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Unidade do Sesc será construída
em Goioerê: terreno já foi doado
Lideranças empresariais de Goioerê estarão na capital
do estado no próximo dia 23, oportunidade em que
estarão participando do ato de assinatura de convênio
autorizando a instalação de uma unidade do SESC no
município. O evento será realizado na sede da Fecomércio.
PÁGINA 03

Jovens que fizeram alistamento devem
comparecer na Junta do Serviço Militar
A Junta do Serviço
Militar de Gooerê, está
informando a todos os
jovens que fizeram seu
alistamento, para que
os mesmos compare-

çam na sede do órgão
até a próxima sextafeira, dia 9. A Junta Militar de Goioerê funciona no prédio da prefeitura. PÁGINA 03

Redes públicas de ensino registram
2 milhões de matrículas no Paraná
PÁGINA 04

Comércio de Goioerê prevê
Dia das Crianças aquecido
O Dia das Crianças está
chegando e no comércio local, o clima é de otimismo e
muita expectativa. De acordo
com a diretoria da ACIG –
Associação Comercial e
Empresarial de Goioerê, há
uma projeção de crescimento
no volume de vendas em
comparação ao mesmo período no ano passado.
PÁGINA 05

Janiópolis está concluindo
obras de recape asfáltico
Paraná do Oeste
recebeu veículo
zero-quilômetro
O município de Moreira Sales continua contabilizando conquistas para os
mais diversos setores, em
especial para a saúde. Prova disso, é mais um veículo
entregue, desta vez para o
Distrito de Paraná do Oeste.
PÁGINA 05

A prefeitura de Janiópolis está finalizando uma nova frente de recape asfáltico de
várias ruas da cidade. Um serviço importante e que chega para melhorar ainda mais a
PÁGINA 02
qualidade de vida dos moradores.
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Vereador Agilson pede informações
à prefeitura sobre Guarda Municipal
A Câmara de Goioerê
aprovou na sessão plenária
desta semana, requerimento
de autor ia do ver eador
Agilson Flausino, que cobra
da prefeitura, informações
sobre a Guarda Municipal.
A entidade foi criada no ano
passado, mas até agora não
saiu do papel.
De acordo com o
vereador, em 2018 foram
alocados recursos no
Orçamento Impositivo para
a entidade e a prefeitura
precisa informar sobre quais
ações já foram realizadas e o
que falta ser implementado.
No mesmo requerimento,
o vereador Agilson solicita
informações sobre o projeto
de videomonitoramento,
cuj os recursos t ambém
foram assegurados no
Orçamento Impositivo de
2018 com validade para o
ano seguinte.

O vereador Agilson: pedido de informações para a administração
“Muito se falou sobre a moni torament o
com encont ra”, destacou o
Guarda Municipal e também câmeras. Precisamos saber vereador, ao apresentar o
sobr e es te proj eto de em que pé cada um deles se requerimento em plenário.

Janiópolis está concluindo
obras de recape asfáltico
A prefeitura de Janiópolis
está finalizando uma nova
frente de recape asfáltico de
várias ruas da cidade. Um
serviço importante e que
chega para melhorar ainda
mais a qualidade de vida dos
moradores.
Jeovani Dias, chefe de
gabinete da prefeitura, cita
que os serviços fazem parte
de um ‘pacote’ de obras
desenvolvidas
pela
administração municipal.
“Além deste recape, a
prefeitura também realizou
serviços de pavimentação
nas ruas do Jardim
Pinhalzinho, abaixo da
rodoviária. Uma conquista
histórica para os moradores
daquela localidade”, disse.
Ainda segundo o chefe de
gabinete, a administração
tem buscando atender outros
setores, como de saúde,
educação e estradas rurais,
que constantemente são

Os serviços de recape está sendo finalizado no Jardim Pinhalzinho
conservadas para facilitar o
escoamento de insumos e
produção agrícola.

Combate à covid
O presidente Jair Bolsonaro prorrogou o prazo de
redução das alíquotas de tributos sobre medicamentos
e produtos usados no combate à covid-19. Um decreto
mantém a redução do IP, PIS/Pasep e a Cofins. Entre os
produtos beneficiados estão as máscaras de uso
hospitalar, o álcool de limpeza, os desinfetantes, óculos
e viseiras de segurança, escudos faciais, aparelhos de
terapia respiratória, entre outros.
Segurança pública
Representantes da
segurança pública da
região de fronteira e do
Ministério de Segurança
Pública se reuniram em
Foz do Iguaçu, para
discutir estratégias para
ações de combate ao
narcotráfico na região. O
repres ent ando
a
comitiva do governo
federal, o tenent ecoronel Vit or Hugo
Tunala parabenizou o
trabalho realizado no
estado e ressaltou que “o
Paraná é um dos
exemplos de cooperação
com o Ministério da
J ustiça. Trabalha a
questão da participação
social, de entender qual
é o papel da sociedade
no contexto da segurança
pública”.
Liberados
A prefeit ura de
Londrina liberou o uso e
a frequência dos parques
e das áreas de uso
comum nos condomínios
e prédios da cidade.
Obras no campus
A UEL manteve ritmo
praticamente normal de
obras de grande porte
que vão mel horar a
infraestrutura para a
produção
e
o
des envolvim ento de
tecnologia. Duas delas já
est ão
concl uídas,
enquant o as out ras
devem ser entregues até
meados do próximo ano,
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Modelo reprovado
O secretário Sandro
Alex (Infraestrutura)
informou que não há
nenhuma definição
quanto ao modelo que
será adotado para os
novos contratos do
pedágio e assegurou que
o Paraná não irá aceitar a
proposta apresentada no
primeiro estudo da EPL.

NRE promoveu reunião semanal com
diretores das escolas públicas estaduais
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Primeira infância
A deputada Leandre
Dal Ponte (PV) participa
do Webinar sobre
Primeira Infância e a
Indústria do Futuro.
Organizado pela Fiesp,
o webinar propõe uma
dis cuss ão s obre os
im pact os
do
desenvolvimento
bi opsi coss oci al das
crianças de 0 a 6 anos e
seus desdobramentos na
construção de futuras
gerações de técnicos e
profissionais aptos a
participar ativamente do
mercado de trabalho.

Reprovado II
A
proposta
apresentada
pela
Empresa Brasileira de
Logística (EPL), de um
modelo híbrido para os
novos contratos do
pedágio no Paraná,
Da Redação ADI-PR Curitiba
prevê um desconto
Coluna publicada simultaneamente
em 22najornais
máximo de 12%
tarifa
e portais associados.estabelecida
Saiba mais
em
pelo edital
www.adipr.com.br
e o desempate do leilão
pelo maior valor de
outorga apresentado.

O PALADINO DA
VERDADE

Projeto visual e diagramação: Gazeta Regional

tot aliz ando 11 mil
metros quadrados de
área e investimentos da
ordem de quase R$ 12
milhões. A UEL reúne
hoje 780 laboratórios e
salas de aulas práticas>

O chefe do NRE,
Valdemir Mellero

Seguindo a agenda da
semana, o professor e chefe
do Núcleo Regional de
Educação de Goioerê,
Valdemir
Mellero,
promoveu a tradicional
reunião com os diretores das
escolas públicas estaduais.

Durante a reunião,
Mellero reforçou a
necessidade da equipe
gestora estar engajada com
os
professores
no
acolhimento aos alunos que
estão participando das aulas
on-line e principalmente
aqueles que não estão.
Ainda durante a reunião,
o chefe do NRE retomou a
premissa da importância da
busca ativa e das vídeosaulas para que haja
participação de todos alunos
de forma satisfatória.
“O
empenho
e

A reunião foi realizada durante a última
sexta-feira: contatos importantes

participação ativa dos
professores é muito
importante neste momento”,

destacou ele, agradecendo
a cada um dos profissionais
engajados no trabalho.
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Unidade do Sesc será construída
em Goioerê: terreno já foi doado
Lideranças empresariais
de Goioerê estarão na capital
do estado no próximo dia 23,
oportunidade em que estarão
participando do ato de
assinatura de convênio

autorizando a instalação de
uma unidade do SESC no
município. O evento será
realizado na sede da
Fecomércio.
De acordo com o

O empresário e delegado do Sindicam, Devanir Silvério

empresário Devanir Silvério,
delegado do Sindicato
Patronal, a destinação de uma
unidade do SESC para
Goioerê, foi definida depois
de um levantamento para
conhecer as necessidades da
região.
“É uma conquista
importante para a nossa
cidade, em especial para os
comerciários, que poderão
contar com diversos serviços
que serão oferecidos”, diz
Devanir, citando que a
previsão é de que o SESC
atue na cidade em projetos
nas áreas de saúde, educação,
lazer, esporte e cultura.
Para o ato de assinatura do
convênio que será celebrado
no próximo dia 23, estarão
presentes, além de Devanir
Silvério, o presidente da
Associação Comercial de
Goioerê, Alexandre Cândido
e o presidente do Sindicam,
Nelson Bizoto. A assinatura
será feita pelo presidente do
Sistema Fecomércio, Darci
Piana.
HISTÓRICO: Segundo

Expectativa é de que obra seja iniciada já no ano que vem
Devanir Silvério, o projeto
de instalação do SESC em
Goioerê foi iniciado no final
do ano passado e fortalecido
com a doação de uma área de
cerca de 2 alqueires, feita pela
Goioerê Empreendimento,

Polo da UAB vai abrir inscrições para
cursos de Ciências Biológicas e Física

O prédio onte funciona o Polo da UAB de Goioerê: vestibular para novos cursos
A partir do dia 21 deste coordenadora da UAB em coordenadora, as inscrições vestibular acontecerão no dia
mês, estarão abertas no Polo Goioerê, Angela Reis, os deverão ser efetuadas entre 21 de fevereiro de 2021.
da UAB – Universidade cursos serão ofertados através os dias 21 de outubro a 18 de
A expectativa, segundo
Aberta do Brasil em Goioerê, do Núcleo de Educação a novembro de 2020, no Angela, é das melhores, com
inscrições
para
os Distância – NEAD – site www.vestibular.uem.br. os dois cursos devendo atrair
interessados nos cursos de juntamente
com
a
Ela explica que o prazo de muitos candidatos. “Tem
Licenciatura em Ciências Universidade Estadual de pagamento da taxa de muita gente interessada e por
Biológicas e Física.
Maringá – UEM.
inscrição vai até 20 de isso estamos bem animados”,
De acordo com a
Ainda
segundo
a novembro. Já as provas do disse.

Jovens que fizeram alistamento devem
comparecer na Junta do Serviço Militar
A Junta do Serviço Militar
de Gooerê, está informando a
todos os jovens que fizeram
seu alistamento, para que os
mesmos compareçam na sede
do órgão até a próxima sextafeira, dia 9. A Junta Militar de
Goioerê funciona no prédio da
prefeitura.
De acordo com as
informações,
o
comparecimento é para a

realização da segunda etapa do
alistamento, quando os jovens
têm de assinar o livro e recolher
a taxa de R$ 4,60 para concluir
o alistamento militar.
Ainda segundo consta, o
juramento à bandeira dos
alistados, com a entrega do
Certificado de Dispensa de
Incorporação – CDI acontecerá apenas após esta
segunda etapa ser concluída.

Cerca de 200 jovens devem comparecer na prefeitura

através do empresário e
produtor rural, Francisco
Scarpari Neto. O terreno está
localizada próximo ao Parque
de Exposições. A previsão é
de que a construção seja
iniciada no próximo ano.

O empresário Devanir
Silvério explica que após a
assinatura do convênio, será
iniciada a parte burocrática
do projeto e Goioerê entrará
no
cronograma
de
investimentos da Fecomércio.
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Alerta: temperatura alta exige
maior cuidado com a dengue
A temperatura alta dos
últimos dias pode ser uma
das condições favoráveis
par a a pr ol if er ação do
mosquito transmissor da
dengue. De acordo com as
autori dades do s et or ,
historicamente o período
mai s cr ít i co par a a
ocorrência da doença é no
primeiro semestre do ano.
Por conta disso, o alerta
é para que a população tenha
consciência da necessidade
de obedecer todos os
cuidados de prevenção à
doença, evitando acúmulo
de lixo nos quintais, água
parada, copos plásticos em
terreno baldios, entre outros.
GO IO ERÊ:
Em
Goioerê, o primeiro Lira Levantamento Rápido de
Índices do Aedes Aegypti –
realizado no último mês de
setembro, most rou um
índice de infestação de 1,1%
do mosquito transmissor da
dengue, o que significa que
em cada cem casas uma tem
foco do mosquito.
A infestação está um
pouco acima do aceitável

No primeiro levantamento já apareceu alteração: cuidados devem ser redobrados neste período

Redes públicas de ensino registram
2 milhões de matrículas no Paraná
No Paraná, as matrículas
nas redes públicas estaduais
e municipais de ensino já
somam mais de 2 milhões
de estudantes, desde a
creche até o ensino médio,
incluindo a educação de
jovens e adultos. É o que
mostram
os
dados
preliminares do Censo
Escolar da Educação Básica
2020, relativos até o dia 11
de março e divulgados
sexta-feira pelo Ministério
da Educação (MEC).
Os resultados, que ainda
são preliminares e, portanto,
poderão ser revisados (os
responsáveis pelas escolas
têm até o dia 30 deste mês
para complementar os dados
e, se necessário, corrigir as
informações enviadas),
referem-se à matrícula
inicial na creche, pré-escola,
ensino fundamental e ensino
médio (incluindo o médio
integrado e normal
magistério), no ensino
regular e na educação de
jovens e adultos presencial
fundamental e médio
(incluindo a educação de
jovens e adultos integrada à
educação profissional) das
redes
estaduais
e
municipais, urbanas e rurais
em tempo parcial e integral
e o total de matrículas nessas

No total mais de 2 milhões de alunos se matricularam na rede estadual de ensino

redes de ensino.
No Paraná, a educação
infantil soma um total de
393.185 matrículas, sendo
170.463 em creches e
22.722 na pré-escola. Do
total de estudantes, 183.536
(46,7%) estão matriculados
em período integral.
O ensino fundamental,
por sua vez, concentra o
maior número de estudantes,
com 1.153.020, sendo
623.819 nos anos iniciais (do
1º ao 5º ano) e 529.201 nos
anos finais (do 6º ao 9º ano).

Aqui, porém, a matrícula em
período integral é a exceção,
com um total de 88.917
estudantes (o equivale a
7,7% do total de alunos do
Ensino Fundamental).
No ensino médio foram
registradas
349.867
matrículas, sendo 339.257
em período parcial e 10.610
em período integral. Por
fim, na educação de jovens
e adultos presencial foram
107.118 matrículas, das
quais 63.596 no ensino
fundamental e 43.522 no

ensino médio.
O censo escolar é o
principal instrumento de
coleta de informações da
educação básica e o mais
importante levantamento
estatístico educacional
brasileiro nessa área. As
matrículas e os dados
escolares coletados servem
de base para o repasse de
recursos do governo federal
e para o planejamento e
divulgação de dados das
avaliações realizadas pelo
Inep.

pela Organização Mundial
da Saúde – OMS - que é de
menos de 1%. Nas visitas
real izadas
par a
o
levant amento, a maior
incidênci a de focos do
mosquito foi em vasos ou
frascos, pingadeiras, pratos,
tanque de obras e calhas.
FOCOS: Os bairros com
maiores incidências de focos
do mosquito da dengue são:
Jardim Colina Verde, Jardim
Curitiba, Vila Guaíra, centro
e Vila Candeias.
APOIO: Para o controle
da dengue, os prefeitos e
secretários municipais de
saúde devem assegurar a
continuidade das ações de
controle focal do mosquito,
casa a casa, pelos agentes de
endemias.
Mas para tanto, devem
garantir a disponibilidade de
equipamentos de proteção
individual (EPI), realizar
mutirão de limpeza urbana,
convocando a população
para colaborar, limpando os
quintais, principalmente no
período que antecede as
chuvas.
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Comércio de Goioerê prevê
Dia das Crianças aquecido
O Dia das Crianças está
chegando e no comércio
local, o clima é de otimismo
e muita expectativa. De
acordo com a diretoria da
ACIG – Associação
Comercial e Empresarial de
Goioerê, há uma projeção
de crescimento no volume
de vendas em comparação
ao mesmo período no ano
passado.
“Graças a Deus nós
estamos bastante otimistas e
acreditando que as vendas
do Dia das Crianças será uma
das melhores dos últimos
anos”, destaca o presidente
Alexandre Cândido.
Ele cita que para contribuir
com o aquecimento das
vendas, a ACIG está com
uma promoção excelente, que
vai garantir o primeiro sorteio
de prêmios justamente para
celebrar o Dia das Crianças.
Segundo Alexandre, o
primeiro sorteio vai
acontecer em 30 de outubro.
Serão sorteados 5 valepassaportes, no valor de R$
50,00 cada, além de três vale-

A expectativa de vendas é das melhores: data é lembrada sempre no dia 12 de outubro

compras no valor de R$
300,00 e mais 4 chaves, que
darão direito ao consumidor
de concorrer ao sorteio do
veículo zero-quilômetro.
Já o segundo sorteio vai

contemplar as compras do
Natal e será realizado no dia
14 de dezembro, quando os
consumidores estarão
concorrendo a 4 valecompras no valor de R$

300,00 e mais três chaves
com R$100,00 cada um.
O terceiro sorteio está
agendado para acontecer no
dia 23 de dezembro e na
oportunidade serão sorteados

3 chaves com R$100,00, cada
um. No dia 27 de dezembro
acontecerá o encerramento da
campanha com o sorteio de
3 vale-compras no valor de
R$ 300,00.

Ainda no dia 27, a ACIG
agendou a realização, em
praça 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.
Nas lojas, os brinquedos
continuam liderando a
preferência
dos
consumidores que buscam
presentear o público infantil
de 5 a 12 anos, onde se
destacam os artigos como
bonecas, carros articulados,
brinquedos de montar e os
tradicionais jogos.
Para os adolescentes, a
intenção de compra maior
recai nos produtos da área
tecnológica,
como
smartphones e tablet, além
de artigos de informática e
moda.
Os lojistas citam que a
procura por presentes para
as crianças tem aumentado
nos últimos dias e deve
crescer ainda mais a partir
da semana que vem.

Paraná do Oeste recebeu
veículo zero-quilômetro
O município de Moreira
Sales
continua
contabilizando conquistas
para os mais diversos
setores, em especial para a
saúde. Prova disso, é mais
um veículo entregue, desta
vez para o Distrito de
Paraná do Oeste.
De acordo com o
secretário
de
Administração, Reginaldo

O deputado Paulo Litro fala durante o evento

Lidernaças estiveram presentes na entrega do veículo

O veículo foi entregue no último sábado

Cocamar
e
a
Inteligência Artificial
Com o uso de
Inteligência Artificial
(IA)
e
Visão
Computacional,
a
Cocamar pôde acelerar e
padronizar a classificação
de grãos de soja. A
cooperativa contou com
o apoio do HUB de
Inteligência Artificial do
Senai no Paraná para
desenvolver um aparato
que captura imagens de
amostras de grãos de soja,
extraindo informações e
treinando um algoritmo
para monitorar o nível de
acidez e a concentração
de clorofila. O projeto e a
parceria com o HUB
fazem parte de um grande
investimento da Cocamar

em inovação. Por meio do
Cocamar Labs, programa
que reúne iniciativas de
inovação incremental,
radical e disruptiva, a
cooperativa se aproxima do
ecossistema de inovação.
Usina solar da Copel
A primeira usina solar
da Copel, em construção
no
município
de
Bandeirantes, no Norte do
Estado, está recebendo a
parte final das estruturas e
módulos fotovoltaicos. A
linha de distribuição que
vai conectar os parques
geradores à rede da Copel
também já está em fase de
implantação. O sistema vai
ter potência instalada total
de 5,36 MWp (megawatt-

Martins, o veículo será
usado no transporte de
pacientes do distrito. “A
administração
tem
priorizado a saúde e este
veículo veio a calhar”, disse
ele.
O veículo foi adquirido
com recursos liberados pelo

pico, unidade de potência
de energia fotovoltaica) e
a primeira fase deve entrar
em operação ainda em
2020. Os parques em
Bandeirantes
vão
funcionar em regime de
minigeração distribuída,
em que a energia gerada é
utilizada para compensar
o consumo de energia
elétrica.
Avicultura Latinoamericana
Estão abertas as
inscrições
para
o
Programa de Apoio à
Pesquisa em Ciências
Aviári as,
prêm io
científico promovido pelo
Com itê
Técnico
Ci entí fico (C TC) da

governo estadual, através
de intervenções feitas pelo
deputado Paulo Litro.
“Nosso compromisso
com Moreira Sales está de
pé e estamos buscando
honrar cada um deles”,
disse o deputado, que tem
sido um parceiro da cidade.
A s s o c i a ç ã o
Lat inoameri cana de
Avicultura (ALA), com
o apoio da U.S. Poultry
& Egg Associati on
(USPOULTRY). Maior
premiação científica do
setor na América Latina,
o programa perm ite
inscrições individuais e
em grupos de quaisquer
profis sionais
e
acadêmicos que tenham
acesso a infraestrutura
de uma instituição de
ensino superior ou de
pesquisa. As melhores
apresentações poderão
ter
seus
projet os
financiados ao longo de
12 meses com valores
que podem chegar até
US$10
m il.
As
inscrições devem ser
submetidas à ABPA –
representante da ALA no
Brasil – at é 30 de
out ubro.
Mais
informações podem ser
sol icit adas
à
eduarda.xavier@abpabr.org
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CONTRA-CAPA

Portos do Paraná dragam quatro
áreas de forma simultânea
Os portos do Paraná
começaram o mês de outubro
com o maior número de
equipamentos de dragagem
operando de forma simultânea
no Brasil. São sete unidades
em atividade, ao mesmo
tempo: quatro dragas, dois
batelões e um nivelador. O
conjunto de frota é inédito no
País e agiliza as obras de
manutenção da profundidade
nos portos de Paranaguá e
Antonina.
Com investimento público
de R$ 403 milhões, em
recursos próprios da empresa
pública paranaense Porto do
Paraná, a dragagem retira
sedimentos que se acumulam
no fundo do mar e é
fundamental para a segurança
da navegação. O contrato
iniciou em 2019 e é válido até
2023.
“É raro um porto contar
com a disponibilidade de
tantos equipamentos ao
mesmo tempo. Mas estamos
fazendo esse trabalho com
todo o cuidado para o meio
ambiente, com a anuência dos
órgãos competentes e diálogo
com a população.”, destaca o
diretor-presidente da empresa,
Luiz Fernando Garcia.
Segundo ele, a dragagem
simultânea permite que os
serviços sejam finalizados em
um menor tempo, o que
diminuí os impactos nas
operações. “Com o fim das
obras, o Porto de Paranaguá
terá uma condição inédita para
receber navios maiores. Isso
tem impacto direto na
quantidade
de
carga
movimentada, empregos
gerados e maior renda para
nossa população”, completa.
PROFUNDIDADE - A

o prazo de conclusão é nos
próximos dias. Depois de
finalizadas, as dragas hopper
chinesas se juntam com a
embarcação holandesa para
atuar em conjunto nas áreas
Bravo e Surdinho (mais
internas no canal de acesso ao
Porto de Paranaguá).
Desde 2019 já foram
dragados 5,4 milhões de
metros cúbicos de sedimentos
nos portos paranaenses.

Os portos de Paranaguá e Antonina começaram o mês de outubro com o maior
número de equipamentos de dragagem operando de forma simultânea no Brasil.
etapa atual deve manter a
profundidade de 16,5 metros
na área externa do canal
(Alfa); 15,5 metros na área
interna do canal, mais
próximo à Ilha do Mel (Bravo
1); 14,5 metros na área
interna, mais próximo à Ilha
das Cobras (Bravo 2) e Bacia
de Evolução (Charlie I e 3);
além dos 12,5 metros de
calado nos berços de
atracação do Porto de
Paranaguá.
A maior draga hopper em

operação no Brasil chegou
ao Paraná no final de
setembro. Com 152,9 metros
de comprimento, a Gerardus
Mercartor tem capacidade de
cisterna de 18 mil metros
cúbicos (m³). De origem
belga, a embarcação vai atuar
na área externa do canal de
acesso ao Porto de Paranaguá,
conhecida como Alfa.
A draga chinesa Hang Jun
4011 está finalizando a
dragagem no canal de acesso
ao Porto de Antonina,

denominada área Delta. A
capacidade de cisterna é de 5
mil m³.
A Xin Hai Hu 9, do mesmo
país, trabalha na área Charlie,
em frente ao Porto de
Paranaguá, que inclui a bacia
de evolução. Do tipo hopper,
ela tem capacidade de cisterna
de 10 mil m³.
Já a Xin Hai Beng é
mecânica, do tipo Clamshell.
Esse tipo de embarcação é fixa
e opera com um guindaste,
auxiliada por caçambas e

batelões. Os que atendem a
operação são o Hang Bo 2002
e o Hang Bo 2003 (capacidade
de 2 mil m³ cada). O conjunto
executa a dragagem dos berços
de atracação.
STATUS - A dragagem
dos berços está quase
concluída. A batimetria para
aferir os resultados deve
ocorrer em cerca de dez dias e,
com isso, a Xin Hai Beng zarpa
para outros portos.
Nas áreas Charlie e Delta,

CUIDADO - Todo o
projeto é desenvolvido com
total respeito ao meio
ambiente. Durante as
campanhas de dragagens de
manutenção – conforme
determina o Plano de Controle
Ambiental, aprovado pelo
Ibana – são executados
programas de comunicação,
educação e monitoramentos
ambientais.
Para esta campanha, a
Portos do Paraná desenvolve:
programa de comunicação
social; programa de educação
ambiental, programa de
monitoramento da qualidade
das águas; programa de
monitoramento da qualidade
dos sedimentos; e programa
de monitoramento do volume
dragado.
A área de despejo dos
sedimentos dragados fica
localizada a mais de 20
quilômetros da Ilha da Galheta
e da Ilha do Mel. A área de
descarte, regulamentada pelo
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama),
foi definida após estudos de
correntes e outros aspectos
climáticos, como a mais
indicada para a dispersão do
material dragado sem
prejuízos ambientais.
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Produção de água bate r
ecorde em todo o Estado
As
mais
altas
temperaturas da história,
registradas no Paraná no fim
de semana, elevaram o
consumo de água em todo o
Estado e demandaram
produções recordes da
Companhia de Saneamento
do Paraná (Sanepar). Em
muitos sistemas, mesmo a
produção 24 horas por dia
não foi suficiente para
atender a população,
principalmente onde a
estiagem tem provocado
redução na vazão de poços e
rios.

rios e poços, provocaram
desabastecimento pontual
em bairros e regiões mais
altas e afastadas dos centros
de distribuição de água de
muitas cidades. Foi o que
aconteceu em Apucarana,
Mauá da Serra, Faxinal,
Lunardelli, Jandaia do Sul,
Cambira e Califórnia.
O mesmo foi registrado
em Santa Mariana, Ibaiti,
Florestópolis, Bela Vista do
Paraíso,
Arapongas,
Rolândia, Centenário do Sul,
Sabáudia, Astorga, Floraí,
Paiçandu, Floresta, Ivatuba,
Paranavaí, Itapejara, São
Jorge do Oeste, Francisco
Beltrão,
Marmeleiro,
Palotina, Toledo, Marilena e
Pinhão. Até caminhões-pipa
tiveram que ser utilizados
para minimizar a situação,
conforme a demanda dos
sistemas.

O aumento no consumo
de água foi até 20% maior
em algumas localidades,
como Maringá, no Norte do
Estado, que produziu 103
milhões de litros na sextafeira. Em dias normais, a
produção é de 86,4 milhões
de litros/dia. A cidade tem
registrado temperaturas
máximas em torno de 40ºC
nos últimos dias.
Em Londrina, o calor
também provocou aumento
recorde no consumo de água,
que chegou a 250 milhões de
litros no sábado: o maior
volume consumido até então
havia sido de 235 milhões de
litros num único dia, em
2017. A produção da Sanepar
foi 17% a mais do que a média
de verão. Na sexta-feira (2),
a cidade teve o dia mais
quente da história, com
registro de 41°C. Antes disso,
a máxima havia sido de

Paraná tem as maiores temperaturas da sua história. Produção máxima
de água não consegue atender consumo elevado no fim de semana.
39,3ºC, em novembro de
1985.
Apucarana teve queda
expressiva na vazão dos
mananciais superficiais e
subterrâneos, reduzindo em
10% a capacidade de
produção de água na cidade.
Mesmo assim, no sábado, a
Sanepar produziu 36 milhões
de litros, 15% acima do
normal.

Em Cascavel, na Região
Oeste, o consumo chegou a
76 milhões litros/dia, volume
15% maior do que os 66
milhões litros/dia produzidos
no mesmo período do ano
passado. Francisco Beltrão
atingiu o máximo de sua
produção diária, com 18,4
milhões de litros, 12% a mais
do que a média de 16,5
milhões de litros/dia.

As temperaturas que
antecederam o fim de semana
de Umuarama chegaram ao
máximo de 45ºC, com
sensação térmica de 50ºC.
No sábado, o consumo de
água em Umuarama foi de
26 milhões de litros, 18%
maior que o registrado para o
mês de outubro, que é de 22
milhões de litros.
Em Toledo, ainda no

Oeste, outro recorde
histórico: foram produzidos
29,8 milhões de litros, que
significam 16% a mais. E em
Cafelândia o volume de água
distribuído chegou em 3,55
milhões de litros por dia, 20%
acima da média.
PROBLEMAS - O pico
no consumo e os níveis
baixos dos reservatórios,
devido à queda na vazão de

“Estamos batendo todos
os recordes de produção, com
as estações operando 24
horas por dia. Em muitos
lugares, a estiagem já reduziu
a vazão de rios e poços. A
previsão meteorológica
indica que teremos uma
primavera com chuvas
abaixo da média, como vem
ocorrendo desde 2019. As
temperaturas máximas
também estão batendo
recorde. Será necessária
muita consciência no uso da
água em todo o Estado”,
afirma o diretor de Operações
da Sanepar, Sergio Wippel.

