nos próximos dias, o Porto de Paranaguá deve superar o recorde de
movimentação de cargas alcançada em 2019: 53 milhões de toneladas

Público,  Agência
Reguladora. Com tudo
equalizado, conseguimos
iniciar efetivamente o
desenho do planejamento
dos portos, coisa que não
existia antes”, completa.

Com os investimentos
feitos e projetos
contratados, a atual gestão
está desenhando o futuro
dos portos paranaenses para
os próximos 40 anos. Estão
programados investimentos
na ordem de R$ 1 bilhão em
obras de infraestrutura
terrestre e marítima a serem
executados no curto prazo.

Somente no programa de
dragagem continuada serão
R$ 403,3 milhões nos
próximos c inco anos.
Também estão em
andamento o projeto
executivo do novo Corredor
de Exportação; a reforma
do Píer de Inflamáveis (R$
28,5 milh ões); e a
derrocagem da Pedra da
Palangana  (R$ 23,2
milhões), entre outros.

Além disso, o porto já
entregou as obras de
ampliação do cais e a
modernização do berço
201, com investimentos de
quase R$ 178 milhões.
Antes disso, em 2019, foram

entregues a recuperação da
avenida Bento Rocha (R$
15,9 milhões) e o novo
viaduto da BR-277 (R$
12,7 milhões).

AUTONOMIA - A efi-
ciência recém premiada
possibilitou que o Paraná
fosse o primeiro Estado do
Brasil a ter a gestão
descentralizada e assumir a
administração dos contra-
tos de exploração dos por-
tos organizados. Com mais
autonomia, a Portos do
Paraná tem conseguido dar
mais celeridade aos seus
processos e isso a dar frutos.

No início deste ano, a
Klabin, maior produtora e
exportadora de papéis para
embalagens do Brasil, venceu
a concorrência pública e
passará a administrar um
terminal destinado à
movimentação de carga geral
em Paranaguá, em especial
celulose. O aporte inicial foi
de R$ 1 milhão e a empresa
pretende fazer investimentos
de R$ 130 milhões no local.

O contrato de exploração
de área é de 25 anos
(prorrogáveis por mais 45
anos). Há duas décadas não
aconteciam novos
arrendam entos em

Paranaguá. Os futuros
arrendamentos serão
controlados pela empresa
pública Portos do Paraná,
que é a única do País a ter
essa possibilidade.

Em dezembro, outra área
será leiloada, dessa vez, para
movimentação de veículos.
A PAR12 fica no lado leste
do cais do Porto de
Paranaguá, tem 74 mil metros
quadrados e pátio com
capacidade para 4 mil vagas.

Destinado à
movimentação de carga do
tipo Ro-Ro (Rollon/ Roll
off), o arrendamento é no
modelo sem estrutura física
(greenfield). O critério de
licitação será o maior valor
de outorga e a estimativa de
custos de investimento
(Capex) é de R$ 22,2
milhões.

TECNOLOGIA - Em
agosto desde ano, a Portos
do Paraná contratou a
Fundação Valenciaport, um
centro de pesquisa, inovação
e formação do setor logístico
portuário, com sede no porto
de Valência, na Espanha, e
atuação em portos da
Europa, América Latina, Ásia
e Oriente Médio.

Os projetos

desenvolvidos em conjunto
com a Valenciaport vão
estruturar o Port Community
System, uma plataforma de
troca de dados da
comunidade portuária, e do
PortCollaborativeDecision
Making (PortCDM), um
novo mo delo de
gerenciamento das
operações marítimas, em
tempo real, entre todos os
agentes envolvidos nas
operações de chegada e
saída de navios. Além disso,
a parceria discute questões
de segurança digital e

tecnologia de proteção de
dados.

“Contratamos esta
expertise para nos ajudar a
desenhar um ambiente
tecnológico forte, que nos
permita trabalhar todas as
informações que circulam no
ambiente portuário, hoje de
forma dispersa, para que
possamos consolidá-las
numa única base e, com isso,
ter fluxo de informações para
que a tomada de decisão
seja baseada em fatos e
números e não na emoção”,
explica Garcia.
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Regionais de Saúde devem intensificar
ações pela vacinação contra a pólio

A Secretaria de Estado
da Saúde realizou nesta
sexta-feira (27) uma we-
bconferência com dire-
tores das regionais do ór-
gão recomendando inten-
sificação das ações em
prol da vacinação contra a
Poliomielite junto aos
municípios que apresen-
tam índices de cobertura
abaixo do que é preconi-
zado pelo Ministério da
Saúde.

A Campanha Nacional
de Vacinação contra a Po-
liomielite termina na se-
gunda-feira (30.11) e para
alcançar a cobertura indi-
cada pelo Ministério o
Paraná ainda precisa imu-
nizar cerca de 100 mil
crianças na faixa de 12
meses a menores de 5
anos de idade. A popula-
ção total estimada nesta
faixa é de 583.962 crian-
ças e até o momento o
Estado atingiu nesta cam-
panha nacional a cobertu-
ra de 78,07%.

Participaram do en-
contro os diretores das
Regionais de Saúde e pro-
fissionais que atuam na
Vigilância de Paranaguá,
Ponta Grossa, Guarapua-
va, União da Vitória, Ma-
ringá, Londrina e Região
Metropolitana de Curiti-
ba.

“Nesta reta final da
campanha, recomenda-
mos um esforço redobra-

Recomendação do secretário estadual da Saúde é para que regionais atuem junto aos municípios
 que estejam com cobertura abaixo do preconizado. Campanha de vacinação se encerra segunda-feira

do dos gestores e das se-
cretarias municipais de
saúde para que promovam
ações de vacinação con-
tra a pólio, cumprindo os
protocolos de segurança
da Covid-19 e realizando,
principalmente, as ativi-
dades de busca ativa pelas
crianças que ainda não
foram imunizadas”, reco-
mendou o secretário Beto
Preto.

No Paraná, a Campa-
nha de Vacinação contra a
Poliomielite começou no
dia 28 de setembro, uma
semana antes da ação na-
cional. No final da pri-
meira quinzena de setem-
bro, todos os municípios
estavam abastecidos com
as doses da vacina.

“ A Secretaria da Saúde
recomenda, ainda, que pais
e responsáveis fiquem

atentos às carteirinhas de
vacinação dos filhos pro-
tegendo as crianças con-
tra a paralisia infantil e
contra outras doenças gra-
ves para as quais temos
vacinas disponibilizadas
gratuitamente na rede de
saúde”, disse Beto Preto.

“Muitas vezes, pelo
fato de estarmos há 34
anos sem registrar casos,
a vacinação contra a pólio

pode ser considerada
tema do passado. Mas
isso é o primeiro passo
para um precipício, ou
seja, a falta da imuniza-
ção pode provocar o re-
torno da doença. Tivemos
recentemente o exemplo
com o sarampo, doença
grave e contagiosa que
voltou a registrar casos.
Por isso, não podemos
deixar lacunas na cober-

tura vacinal”, ressaltou.

PANDEMIA - Mesmo
diante da pandemia da Co-
vid-19 a população não
deve deixar de buscar pela
atualização da caderneta
de vacinação. “A situação
crítica que vivemos hoje
na saúde pública não tem
precedentes e, somado a
isso, estão as fake news
espalhando inverdades.
Nosso dever é alertar so-
bre a importância de se
estar imunizado com as
vacinas disponíveis, en-
quanto aguardamos a va-
cina contra o cornavírus”.

AÇÃO – Alguns muni-
cípios organizaram ações
de vacinação contra a pó-
lio neste sábado, dia 28.
Em Paranaguá, todas as
unidades de saúde esta-
rão abertas, das 8h às 17h
e,  em Londrina,  no
mesmo horário, estarão
funcionando cinco pon-
tos,  nas UBS Aquiles
Stenghel, Jardim Piza,
Marabá e Alvorada e no
CMEI Valéria Veronesi.

Mesmo com o encer-
ramento do período da
campanha, o Sistema Na-
cional de Informações do
Programa Nacional de
Imunizações do Ministé-
rio da Saúde seguirá aber-
to para o registro de do-
ses até o dia 20 de de-
zembro.
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Com a colaboração
de toda a população, a
prefeitura de Quarto
Centenário, através da
Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente,
fo ram re t irad o s d o
meio ambiente, apro-
ximadamente 1,3 to-
nelada entre vidros e
eletronicos, que ago-
ra seraÞo destinados
corretamente.

O secretário Rogé-
rio Casa Branca está
agradecendo o apoio
de cada morador, que
segundo ele, foi fun-

Quarto Centenário: cidade coletou
1,3 tonelada de vidros e eletrônicos

No total mais de uma tonelada de lixo eletrônico
foi recolhida pela prefeitura no município

damental  para o suces-
so da campanha. “Que-
ro agradecer a cada um
que participou e cola-
borou. Muito obriga-
do mesmo”, disse.

R o gé r i o  t a mb é m
está agradecen do às
en tidades p arceiras,
como o IDR e Sicredi,
que est iveram juntos
na coleta. “Reconhe-
cimento também aos
nossos valorosos ser-
vidores do paìt io, que
jun to s rea l iza ram a
coleta porta a porta e
fizeram um excelente

Seguem em ritmo
acelerado, as obras de
reformas e melhorias do
Ginásio de Esportes de
Quarto Centenário. Entre
as melhorias, a troca do
telhado, que sempre
apresentou problemas de
infiltração.

O prefeito Reinaldo
Krachinski explica que os
serviços também
contempl arão os
vestiários e as instalações
sanitárias. “Além disso,
vamos abrir as laterais do
ginásio para que haja mais
ventilação”, disse.

Krachinski cita que
com as laterais abertas,
haverá um espaço maior
para acesso de
torcedores. “Além de
ventilar o local, essa

Prefeitura segue com as obras de
reformas do Ginásio de Esportes

As obras seguem em ritmo acelerado: reforma importante para o esporte

abertura vai possibilitar
mais facilidade para
adentrar ao recinto do
ginásio”, comenta ele.

O prefeito faz questão

de frisar que as obras
estão sendo realizadas
com recursos próprios,
frutos de economias
feitas pela sua equipe

Servidores que atuam
na col eta de l ixo  e
atividades de capina em
Qu arto  Centenário,
receberam nesta quinta-
fe ira,  uniformes
padro nizad os da
prefeitura.

De acordo com as
in formaçõ es,  foram
en tregues um kit
completo para cada
servidor. O kit
contempla 02 calças,
03  camise tas e 01
boné.

Além de identificar
o servidor, o uniforme
torna mais seguro suas
atividades, uma vez que
é possível visualizar a
distância o servidor
laborando, evitando
assim aciden tes de
trabalho.

O prefeito Reinaldo
Krachinski diz que essa
era u ma medida
necessária. “Há bastante
tempo a gente vem se

Servidores que atuam na coleta
recebem uniformes da prefeitura

No total dez servidores foram contemplados

programando para este
momento. Agora deu
certo”, disse.

No  tot al  10
servidores receberam os
uniformes e o prefeito
Reinaldo autorizou a
concessão de mais 15
kits, atendendo assim
toda categoria.

A entrega foi feita
com a participação do
prefe ito Reinal do
Krach inski, do
secretário Rogério Casa
Branca e do diretor de
Depar tamen to de
Serviços Urb ano s,
Ademir Ramos.

“Só tenho a agradecer
to dos os n ossos
servidores do pátio que
sempre estão  à
disposição do município
e parabenizar o prefeito
Reinald o pe la
sensibilidade em atender
essa demanda antiga dos
servid ores”,  disse
Rogério.

administrativa. “Estamos
investindo  recursos
próprios. Isso é motivo
de orgulho para nós”,
declarou.

Entre os eletrônicos, até aparelhos de TV

trabalho”, destacou.
A coleta foi reali-

zada durante três dias
em dois pontos de en-
t rega  vo l u n tá r ia n a
sede do município e
também no Distrito da
Jóia e Bandeirantes do
Oeste.
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Cerca de 30 famílias,
que trabalham com a
agricultura familiar, serão
beneficiadas com duas
carretas basculantes,
adquiridas pela prefeitura
de Janiópolis.

De acordo com o
prefeito  Ismael
Dezanoski, as carretas
foram adquiridas através
de convenio firmado com
o governo do Paraná,
através da Secretaria de
Estado da Agricultura e

Janiópolis adquiriu duas carretas
basculantes no valor de R$ 44 mil

As carretas foram entregues durante esta semana

do Abastecimento –
SEAB.

O prefeito cita que o
investimento é dar ordem
de R$ 44 mil. “É uma
conquista importa nte
para o município, que
at ravé s da  nossa
administração poderá
apoiar  estas tr in ta
fa mílias com estes
equipamentos”, disse.

Segundo Ismael, as
famílias beneficiadas
trabalham na atividade de
cultura de grãos,
hortaliças,  frutas e

verduras, sediadas nas
comunidades rurais de
Janiópolis ,  visando
assegurar o
fortalecimento rural
sustentável. 

“Nós estamos bastante
feliz com essa conquista
e aproveitamos para
agradecer ao governo do
estado, em especial ao
secretário  Norberto
Ortigara, da Seab, que não
mediu esfo rços para
atender a demanda do
nosso município”,
destaca Ismael.

Já está em Janiópolis, o
caminhão-pipa, que o prefeito
Ismael Dezanoski conseguiu
com o governo do estado.
Trata-se de um veículo
versátil, que também poderá

Prefeitura garante caminhão
pipa com o governo estadual

O prefeito Ismael Dezanoski: aquisição
apra beneficiar os produtores rurais

ser utilizado no abastecimento
de água, combate a incêndios,
na agricultura e pecuária, na
higienização de calçadas e
ruas urbanas e para ajudar na
trafegabilidade das estradas

rurais.
O veículo tem um jato de

água na frente, um atrás, uma
bomba para abastecimento de
reservatório e caixa d’água
com capacidade de seis mil

litros. Na parte superior ainda
há outra bomba com jato
d’água de longo alcance para
auxiliar o combate emergencial
a pequenos incêndios.

O prefeito Ismael cita que
por ser um caminhão versátil,
ele pode ser utilizado para
vários fins no município. “Esse
veículo chega em boa hora,
pois com ele poderemos atuar
em situações delicadas, como
de incêndio e até
abastecimento de
residências”, destacou ele.

A administração municipal
de Janiópolis está
agradecendo ao governo
estadual pelo apoio à cidade,
em especial ao secretário
Márcio Nunes, que tem sido
um parceiro importante do
município.

Da região Comcam,
apenas quatro cidades foram
contempladas com esse tipo
de caminhão e de acordo com
o secretário  de
Desenvolvimento Sustentável
e Turismo, Márcio Nunes,
trata-se de uma conquista
importante para estas cidades,
em especial para Janiópolis.

A pre fe itu ra  de
Jan iópo lis  e stá
r ea liza ndo  d iver sa s
melhorias no Cemitério
Munic ipal.  Além de
pavimentar a entrada do
local, bem como ruas
internas, a administração
es tá  p romove ndo a
construção de calçadas.

Além de ste s
inve s t ime ntos,  o
pr e fe ito  Isma e l
Dezanoski cita  que a

Asfalto e calçadas no
Cemitério Municipal

Os serviços foram realizados em toda a área interna do cemitério

a dmin is tr a ç ã o  va i
construir uma capela no
local, onde poderão ser
c ele br a da s  missa s e
outros eventos.

Até  a gor a ,  a
p r efe itu ra  já  fe z  a
colocação de tubos para
a implantação da galeria
de  água s p luvia is,  a
construção de caixas,
construção de meio-fio
e pavimentação das ruas
internas.

De  a cordo  c om o
prefeito, a ampliação do
loca l é  uma
necessidade,  haja vista
que o cemitério precisa
de mais espaço. ‘Na
ve r da de  e s ta mos
adiantando uma ação que
teria que ser feita  no
futuro”, diz ele.

Segundo a prefeitura,
o  inve s time nto  to ta l
está previsto em cerca
de R$ 260 mil.

O caminhão já foi entregue ao município: conquista importante

Exames covid
O prefeito Chico Brasileiro

(PSD) destacou que Foz do
Iguaçu é a cidade que mais
realiza exames RT-PCR no
Brasil, com base per capita.
“Os exames são essenciais
para detectar cedo a doença
e com isso evitar novos
contágios. A parceria com as
instituições de ensino e o apoio
do governo do Estado
possibilitou fazer  mais de 47
mil exames”, disse Brasileiro
em transmissão pelo
facebook.

Pagamento antecipado
O prefeito de União da

Vitória, Santin Roveda (PL)
anunciou a antecipação do
pagamento dos salários de
novembro aos 1.280
servidores municipais e
recebeu uma série de elogios
nas redes sociais. “Prefeito
que solta pagamento na black
friday, nem é prefeito. É anjo”,
diz um dos comentários na
página do prefeito no
facebook. Normalmente, os
salários dos servidores são
pagos até o quinta dia útil de
cada mês. A folha de
pagamento da prefeitura
alcança cerca de R$ 5
milhões.

Corrupção eleitoral
O Ministério Público do

Paraná e a Polícia Federal
realizaram em Quedas do
Iguaçu a Operação Cibus, que
apura compra de votos por
parte de candidatos a prefeito
da cidade. O MP-PR recebeu
informações de que houve

oferta de combustível a
eleitores. Quatro postos de
combustível foram alvo de
ações de busca e apreensão.
O ato, se confirmado,
caracter iza crime de
corrupção eleitoral, ou ainda,
prática de crime eleitoral.

Bandeira amarela
O prefeito de Curitiba,

Rafael Greca (Democratas),
informou que em decorrência
do aumento de casos positivos
da covid-19 a prefeitura está
reforçando medidas de
controle da covid-19 por meio
de um novo decreto. O novo
decreto têm duração de sete
dias. A bandeira adotada a
partir desta sexta-feira, 27, é a
laranja, sinalizando risco médio.
Greca disse que vai intensificar
a fiscalização no comércio e
ampliar o atendimento com a
implantação de novos leitos de
UTI.

Nova diretoria
Sociedade Rural do Norte

Pioneiro elegeu sua nova
diretoria. A Assembleia foi
realizada na Casa do Criador
em Santo Antônio da Platina
e elegeu como presidente
Bruno Almeida, primeiro vice-
presidente Luis Januário e
segundo vice-presidente
Frans Loman. O mandato é
de três anos. A sociedade
rural reúne os pecuaristas e
produtores da região, realiza
anualmente atividades como
leilões, produção e realização
da Efapi e faz a defesa dos
interesses do agronegócio na
região.

Segundo turno
Ponta Grossa é a única cidade brasileira a ter o segundo

turno disputado entre duas mulheres. Os eleitores de Ponta
Grossa vão escolher neste domingo (29) a próxima prefeita
do município. De acordo com o TRE-PR, 239.611 eleitores
estão aptos a votar e eleger a próxima representante do
poder executivo municipal. O segundo turno terá como
candidatas a atual vice-prefeita, Professora Elizabeth (PSD)
e a deputada estadual Mabel Canto (PSC).

http://www.adipr.com.br
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A prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste acaba de
adquirir sete novos veículos
para renovação da fro ta
municipal. O objetivo da
administração, é dar mais
condições para que os serviços
para a população possam ser
realizados de forma mais
eficaz.

“Estamos realizando mais
um importante investimento,
que é a renovação da frota de
veículos, que beneficiará vários
setores municipais”, destaca a
prefeita Suely Silva, citando
que a compra fo i feita
considerando alguns critérios,
como idade e quilometragem
dos veículos a serem
substituídos, bem como o custo
médio de manutenção  e
demanda de serviços.

Ela cita que dos 7 novos
veículos, a prefeitura vai
destinar seis deles para atender
o setor de saúde, em especial
o Programa Saúde da Família
e transporte sanitário. Já o outro
vai para a administração. “É

Rancho Alegre adquire 7 novos
veículos para renovação da frota

Traba lhar  pe lo
for talecimento da
agricultura familiar é um
co mpromis so da
administração municipal em
Rancho Alegre D’Oeste.
Na quarta-feira, a prefeita
Suely Silva acompanhou a
entrega do adubo fosfato
que será distribuído para
pequenos agricultores do
município.

A prefeita cita que
mesmo enfrentando um
período de grave pandemia,
o governo mun icip al
continua com investimentos
em todos os setores do
mun icíp io. “Nos so
município é essencialmente
agrícola e não podemos
parar com os investimentos
neste setor”, diz ela.

Suely lembra que o
adubo foi garantido através
de  uma  pa rce ria da
prefeitura com o governo
estadual e que programas
como este são necessários,

especialmente, melhora os
serviços prestados à
população”, frisa a prefeita.

MAIS VEÍCULOS: -
Dentro desse ‘pacote’ de
conquistas,  a prefeitura
também fez a aquisição de
uma unidade móvel de saúde,
modelo Montana e um mini
bus, ambos zero-quilômetro.

“São investimentos
importantes e que vão ajudar a
melhorar a vida das pessoas
que precisam do setor de
saúde, em especial daqueles
que às vezes precisam se
deslocar para outras cidades”,
diz a prefeita.

Ainda de acordo com a
prefeita, a renovação da frota
é muito importante, pois além
de garantir segurança para
motoristas e passageiros,
promove economia aos cofres
públicos.

A prefeita lembra também,
que renovação da frota é fruto
do esforço do Executivo e
Legislativo municipal, aliado
aos governos estadual e federal
e aos deputados que
representam o município na
capital do estado e Brasília.Prefeitura vai fortalecer agricultura

familiar com distribuição de adubo

Os veículos foram entregues nesta semana: frota renovada, garantindo mais conforto e segurança aos usuários

O adubo já foi entregue à prefeitura, que agora fará a distribuição do produto

já que muitos agricultores
não têm condições de
com prar esse  tipo  de
produto. “A intenção é que
juntos, estado e município,
po ssam  dar apoio  à
agr icultura  fam ilia r,
for talecend o es te
importante setor da nossa
economia”, comenta.

Ainda de acordo com a
prefeita, sua administração
tem se empenhado muito
em favor da agricultura
familiar.  “Estam os
empenhados e queremos
avançar cada vez mais nas
ações volt adas  à
valorização do homem do
campo, em especial dos

agricultores familiares”,
finalizou ela.

A prefeit a es tá
agradecendo a parceria do
governo estadual através da
Seab e IDR para atender os
agricultores familiares na
melhoria da produtividade,
com menos custos de plantio
e boa colheita.

A prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste, promoveu
nesta semana, d iversas
atividades v isando a
preservação de nascentes e
cuidados com os rios.

Denominada de ‘Oficina
de Proteção de Nascentes’,
o evento contou com a
participação do IDR/Emater
e vários agricultores, que
conheceram técnicas para
melhorar a qualidade da água
e a preservação das fontes.

Uma das ações foi
realizada na propriedade do

Município realizou ‘oficina
sobre proteção de nascentes’

agricultor ‘Zé Mineiro’, que
elogiou a iniciativa da
prefeitura e seus parceiros.
“É preciso cuidar das nossas
nascentes e preservar nossos
rios”, destaca a prefeita Suely
Silva.

Ela cita que a ação também
teve como objetivo, garantir
que a água consumida garanta
saúde,  bem como
conscientizar os agricultores
sobre o compromisso de todos
com um dos mais preciosos
recursos naturais concedidos
à humanidade.

A ação foi realizada durante esta semana

importante destacar que essa
renovação vai diminuir custos
de manutenção  e,

Postos de trabalho
O Paraná abriu 33.008

vagas formais de trabalho em
outubro, terceiro melhor
resultado do País em volume
de carteiras assinadas. O
Estado registra o quinto mês
seguido de a lta nas
contratações, e se recupera
dos efeitos mais severos da
pandemia, que fechou cerca
de 100 mil postos de trabalho.
O saldo de vagas abertas no
acumulado de janeiro a
outubro já é de 33.615 novos
empregos, segundo melhor
indicador do Brasil.  Os
números de outubro foram os
melhores do ano, com
crescimento de quase 70% em
relação a setembro, que
apontou 19.578 vagas criadas.
O resultado também representa
mais de 8% dos 394.989
empregos gerados em todo o
território nacional no mês
passado.

Soja do Paraná
O Departamento de

Economia Rural (Deral),
vinculado à Secretaria de

Estado da Agricultura e do
Abastecimento do Paraná
(SEAB), estimou, em seu
relatório mensal, que a produção
da safra de soja em 2020/21
deve chegar a 20,467 milhões de
toneladas, contra 20,751 milhões
de toneladas da safra anterior,
com uma queda de 1%. Em
outubro a safra havia sido
apontada em 20,499 milhões de
toneladas. A área plantada com
soja na safra 2020/21 deve ficar
em 5,559 milhões de hectares,
contra 5,472 milhões na safra
2019/20, com incremento de 2%.
A produtividade média foi
estimada em 3.681 quilos por
hectare, abaixo dos 3.792 quilos
registrados na última safra.

Pitch Paraná
Na última rodada do Pitch

Paraná, realizada na última
quarta-feira, 25, quatro startups
apresentaram soluções na área
de Empreendedorismo Social.
Iniciativa do Governo do Estado
para identificar ideias inovadoras
e tecnologias inclusivas, o Pitch
Paraná já trouxe projetos para o
Agronegócio, Saúde e

Biotecnologia, Governo e
Cidades Inteligentes e Indústria
4.0. No dia 2 dezembro será
anunciada a startup vencedora
de todas as categorias. O Pitch
Paraná é uma iniciativa da
Superintendência Geral de
Inovação, vinculada à Casa
Civil, com execução da SGI e
Celepar, parceria da Fiep,
Sebrae, Assespro e Icities e
apoio da Superintendência de
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Fundação Araucária,
Faciap, PTI, Iguassu Valley,
Instituto Legado, Hotmilk e
Distritobusca.

Startup paranaense
A s tartup curitibana

AgroRaptor está entre as dez
startups brasileiras de agro
selecionadas para  um
programa de aceleração da rede
social Facebook. A gigante se
uniu à aceleradora Baita, com
sede na Universidade Estadual
de Campinas, para avaliar
soluções propostas para ajudar
a  contornar gargalos
enfrentados pelo produtor. As
startups selecionadas passarão

os próximos quatro meses
recebendo mentoria para definir
metas e avaliar o modelo de
negócio, palestras, workshops
e networking com profissionais
do agronegócio. A AgroRaptor
criou uma solução que utiliza
drone próprio e plataforma de
processamento e diagnóstico
por imagens com mais de 25
índices  vegetativos . É
acessível aos produtores, por
dispensar a compra de drones
e computadores.

Agepar suspende
reajustes

O Conselho Diretor da
Agepar (Agência Reguladora
de Serviços  Públicos
Delegados) decidiu
cautelarmente na última quinta-
feira, 26, suspender por 60
dias os reajustes das tarifas de
pedágio de três
concessionárias. A decisão faz
parte de uma análise sobre
cálculos na aplicação de
degraus tarifários e índices de
depreciação de investimentos
e deve afetar o reajuste anual
previsto em contrato para o
mês de dezembro. O Conselho,
após abertura de prazo para
manifes tação das
concessionárias, definiu a
suspensão em reunião virtual
em que discutiu processos de
autotute la  e contou com
participação de representantes
legais das concessionárias
Econorte, Rodonorte e Viapar.
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Ap esar  da  crise
financeira e das inúmeras
dificuldades enfrentadas
neste ano, em especial a
pandemia da Covid-19,
Moreira Sales vai fechar
2020 com muitas conquistas
para a população.

Em três anos e meio a
cidade se transformou num
verdadeiro canteiro  de
obras, com a prefeitura
rea lizando serviços  e
melhorias nos quatro cantos
do município. “São obras
de infraestrutura, serviços
e investimentos que buscam
a melhoria da qualidade de
vida das pessoas”, diz o
prefeito Rafael Bolacha.

Entre as obras, ele cita
mais de R$ 4 milhões

Moreira Sales: apesar da pandemia, 2020
foi de muitas conquistas para a população

investidos em pavimentação
asfáltica, beneficiando
mo rado res de vários
bairros e vilas. “Fizemos a
maior frente de
pavimentação da história da
nossa cidade’, destaca o
prefeito.

Ele diz que para muitos
moradores o asfalto era um
sonho acalentado por cerca
de 50 anos. “Estamos felizes
por estas conquistas, que
certamente estão fazendo a
diferença na vida destas
pessoas”, comenta ele.

No setor de moradias,
Rafael comemora o início
das obras de construção de
29 casas populares. Uma
parceria entre o governo
es tadu al, através da

Cohapar e a prefeitura. O
investimento será de mais
de R$ 2 milhões e 200 mil.

“São muit as as
conquistas garantidas em
três pouco mais de três anos
de administ ração.
Acreditamos que vamos
fazer muito mais a partir de
2021”, cita o prefeito, que
foi reeleito com 80% dos
votos da cidade, entrando
para a história como o
pr imeiro p refe ito  de
candidatura única em uma
eleição em Moreira Sales.

Além destas 29 casas
qu e co meça  a s er
construídas, Rafael lembra
que outras 23 já foram
licitadas e começa a ser
construídas em breve.O prefeito Rafael Bolacha

Moradores da zona rural
de Moreira Sales estão
comemorando a perfuração
de pelo menos seis poços
artesianos, que têm garantido
água de qualidade nas suas
comunidades.

O prefeito Rafael Bolacha
explica que os poços estão
sendo uma benção para os
produtores rurais, em especial
neste período de estiagem.

“Graças a Deus,  com
estes poços, dezenas de
famílias têm água tratada
dentro de casa e não estão
sofrendo com a estiagem que
tem judiado de muitas famílias
no município”, comentou.

O perfeito lembra ainda,
que com água perto de casa,
garantida para o consumo
humano e an imal,  os
agricultores dedicam mais
tempo à atividade agrícola,

Poços artesianos garantem água de
qualidade a moradores da zona rural

Um dos poços implantados pela atual administração: água tratada e de qualidade
pois não precisam mais
percorrer longas distâncias
em busca do produto.

Os poços foram

perfurados através de
parceria da prefeitura com
os governos estadual e
federal. “Só temos que

agradecer  aos governos
estadual e federal, que muito
têm feito por nós”, destaca o
prefeito.

Governo recebe projeto
executivo de ponte sobre o Rio Ivaí

O Governo do Estado
recebeu nesta quinta-feira (26)
o projeto executivo de uma
ponte de 280 metros sobre o
Rio Ivaí, entre Santa Cruz de
Monte Castelo e Ivaté, no
Noroeste do  Paraná.  O
investimento de R$ 300 mil foi
viabilizado pela cooperativa
Cocamar em parceria com as
prefeituras dos dois municípios.
O objetivo do projeto é viabilizar
a expansão da produção de
soja e milho na região, gerando
novos empregos e
desenvolvimento econômico.

A estrutura de concreto

armado terá vão livre de 130
metros e ficará a 30 metros de
altura do nível do rio. Ela será
construída no distrito de
Herculândia, próximo a Santa
Esmeralda. A estrutura foi
projetada pensando na cota
máxima de enchente e no
conceito de navegação do Rio
Ivaí, possibilitando a criação de
uma hidrovia de escoamento
de carga no futuro.

Atualmente a conexão entre
as duas cidades é feita com
uma balsa, a custo de R$ 40
para veículos comuns, e a
operação só funciona até as 22

horas. O desvio rodoviário até
Umuarama, principal município
da região, é de, pelo menos, 60
quilômetros.

“É importante para a região
e também tem projeto pronto, o
que é um diferencial. É o nosso
grande gargalo no Estado.
Partimos praticamente do zero
e nos últimos anos executamos
R$ 180 milhões em projetos, que
gerarão obras de mais de R$ 1,7
bilhão”, afirmou Ratinho Junior.
“O Paraná está buscando novos
financiamentos e um caixa forte
para os próximos anos, o que
proporcionará executar essas

demandas regionais”.
O Departamento de

Estradas de Rodagem do Paraná
(DER-PR) vai fazer a análise
do projeto executivo, estudar os
cadernos em relação a
dimensionamento e distribuição
da estrutura, e os aspectos
ambientais e de desapropriação.
“A partir dessa revisão teremos
condições de lançar o projeto
para licitação”, disse Alexandre
Fernandes, diretor de Operações
do DER-PR.

O projeto se soma à
revitalização que está em
andamento na PR-218, também

viabilizada pelo Governo do
Estado. Essa será a principal
ligação com a ponte. A previsão
é de investimento de mais de R$
30 milhões e dois anos de obra.

REGIÃO NOROESTE –
O antigo Arenito Cauiá vem se
desenvolvendo com mais
intensidade com o apoio da
Cocamar, a quarta maior
cooperativa do Paraná, nos
últimos quatro anos. Essa
transformação passa pelo
incremento do cultivo de soja
em larga escala onde antes
havia café e cana-de-açúcar.
Esse movimento é seguido de
milho e brachiaria para manter
a cobertura permanente do solo,
aumentar a produtividade e
preservar a água.

A Cocamar, por exemplo,
realizou um investimento de R$
50 milhões em uma unidade de
recebimento de grãos em Santa
Cruz de Monte Castelo.

“É uma região de solo frágil
e que precisa de envolvimento
racional para explorar o
potencial da agricultura. Já foi
um mar de café, de algodão e
de pasto. Agora a região se
diversifica como principal polo
paranaense de laranja e
mandioca e amido de mandioca,
vê um crescimento da
fruticultura, mas ainda tem
pastagem com baixo resultado
econômico”, explicou  o
secretário estadual de
Agricultura e do
Abastecimento , Norber to
Ortigara.

Santa Cruz de Monte
Castelo produziu 500 mil sacas
de soja em 2020 – há quatro
anos a produção era ínfima. O
reflexo já é visível no movimento
do comércio, nos postos de
combustíveis e no emprego
indireto. O próprio preço dos
imóveis dobrou, segundo a
prefeitura.

Agepar suspende reajustes do
pedágio de três concessionárias
O Conselho Diretor da

Agepar (Agência
Reguladora de Serviços
Públicos Delegados)
decidiu cautelarmente nesta
quinta-feira (26) suspender
por 60 dias os reajustes das
tarifas de pedágio de três
concessionárias.

A decisão faz parte de
uma análise sobre cálculos
na aplicação de degraus
tarifários e índices de
depreciação de
investimentos e deve afetar
o reajuste anual previsto em
contrato para o mês de
dezembro.

O Conselho, após
abertura de prazo para
manifestação das
concessionárias, definiu a
suspensão em reunião
virtual em que discutiu
processos de autotutela e
contou com participação de
representantes legais das
concessionárias Econorte,

Rodonorte e Viapar.
No dia 10 de novembro,

foram anuladas duas
resoluções que aprovaram
termos aditivos anteriores
que afetavam os reajustes
previstos para Ecovia e
Ecocataratas.

A Resolução
Homologatória nº 05/2016
foi anulada em virtude de
incompatibilidade dos
índices de depreciação e
pela incoerência na forma
do reequilíbrio para os anos
em que a concessionária
Ecocataratas não tinha
direito ao chamado “degrau
de pista dupla”.

Segundo a Agepar, a
concessionária não duplicou
trechos da rodovia e,
portanto, não seria correto
a aplicação do mecanismo
de degrau de pista dupla,
por meio da Taxa Interna
de Retorno (TIR), a título
de reequilíbrio.
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BPMOA reforça treinamento
de pilotos e tripulação médica

CONTINUAÇÃO

O efetivo operacional de
todo o Estado do Batalhão de
Operações Aéreas (BPMOA)
e as tripulações médicas de
Curitiba participam nesta
semana de instruções no
Manancial da Serra, em
Piraquara, na Região
Metropolitana de Curitiba.

As ativ idades, que

começaram na segunda-feira
(23) e terminam neste sábado
(28),  são  promovidas
regularmente para que os
profissionais estejam prontos
para dar suporte às equipes da
PM e do Corpo de Bombeiros
em operações,
radiopatrulhamento aéreo,
resgates e remoções

aeromédicas, entre outras
ações durante todo o ano,
principalmente, no período de
verão.

De acordo com o Oficial
de Relações Públicas da
unidade, tenente Maikon
Venâncio Correa, esse é o
momento  que todos os
envolvidos nas operações

aéreas têm para aprimorar as
técnicas e tirar  dúvidas.
“Atendemos durante o ano todo
esse tipo de ocorrência e como
na temporada de verão a
demanda é maior, sentimos a
necessidade de estar cada vez
mais preparados, e também é
uma oportunidade de ajustar
padrões e de tirar dúvidas
envolvendo o serviço”, disse.

Os exercícios foram
preparados de forma o mais
semelhante possível com a
realidade que os profissionais
vão encarar no atendimento
das ocorrências.  Os
tripulantes treinaram o
embarque a baixa altura, isto
é feito em terrenos que não
permitem o pouso adequado,
como nas praias, montanhas
e encostas; o rapel, quando
equipes médicas não
conseguem pousar e precisa
ser infiltrada para equipar a
maca e retirar a vítima do
local.

Os profissionais também
tiveram instruções de salto, em
ambientação nos meios
aquáticos quando a vítima
precisa ser equipada com o
sling (tipo de bóia aquática) e a
utilização de helibalde, que é
comum de ser usado no
combate a incêndios.

INSTRUÇÕES - O
efetivo operacional de todo o
Estado teve as instruções entre
a segunda-feira e quinta-feira.
Já os médicos e enfermeiros
da Secretaria Estadual de
Saúde e do SAMU, que atuam
em Curitiba, passam pela
instrução nesta sexta-feira e
sábado.

“As equipes médicas terão
as instruções de embarque a
baixa altura, rapel e resgate
McGuire, este ú ltimo é
necessár io  quando não
conseguimos pousar ou fazer
um voo a baixa altura e o
médico ou  enfermeiro
precisam ser infiltrados e fazer
a estabilização da vítima para
a retirada do local com a maca”,
explicou o tenente Maikon.


