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Com índices de 9,2% de infestação,
Goioerê tem alto risco para a dengue
A Secretaria de Saúde de Goioerê, através
da Vigilância Sanitária,
concluiu o 1º Liraa de
2021- Levantamento
Rápido do Índice de Infestação - que mede a
incidência do mosquito
transmissor da dengue,
zika e chigungunya.

Janiópolis
garante expansão
da iluminação
pública à Rua
Moradores
Ivaída Rua Ivaí,

na Vila Prado, município de
Janiópolis, estão comemorando a chegada da iluminação pública, instalada
pela prefeitura. Os serviços foram realizados no fim
de semana e de acordo com
o prefeito Ismael Dezanoski, o benefício será por
toda a extensão da rua.
PÁGINA 02

PÁGINA 05

Copacol: chuva
registrada no fim
de semana
contribui
com o potencial
produtivo
O fim de semana
da soja
foi

Procura por cursos
da UEM em Goioerê
é muito baixa

marcado por bons volumes de chuva na região
de abrangência da Copacol, o que contribui
significativamente com
bom desenvolvimento
da cultura da soja, principalmente com as lavouras que estão em
fase produtiva.
PÁGINA 02

A procura por cursos
oferecidos no Campus Regional da UEM – Universid ade Estadual de Maringá – em Goioerê ficou
aquém do esperado.
PÁGINA 04

Betinho inaugura UBS de
enfrentamento à Covid-19
O prefeito de Goioerê, Betinho Lima, inaugurou nesta segunda-feira
(18), uma UBS – Unidade
Básica de Saúde para
atendimento de pessoas
com sintomas da Covid19. É a primeira UBS da
região nessa categoria.
PÁGINA 03

Prefeitura vai investir R$ 700 mil na
pavimentação do ‘Jardim América 1’
A prefeitura de Goioerê vai investir cerca de
R$ 700 mil em obras de
pavimentação asfáltica
das ruas do ‘Jardim América 1’. As obras foram
iniciadas na sexta-feira,
mas estão paradas por
conta da chuva. O pre-

feito Betinho Lima esteve no local e acompanhou o início dos trabalhos, inclusive conversando com o pessoal da
construtora responsável
e t am bé m c om o s
moradores que serão beneficiados pela
obra.03
PÁGINA

Moreira Sales: nova
diretoria da ACIMS
foi
03
empossadaPÁGINA
sexta-feira

Região recebe 7.200 doses
da vacina contra a Covid-19
A região Comcam –
que congrega Goioerê
e outras 24 cidades,
está recebendo 7.220
doses da vacina contra
a Co vid- 19 , se nd o
6.711 para trabalhadores da saúde e 489 para
idosos institucionalizados – atendidos em

asilos. Na sexta-feira,
um caminhão carregado com insumos, como
seringas, agulhas, algodão, aventais, entre outros, chegou na 11ª Regio nal de Saúde de
Campo Mourão. A distribuição aos municípios começouPÁGINA
ontem. 05
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Janiópolis garante expansão da
iluminação pública à Rua Ivaí
Moradores da Rua
Ivaí, n a Vila P rad o,
m un ic íp io
de
J a nió p o lis ,
e st ã o
c om e m or a n do
a
chegada da iluminação
pública, instalada pela
prefeitura.
Os serviç os fo ram
realizados no fim de
semana e de acordo com
o pr e fe it o Is ma e l
Dezanoski, o benefício
será por toda a extensão
da rua.
“Há muito tempo os
moradores cobravam por
esta melhoria, mas só
agor a es tã o se nd o
a te nd id os . Es ta mo s
felizes em poder realizar

A expansão da iluminação foi realizada depois de muitos anos: conquista
importante

O prefeito Ismael Dezanoski: novas ações

esta benfeitoria para esta
comunidade’, citou.
Para a realização dos
serviços, também foi
feita a instalação de
p o st e s na r o d ovia
J a nu á r io C h iu li a t é
p r óx im o a o P a rq u e
Ecológico, na saída para
Boa Esperança.
O prefeito cita que
este é mais um sonho
antigo da população, em
especial dos moradores

da Rua Ivaí e toda a Vila
Prado. “Essa rua era
m u ito
e s c ur a
e
precisava muito dessa
melhoria”, frisa ele.
Além de trazer mais
luminosidade ao local,
o benefício também vai
dar mais sensação de
segurança à população.
“ Com
c e r t e za ,
a
população estará mais
segura a partir de agora’,
finalizou Ismael.

Goioerê busca recursos para
praças, escolas, UBS e asfalto
Dentro dos importantes
contatos que o prefeito
Betinho Lima manteve em
Curitiba na última semana,
destaque para a visita ao
secretário de Planejamento
Urb an o , Jo ão Carlo s
Ortega, onde o chefe do
Ex ecu tivo go io eren se,
ap resen to u
d iversas
demandas da cidade.
En tre as d em an d as
apresentadas, o prefeito
b u sca recu rso s p ara
infraestrutura, visando a
melhoria de praças, escolas,
UBS e asfalto. “Estamos
finalizando alguns projetos
que serão encaminhados
n esta sem an a p ara
garantirmos os recursos para
nossas demandas”, destaca
o prefeito.
De acordo com ele, o
secretário Ortega foi muito
receptivo e solicitou com

O prefeito Betinho com o secretário Ortega, durante audiência na capital

urgência os projetos para
que
p o ssa
d ar
encaminhamento,
prin cip alm en te, po rq ue
nesta semana que se inicia,
o go vern o ab rirá o

o rçam en to q u an d o o s
p refeito s
d everão
apresentar seus projetos e
garantir os recursos.
Betin h o
está
agradecendo o apoio do

secretário Ortega, com
quem trabalhou por 16 anos.
“Só tenho que agradecer,
pois o Ortega é um grande
amigo e vai nos ajudar
muito”, disse.

Copacol: chuva registrada no fim de semana
contribui com o potencial produtivo da soja
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“Dia D II”
O Par aná r eceb er á
265.600 doses do imunizante
CoronaVac, produzido pelo
laboratório chinês Sinovac
em parceria com o Instituto
Butantan. Cerca de 22.720
estão reservadas para a
p op u lação in d ígen a e
242.880 serão aplicadas nos
profissionais de saúde que
atu am d ir etamen te n a
pandemia, idosos que vivem
em asilos e seus cuidadores
e pessoas com deficiência.
A p r o gr amação p r ev ê
ab astecer
to d o s
os
municípios a partir desta
terça-feira (19).
Previsão
O Paraná vai iniciar esta
semana a primeira etapa da
vacinação contra a covid.
Essa etapa vai ser composta
por profissionais de saúde
que trabalham na linha de
frente, pessoas com mais de
60 anos que residem em
in stituiçõ es d e lo nga
permanência para idosos e
os profissionais que atuam
nesses locais, além da
população indígena. Segundo
o secretário de saúde, Beto
Preto, pouco mais de 4
milhões de paranaenses
devem ser vacinados até
maio de 2021 no Paraná, o
que representa 46,5% da
população do estado.
Apreensão milionária
A Receita Federal de Foz
do Iguaçu divulgou o balanço
das
ap reen sõ es
de
mercadorias realizadas em
2020. Segundo a RFB, foi
apreendido cerca de US$ 98
milhões, o que equivale a R$
539 milhões. O cigarro foi o
produto mais apreendido,
seguido de tráfico de drogas
e armas. A Receita atribui o
êxito nas apreensões ao

tr ab alho r ealizado em
conjunto com outros órgãos
de segurança o operações
policiais.
Eleição AMP
O pref eito de San ta
Cecília do Pavão, Edimar
Santos, do PTB, vai lançar
no s pr óximos dias sua
candidatura à presidência da
AMP (Associação do s
Municípios do Paraná).
Edimar foi vereador por duas
vezes, reeleito ao quarto
mand ato à fr en te d o
executivo de Santa Cecília
do Pavão e eleito presidente
d o Cisn op ( Co nsór cio
Intermunicipal de Saúde do
Norte do Paraná).
Eleição AMP II
Fundada em 20 de agosto
de 1964, a Associação dos
Mun icíp io s do Par an á
congrega os 399 municípios
do Estado, é filiada à CNM
(Confederação Nacional dos
Mu nicíp ios) e lidera o
movimento municipalista
estadual. A eleição da AMP,
pelo seu estatu to , está
marcada para abril, mas pode
ser antecipada porque o atual
presidente, Darlan Scalco,
não é mais prefeito de Pérola.
Eleição da Câmara
Subiu para nove o número
de candidatos à presidência
da Câmara dos Deputados.
O deputado federal General
Peternelli (PSL-SP) é o nono
a anunciar que vai concorrer
ao cargo. “O motivo principal
é propiciar a participação de
todos os deputados e da
população na elaboração da
pauta dos projetos que serão
analisado s nas sessões
legislativas”, destacou. A
eleição está marcada para o
dia 1° de fevereiro e será
presencial.
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“Dia D”
O governador Ratinho Júnior (PSD) declarou aberta a
campanha de vacinação contra o coronavírus no Estado do
Paraná. A informação foi confirmada pelo governador
após o encontro com o ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, em São Paulo. A expectativa é de começar a
imunização em 126 mil pessoas. “A partir de hoje,
escreveremos um novo futuro”.

As chuvas atingiram toda
O fim de semana f oi
marcado por bons volumes de
ch uv a na r egião d e
abrangência da Copacol, o que
contribui significativamente
com bom desenvolvimento da
cultura da soja, principalmente
com as lavouras que estão em
fase produtiva.
Diante da chuva registrada
n o f im d e seman a, o
engenh eiro agrôn omo da

a região da cooperativa
Copacol, João Mauricio Róy,
que é pesquisador do CPA
(Centro e Pesquisa Agrícola),
em entrevista ao programa de
rádio da Cooperativa, Estação
Copacol, desta segunda-feira
dia 18, faz um alerta aos
p ro d u to r es q u an to ao s
man ejos q ue devem ser
pr aticado s no mo mento,
principalmente com relação a
pragas e doenças.

ACOMPANHE COMO FOI O REGISTRO DO
VOLUME DA CHUVA EM ALGUMAS
UNIDADES DA COOPERATIVA:
Na unidade de Nova Aurora 75 mm
CSC 80 mm
Universo 18 mm
Palmitopolis 55 mm
Palmitolandia 73 mm
Goioerê 27,8
Pranchita 96 mm
Jotaesse 70 mm
Cafelandia 70 mm
Jesuítas 67
CPA 66
Carajás 45 mm.
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Prefeito Betinho Lima inaugura
UBS de enfrentamento à Covid
O prefeito de Goioerê,
Betinho Lima, inaugurou
nesta segunda-feira (18),
uma UBS – Unidade
Básica de Saúde para
atendimento de pessoas
com sintomas da Covid19. É a primeira UBS da
região nessa categoria.
A inauguração desta
UBS marca uma mudança
na abordagem do
enfrentamento à Covid no
município, que passa a ser
uma das prioridades do

Ainda
estiveram
presentes, os vereadores
‘Kleber Paraíba’ –
presidente da Câmara;
Fabiano Barbosa, Helton
Maia, Fabio Plaza e Luci
Alvino.

Prefeito, vereadores, assessores e o deputado Marcel Micheleto, durante a inauguração

A secretária Gabriela conversa com o
prefeito Betinho e o deputado Marcel

setor de saúde da nova
administração municipal.
“Esta pandemia trouxe
muitos impactos e exige
de
nós
respostas
dinâmicas para conter o
avanço do vírus e atender à
população da melhor
maneira. Esta UBS,
destinada só para
atendimento Covid, é
prova disso”, destacou ele.

A secretária de Saúde,
Gabriela Martins, citou
que no local serão
atendidas pessoas com
síndrome gripal com
sintomas leves e atuará de
forma complementar às
Unidades Básicas de Saúde
e com articulação com
toda a rede de saúde do
município. “Sem dúvida é
um avanço na nossa

saúde”, disse ela.
A inauguração contou
ainda com a presença do
deputado
Marcel
Micheleto, que anunciou
um recurso da ordem de
R$ 150 mil para reformas
do local. “O dinheiro já
está garantido e nos
próximos dias o prefeito
inicia as obras”, destacou
o parlamentar.

O deputado Marcel
Micheleto: parceiro

Moreira Sales: nova diretoria da
ACIMS foi empossada sexta-feira
Foi empossa na última
sex ta-feira,
du rante
solenidade realizada na
Câmara Municipal, a nova
d iretoria d a ACIMS –
Associação Comercial e
Industrial de Moreira Sales.
O evento foi restrito,
contando com um número
pequeno de pessoas, por
conta dos protocolos de
segurança de enfrentamento
à Covid-19.
A nova presidente da
entidade é Bruna Eloisa
Tortola Milan, que durante
sua fala agradeceu o apoio de
to do s os associado s e
reafirmou seus compromissos
com os comerciantes da
cidade.
A solenidade ainda contou
com homenagens e também

As obras foram iniciadas na última
sexta-feira, mas paralisadas por causa da chuva

Prefeitura vai investir R$ 700 mil na
pavimentação do ‘Jardim América 1’

A nova diretoria tomou posse na última sexta-feira

coma entrega simbólica da
chave da associação para a
nova presidente, que terá
como vice Tatiane Gonçalves.
Aind a du ran te a

A nova presidente recebeu simbolicamente
a chave da ACIMS: compromissos reafirmados

solenidade, também foram
em possad os o s d emais
membros da diretoria da

asso ciação , q u e se
comprometeram em dartodo
o apoio necessário para que
a nova presidente possa
realizar um trabalho de
excelência.

A prefeitura de
Goioerê vai investir
cerca de R$ 700 mil em
obras de pavimentação
asfáltica das ruas do
‘Jardim América 1’. As
obras foram iniciadas na
sexta-feira, mas estão
paradas por conta da
chuva.
O prefeito Betinho
Lima esteve no local e
acompanhou o início dos
trabalhos, inclusive
conversando com o
pessoal da construtora
responsável e também
com os moradores que
serão beneficiados pela
obra.
De acordo com o
prefeito, a obra tem um
investimento de R$ 450
mil de recursos livres do
município e R$ 250 mil
de
recursos
do
orçamento impositivo,
destinado
pelos
vereadores da cidade.
Ainda conforme a

empresa que realiza os
serviços, havendo boas
condições climáticas, a
obra será concluída em
no máximo 90 dias. “Esta
é uma obra muito
esperada
pelos
moradores do América.
Estamos empenhados
para entregá-la o mais
breve possível”, disse o
prefeito Betinho.
O prefeito cita que
neste primeiro momento,
sua administração vai
busca dar andamento às
obras que foram iniciadas
pela gestão passada ou
que tenham projetos em
andamento. “Vamos
resolver caso a caso,
lembrando que temos
muitas outras obras já
solicitadas que estamos
encaminhando projeto e
até o mês de fevereiro
iremos apresentar para a
população de Goioerê um
grande pacote de obras”,
destacou ele.
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Procura por cursos da UEM
em Goioerê é muito baixa
A procura por cursos
o ferecido s no Cam pu s
Regio n al d a UEM –
Universidade Estadual de
Maringá – em Goioerê ficou
aquém do esperado.
O
vestib u lar
da
Universidade está agendado
para ser realizado nos dias
21 e 22 de março e no total
14.272 candidatos estão na
disputa das 2.989 vagas
ofertadas.
No caso de Goioerê, o
curso mais procurado foi
Física Médica, que teve 35
inscritos. Em seguida vem o
curso de Engenharia de
Produ ção , q ue teve 28
inscritos e Física, com 6
inscritos. Engenharia Têxtil
teve apenas uma inscrição.
CONCORRÊNCIA: Os três cu rso s m ais
concorridos no vestibular
deste ano são Medicina,
Odontologia e Psicologia.
Medicina com mais de
270
can d id ato s
concorrendo a uma das 19
vagas ofertadas pelo sistema
universal no vestibular. Pelo
sistema de cotas sociais a
con co rrên cia é d e 127
candidatos por vaga (são
seis vagas).
Já as d u as vagas

As inscrições para os cursos ofertados em Goioerê ficaram aquém da expectativa

ofertadas pelo sistema de
cotas para negros, serão
d isp u tad a s p o r 148
can d id ato s , o u seja,
concorrência de 74 inscritos
por vaga. Por último, no
sistema de cota social para

negros a concorrência é de
pouco mais de 16 candidatos
por vaga (são 5 vagas). Para
conferir a concorrência
completa
P R OTOCOLO DE

SEG URANÇA : - A
presidente da Comissão
Central do Vestibular da
UEM (CVU), Maria Raquel
Marçal Natali, afirma que
neste cenário de pandemia
os trabalhos para aplicação

d a s p r o vas ab ran g em
p ro to co lo s
de
biossegurança que serão
seguidos com todo rigor
desde a p rep aração do
material de prova até a
aplicação do exame.

“ Elab o r am o s
um
conjunto de medidas de
proteção individual e coletiva
visando a prevenção da
contaminação por candidato
e pessoal de apoio nos dois
concursos. As med idas
fo ram su b m etid as à
apreciação da Secretaria
Estadual da Saúde e estamos
agu ard an d o o p arecer
técnico”, afirma a presidente
da CVU.
No dia 21 deste mês a
CVU deve publicar edital
esp ecifica n d o to d o o
protocolo a ser adotado
d u ran te o p erío d o d e
realização d as p ro vas.
Maria Raquel recomenda
que os candidatos fiquem
atentos às determinações,
destacando que eventual
desrespeito aos protocolos
de biossegurança por parte
d o can d id ato p o d erá
impedi-lo de realizar a prova
e
p ro vo car
su a
desclassificação automática.
A presidente da CVU
d estaca q u e o u tras
instituições, a exemplo da
Fuvest, já realizaram, com
segurança, o vestibular neste
cenário de pandemia. Para
ela a UEM tem plen as
condições de aplicar as
provas em ambiente seguro.
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Com índices de 9,2% de infestação,
Goioerê tem alto risco para a dengue
A Secretaria de Saúde de
Goioerê, através da Vigilância
Sanitária, concluiu o 1º Liraa de
2021- Levantamento Rápido do
Índice de Infestação - que mede
a incidênc ia do mosquito
transmissor da dengue, zika e
chigungunya.
De acordo com os números,
a situação é preocupante, já que
o índic e es tá e m 9,2%,
considerado de alto risco e bem
acima do último levantamento
de 2020, que apresentou índices
de 1,1%.
A prefeitura, através dos
agente s de e ndemia , te m
intensificado os serviços de
fiscalização e orientação à
população, mas mesmo assim
focos são encontrados em
vários bairros da cidade.
Nesta segunda-feira, 18, os
agentes estiveram em terreno
na Rua União da Vitória,
próximo da Avenida Peróla,
onde encontraram vários focos
do mosquito transmissor da
dengue. O local serve para
depósito de materiais recicláveis
e tem gerado reclamações de
vizinhos.

BLOQUEIOESTÁSENDO
REALIZADO: - Desde que
recebeu o resultado do Liraa, a
equipe de combate à dengue da
Secretaria de Saúde iniciou a
aplicação de inseticida Cielo,
realizando o bloqueio onde
surgiram casos suspeitos.
A ação se concentrou no
bairro Santa Casa onde na
semana passada surgiram dois
casos suspeitos. Essa será uma
ação que se repetirá sempre que
surgir casos suspeitos.

A se cretária Gabriela
Martins , que as sumiu o
comando da Saúde na última
sexta-feira, cita que a situação é
de alerta e que toda a população
deve colaborar para evitar a
proliferação da dengue.
A chefe da Vigilâ nc ia
Sanitária de Goioerê, Ana Flávia
Costa, explica que os números,
apes ar
de
alta me nte
preocupante, não significa que
a cidade está vivendo uma
epidemia, pois o município
conta com apenas um caso

positivo. No entanto, ela afirma
que o resultado do levantamento
demonstra que a população
precisa cuidar mais da limpeza
dos quintais e terrenos baldios.
“Precisamos da ajuda de toda
a população para que as ações
do combate à dengue sejam
eficazes. É preciso que todos
saibam que devem eliminar água
parada de possíveis criadouros,
como
garra fa s,
potes ,
tampinhas, pneus, entre outros.
O poder público está fazendo a
sua parte, com os agentes

Goioerê recebe insumos que serão
utilizados na vacina contra Covid

Alerta – Apesar da boa
notícia sobre a proximidade
do início da vacinação contra
a Covid, a secretária de Saúde
alerta que ainda não é o
m om en to
d e haver
relaxamento nos cuidados
contra a doença.
“Não é porque a vacina
está ch egan do , qu e
voltaremos à vida normal. A
vacina não é para toda a
população. Começaremos
pelos profissionais de saúde.
Em um segundo momento a
imunização será para as
p esso as d os gru po s
prioritários e não sabemos
ainda quando isso ocorrerá”,

LOCAIS COM MAIOR
INFESTAÇÃO: - Segundo o
levantamento realizado, os
focos de infestação estão em
grande número localizados nas
residências e em segundo lugar,
em terrenos baldios.
Os bairros disparados na
frente com o maior índice de
infestação são: Vila Candeias e
Santa Casa. Em terceiro lugar
vem o Jardim Curitiba.
Os recipientes que mais
fora m encontra dos focos
foram: em primeiro lugar baldes
e frascos; em segundo lugar
sacolas plásticas e caixa d’ água
e em terceiro lugar bebedouro
de animais.

DE SAF IO: O pre feito
Betinho Lima está preocupado
com a situação da dengue. Na
última semana, em Curitiba,
pediu a poio para que o
município possa realizar um
grande mutirão de limpeza.
O
prefeito
e stá
parabenizando a iniciativa dos
moradores do Jardim Galileia,
de fa ze re m a limpeza e
convidando a administração
para ser parceira na ação. “São
ações como essa é que juntos
va mos re solver muitos
problemas da nossa cidade”,
diz o prefeito, citando que tem
convidado as associações de
bairros a aceitarem este desafio.

Volkswagen América Latina.
As versõ es Trend line,
Comfortline e Highline nas
opções manuaise automáticas
chegam a estes no vo s
mercad os com p ou cas
adaptações como calibração
e manuais que agora estão em
idiomas inglês, francês e
árabe.

geral d o s p o rto s d o
Paran á. Em u nidades
específicas de contêineres,
eq u ivalen tes a u m
co n ten to r d e 20 p és
(TEUs), o au m en to
registrado foi em 5%. Em
2020 fo ra m 906.504
TEUs. Em 2019, 867.185
TEUs. Segundo o registro
DataLiner, o número de
escalas d e n avio s
contêineres no terminal
paranaense também está
maior, na comparação
entre os dois últimos anos:
passou de 771 (2019) para
796 (2020). A alta é de
3%. O Porto de Paranaguá
está entre os únicos cinco
d o Brasil a registrar
crescim en to
n as
atracações do segmento.

Agentes trabalham na fiscalização de quintais lotados com materiais recicláveis

Em regiões com maior número de
focos, foi realizado o bloqueio

O prefeito Betinho Lima e
a secretária de Saú de,
Gabriela Martins, receberam
nesta segund a-feira, os
insumos que serão utilizados
na vacinação contra a Covid19. A entrega ocorreu na 11ª
Regional de Saúde, em
Campo Mourão.
A secretária Gabriela
explica que a remessa de
insumos recebida é o primeiro
passo para que Goioerê se
prepare para a chegada da
vacina contra Covid. Os
in su mos recebidos são
seringas com agu lh as,
máscaras triplas descartáveis,
cartões de vacinação entre
outros materiais que serão
usados na primeira fase
imunização.
Segund o Gabriela, a
equipe da Secretaria de Saúde
montará o plano municipal de
vacinação, mas a princípio os
primeiros a receberem as
doses serão os profissionais
de saúde que atuam na linha
de frente do combate à
doença.

fiscalizando e orientando, mas
a população precisa colaborar
mais”, diz ela.
Ainda de acordo com Ana
Flávia, o levantamento foi
realizado em dias de chuva,
quando os vasos de flores e
objetos que acumulam água
estavam com os ovos do
mosquito. “Talvez por conta
disso, esse índice tão elevado”,
destaca.

LIMPEZA: - A equipe da
dengue realizou nesta segundafeira, 18, visitas aos coletores
de materiais recicláveis que
guardam em seus quintais, tudo
o que foi coletado antes de levar
para a ATA. Ana Flavia explica
que a equipe orientou e ficou
muito pre oc upada com a
situação que encontraram em
alguns locais.
Vale destacar ainda, que a
Secretaria de Viação e Obras,
em parceria com a equipe da
dengue, através de iniciativa de
moradores do Jardim Galileia,
realizaram um mutirão de
limpeza na mata do cemitério.
Na última sexta-feira o mutirão
foi no próprio bairro, em apoio
a uma ação idealizada pelo
vereador Fabiano Barbosa.
A Secretaria de Saúde está
a linhando
c om
outra s
secretarias, ações maiores
envolvendo mutirão, mas até lá,
os agentes estão nas ruas
orientando os moradores para a
limpeza e descarte de objetivos
que acumulem água.

Os insumos foram recebidos ontem, pelo prefeito Betinho e a secretária Gabriela

destaca Gabriela.
Por enquanto a única
forma de prevenção é o uso
de máscara, a higienização
das mãos com álcool gel, nem
aglo merar em festas e

reuniões.
Gabriela alerta que os
números mostram que o nível
de transmissão está crescente.
“Agora é hora de reforçar os
cu id ad os”, enfatiza a
secretária.
T-Cross
A Volkswagen deu início
à exportação do T-Cross
produzido em São José dos
Pinhais para sete países do
continente africano: Costa
do Marfim, Gabão, Gana,
Líbia, Madagascar, Ruanda
e Sudão. No total, a marca
soma 26 países nos quais já
exp orta o m od elo e
contabiliza mais de 34 mil
unidades exportadas. “A
exp ortação para esse
continente, o terceiro mais
extensodo mundocom mais
de 1,2 bilhão de habitantes,
é uma grande oportunidade
de con qu istar no vo s
mercados com um grande
potencial de consumo”,
afirmo u Pablo Di Si,
presid en te e CEO da

Alta na carga
O volum e de cargas
importadas e exportadas em
contêineres em 2020, pelo
Po rto d e Paran agu á,
aumentou 6% em relação a
2019. Fo ram 8.541.091
to n elad as ,
508.664
toneladas a mais que no ano
anterior. Os produtos em
contêineres representam
14,9% da movimentação
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CONTRA-CAPA

Paraná é exemplo de prevenção na aplicação
da prova do Enem, diz ministro da Educação
O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, apontou
que o Paraná apresentou
u m a d as m elh o re s
organizações para a prova
do Exame Nacional do
En sino Médio (En em ).
Ribeiro esteve em Curitiba
neste domingo (17) e visitou
um dos locais de prova, o
Colégio Estadual Pedro
Macedo. O ministro estava
acompanhado pelo vicegovernador, Darci Piana,
e p elo se cr et ár io d e
Educação e do Esporte,
Renato Feder.
De a co rd o co m o
m in is tr o , o P ar an á
a p r es en to u u m a b o a
estru tura d e p revenção
contra a Covid na hora da
ap lica çã o d o e x a m e .
Ribeiro disse ainda que as
p ro va s
do
Enem
transcorreram de forma
tranquila em todo o Brasil,
com
e x c eç ão
do
Amazonas, cujas provas
foram transferidas para os
dias 23 e 24 de fevereiro,
em função da nova onda
de
co n t ág io
p elo
coronavírus. “A aplicação
da prova é essencial para
garantir o ingresso das
pesso as mais pob res à
universidade. Hoje elas têm
50 % d a s va ga s n a s
universidades federais”,
disse Ribeiro.
Cerca de 5,6 milhões
de
es tu d a n t es
se
inscreveram para fazer o

Sobre a aplicação do
Enem Digital, que envolveu
96 mil estudantes do Brasil,
a expectativa do ministro é
que este projeto piloto deva
vin gar, p o r facilitar a
ap lica ção d a p ro va e
ta m b ém
d ar
m ais
comodidade aos alunos. “É
u m p r o c es so m ais
moderno, mais barato e
fa cilit a n a co r reç ão ”,
complementou o secretário
Renato Feder.

Milton Ribeiro esteve em Curitiba neste domingo (17) e visitou um dos locais de prova, o Colégio Estadual Pedro Macedo. O
ministro estava acompanhado pelo vice-governador, Darci Piana, e pelo secretário de Educação e do Esporte, Renato Feder.

Enem em todo o Brasil, e
no Paraná a previsão era
de 239 mil estudantes. “O
Pa ra n á r eg is tr o u u m
cresc im en to m aio r d e
inscritos no Enem 2020,
com aumento de 40% em
relação a prova anterior.
Estes jovens, que fizeram
as provas, são os mesmo
que tiveram boas notas na
ú ltima p ro va d o Id eb ,
ranking das escolas do

Brasil, q u e co lo co u o
P ar an á en tr e o s t rê s
m e lh o r es e st ad o s d o
Bra sil”, d isse o vicegovernador Darci Piana.
Antes de começar as
provas, o ministro, o vicegovernador e o secretário
da Educação vistoriaram as
salas de provas para se
certif icarem q u e tu d o
es ta va c o r re to . “ N o
Paraná, houve o cuidado

que se adotassem todos os
protocolos de prevenção
contra a Covid, definidos
pela Secretaria de Estado
da Saúd e”, ressalto u o
secretário da Educação,
Renato Feder.
NACIONAL – O
ministro afirmou que, além
do Amazonas, o MEC vai
estudar o que fazer com dois
municípios de Rondônia,

Espigão do Oeste e Rolim
de Moura, cujos prefeitos
vetaram a aplicação da
prova do Enem. O MEC
pode estudar uma nova data
p ara a ap licação d o s
exames. O ministro informou
que cinco mil estudantes no
Brasil pediram para fazer a
prova nos dias 23 e 24, por
apresentarem sintomas de
Covid-19 ou por outras
doenças infectocontagiosas.

QUESTÕES – Quem já
p articip o u d o Ex am e
Nacional do Ensino Médio
algu m a vez , d eve ter
perceb ido q ue, m esmo
acertan d o a m esm a
quantidade de questões que
um colega, as notas entre os
can d id ato s p o d em ser
diferentes. A diferença entre
as notas finais se deve ao
método de avaliação usado
na prova: a TRI (Teoria de
Resposta ao Item). Nesse
sistem a, a s q u estõ es
co n sid erad as “ fáceis”
valo rizam a n o ta d o
candidato. Por isso, aquele
que errou muitas questões
fáceis e acertou uma questão
difícil, a TRI entende que a
probabilidade de acertos por
"ch u te" fo i gran d e e
considera essa informação
na nota final. Mas, se o
candidato acertou muitas
questões fáceis, as médias/
difíceis acabam rendendo
mais pontos.

