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Quarto Centenário
faz repasse de
R$ 61 mil para as
Santas Casas

R$ 1,00

Rancho Alegre
investe mais R$ 239
mil em recape
O prolongamento da
Avenida Paraná em Rancho
Alegre D’Oeste, recebeu
nesta semana, a aplicação
do chamado recap e
asfáltico . Também foi
concluido o recape da rua
Aracaju
CIDADES

O prefeito de Quarto Centenário, Akio Abe, anunciouontem
que o município fará um repasse
à Santa Casa de Goioerê no valor
de R$ 11.936,80 e outro para a
Santa Casa de Campo Mourão
no valor de R$ 49.163,54.
CIDADES

Prefeitura destina R$ 1,7 milhão em
pavimentação para o Águas Claras
A Prefeitura de Goioerê
vai investir R$ 1,7 milhão em
obras de pavimentação no
Conjunto Águas Claras. O
anúncio foi feito na sextafeira passada pelo prefeito
Betinho Lima, durante o lançamento do pacote de obras
que sua administração começa licitar. No total serão
20 obras e mais de R$ 16
milhões em investimentos.
PÁGINA 03

Comércio fechado
nesse fim de semana
Este será mais um final de
semana com boa parte do comércio de Goioerê fechado. A
medida atende a decretos
estaduale municipal, publicados na semana passada, que
têm como objetivo prevenir e
evitara propagação do vírus da
Covid-19, que tem feitovítimas
todos os dias na cidade.
PÁGINA 04

Prefeitura retoma
discussão de projeto de
remodelação de praça
parado há 2 anos

Especialistas
discutem perspectivas
para retomada de
aulas presenciais

PÁGINA 04

PÁGINA 03

Moreira Sales: prefeitura destina ônibus
zero para a educação em Paraná do Oeste
A prefeitura de Moreira
Sales fez no início desta
semana, a entrega de um
ônibus zero-quilômetro,
para atender o transporte
escolar no distrito de
Paraná do Oeste. O veículo
foi adquirido com
recursos liberados pelo
deputado federal Zeca
Dirceu.
CIDADES

Janiópolis: prefeitura incentiva avicultura
e produção tende a crescer no município
Com objetivo de melhorar a renda dos agricultores locais e consequentemente aumentar o movimento econômico fiscal, a
prefeitura de Janiópolis
está incentivando e apos-

tando na expansão da avicultura, com medidas de
apoio à instalação de aviários, o que deve fazer do
município um dos principais produtores de aves da
região.
CIDADES

Prefeitura vai investir R$ 1,5 milhão
para melhorar a iluminação pública
A Prefeitura de Goioerê
fará novos investimentos em
iluminação de LED nas ruas
do município, como objetivo
de oferecer maior conforto
para a população e economia

aos cofres públicos. De acordo com o prefeito Betinho
Lima, os investimentos consistem na troca de lâmpadas,
braços e luminárias.
PÁGINA 05
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Projeto “Aluno Nota 10” é aprovado e vai
premiar estudantes das escolas municipais
A Câmara Municipal de
Goioerê aprovou no início
desta semana, o projeto
“Aluno Nota 10”, que cria
uma premiação anual aos
melhores alunos do primeiro
ao quarto ano do ensino
fundamental das escolas da
rede municipal de ensino.
Segu ndo o veread or
Fáb io Plaza, au to r d o
p ro jeto, o ob jetivo d a
premiação é tão somente
incentivar os alunos em seus
estudos, de modo a estimulálos a obter um desempenho
exteriorizado em notas e
comportamento cada vez
maior, além de fomentar a
participação e a diminuição
do número de faltas.
O vereador cita que além

O vereador Fábio Plaza é o autor do projeto, que deverá virar lei no município

de um maior empenho dos
alunos voltados para a área
da educação, o projeto visa
tamb ém , m elho ria n o
comportamento,
participação , respeito e
disciplina, principalmente dos
estudantes que receberão em
troca o reconhecimento
social em forma de merecida
homenagem.
“Eu não tenho dúvida de
que através desse projeto a
gente vai conseguir resgatar
valores importantes como
responsabilidade, interesse,
empenho e disciplina, bem
como contribuir para a
eficiên cia do en sin o
m un icip al”, d estaca o
parlamentar.
O vereador cita que o

p rojeto
pode
ser
transformado em lei na
próxima segunda-feira, dia
29, quando o plenário da
Câmara Municipal realiza a
segunda e última votação do
m esm o . “ Na prim eira
votação tivemos aprovação
por unanimidade e cremos
que na plenária de segundafeira não será diferente”,
acredita Plaza.
Aind a segu n do o
vereador, ao mesmo tempo
em que se busca reconhecer
o desem pen h o d o s
estudantes que se destacam
no decorrer do ano letivo, o
p ro jeto d e su a au to ria
também vai estimular os
demais alunos na melhoria
da aprendizagem.

“Cesta Solidária”: programa tem
pontos de arrecadação em Goioerê
O p ro gram a “ Cesta
Solidária”, desenvolvido
pela Superintendência Geral
de Ação Solidária, órgão
ligad o à Secretaria d a
Justiça, Família e Trabalho,
iniciou nesta semana sua
segunda edição.
De aco rd o co m o s
organizadores, o programa
tem co m o o b jetivo ,
arrecad ar alim en to s e
p o sterio rm en te
a
d istrib u ição d e cestas
b ásicas p ara fam ílias
paranaenses que estão em
situ ação
de
m aio r
vulnerabilidade.
Em Goioerê, o ponto de
arrecadação é no quartel do
Co rp o d e Bo m b eiro s,
localizado na Aven id a
Mauro Mori, an exo ao
Ginásio de Esportes 10 de
Ago sto. A entrega d os
alimentos pode ser feita das
10 às 17 horas.
A primeira-dama do
Estad o d o Paran á e
presidente do Conselho de
Ação Solidária, Luciana
Saito Massa, reforça a
importância da ação diante
d o n o vo c en ário d a
pandemia da Covid-19. “O
m o m en t o
é
de
solidariedade, pois há muitas
famílias sofrendo com a
fome e a falta de renda,
causad os por con ta da
pandemia”, destaca ela.
A camp an ha “ Cesta
Solidária” faz parte da
força-tarefa “Menos Eu,
Mais
Nó s”,
da
Superintendência Geral de
Ação Solidária em parceria

BBB, Gilmar, a Vacina e o Voto

Em Goioerê, o ponto de recebimento é no quartem do Corpo de Bombeiros

co m a Co o rd en ação
Estadual da Defesa Civil,
responsável por receber e
coordenar o repasse das
doações, de acordo com os
critérios estabelecidos.
A primeira edição da
campanha foi em 2020,
quando as crises sanitária e
eco n ô m ica atin giram
diversas famílias por conta
do novo coronavírus. Na
ép o ca, o p ro gram a
co n segu iu arrecad ar e
distribuir 150 toneladas de
alimentos à população mais
vulnerável e em situação de
risco, em todo o Paraná.
A campanha, que teve
também o apoio do Corpo
de Bombeiros do Paraná,
endossou o prêmio recebido
pelo Governo do Paraná de
“Estado mais solidário do
Brasil”, concedido pelo
programa Pátria Voluntária
do Governo Federal em
2020.
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Mergulhamos num
equinócio turbulento com
pouco oxigênio no tubo.
Vivemos dias eletrizantes,
aterrorizadores, capazes de
gerardescontrole emocional
no s brasileiro s mais
equilibrados.A superposição
dos fatos nos colocou no
vagão 1.001 do Expresso
do Amanhã. Fomos às urnas
em 2018, passamos voando
por um inexplicável 2020, o
AnoNovochegou,masquem
já está aí é 2022, atropelando
a Ciência e trazendo na pauta
o futuro da nossa
Democracia.
Anoquevemvamos votar
em cin co candidato s.
Presidente, Governador,
Senador, Deputado Federal
e Deputado Estadual. Brasília
- aquela que parece um
cartão-postal urbanístico,
mas que manda de verdade
em todos nós - está de olho
em apenas um grande
projeto: a eleição d as
ban cadas federais, os
deputados e senadores do
povo, que vão representar a
divisãodosbilionáriosfundos
Partidário e Eleitoral.
Empatia ainda é palavra
novano vocabulário danossa
gente. Os meios de
comunicação vivem crise
aguda de credibilidade. No
panelaço durante o
pro nunciamento
de
Bolsonaro, no dia que Sérgio
Moro foi transformado em
suspeito, também se ouviu
muitos “fora Globo lixo!”

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2.021
OBJETO: Execução de REFORMA DA CASA DA
CULTURA do Município de Goioerê no âmbito do
Convênio 870370/2018/MINC/CAIXA. Valor R$266.354,62. Horário: 09:00 horas. Data: 14/04/2021.
Informações: (44) 35218924, disponível no site
www.go io ere.pr.go.br,
e
p elo
e-mail:
licitacoes@goioere.pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 24 de março de 2021.

Os paredões do reality
show de maior audiência do
país mostram que ser
influencer com milhares de
seguidores não é garantia pra
nada! O eleitor cancela,
deleta, troca de ídolo em
segundos. Volatilidade total.
E o Ministro Gilmar
Mendes, usando todos os
algoritmos da Lei, conduziu
sua turma no STF a tornar
Moro “criminoso”.
Qual a estratégia de
reposicionamento de Moro?

Imagina a cabeça do eleitor
ao recebera notícia. Batman
ago ra é da turma do
Coringa.
Enquanto isso, o “PIB
Brasileiro” escreve uma
carta aberta à nação dando
um pito histórico no
presidente da República. A
reação de Bolsonaro, em
rede n acional, foi
surpreendente: defendeu a
Vacina, com a boca torta de
tanta contradição. Agora
não vamos virar jacarés.
Atônitos, os eleitores já
não sabem que rumo seguir.
O radicalismo e o
extremismo explodindo em
to dos os gru pos de
WhatsApp pelo País, onde
a diversão e o humor estão
perd endo terreno pro
embate político.
Pra piorar, todo mundo
agora quercomprarVacina:
veread ores, p refeito s,
deputados, governadores,
empresários.....mas não tem
Vacina à venda! Puro
ilusionismo, pois nem as
mais ricas economias globais
estão
conseguin do
equacionar esse problema.
Esse tsunamidiário sobre
as nossas cabeças mostra
que as fortalezas de quem
vai buscar o voto ano que
vem precisam convergir
para u ma narrativa
ino vado ra: Prop ósito,
História, Esperan ça e
Felicidade.
Vamos ter outros
equinócios, mais notícias de
Brasília, mais mortos pela
Covid, mais cancelados,
mais gente saindo do grupo
da Família. Pra saber
mesmo o que virá depois,
primeiro a democracia vai
ter que superaro implacável
paredão de 2022. A parte
boa é que só depende de
nós, brasileiros, fazer com
que o sol cruze o equador
celeste com tranquilidade.
* Marcelo Cattani,
jornalista e publicitário, foi
secretário de Comunicação
do Estado do Paraná.
Fu ndad or da Yari Estratégia e Inovação em
Marketing.
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Prefeitura destina R$ 1,7 milhão em
pavimentação para o Águas Claras
A Prefeitura de Goioerê
vai investir R$ 1,7 milhão
em obras de pavimentação
no Conjunto Águas Claras.
O anúncio foi feito na sextafeira passada pelo prefeito
Betinho Lima, durante o
lançamento do pacote de
obras que sua administração
começa licitar. No total
serão 20 obras e mais de R$
16
m ilh õ es
em
investimentos.
De aco rd o co m o
prefeito, a pavimentação de
ruas do Águas Claras é um
sonho antigo dos moradores
do bairro, que há décadas
tem enfrentado a poeira em
dias de estiagem e o barro
em períodos de chuva.
“ Co m o asfalto esse
problema será resolvido”, diz
o prefeito.
Betin h o c ita q u e o
p rim eiro passo p ara a
pavimentação das ruas do
bairro já foi dado com o
lan çam en to das o bras.
Agora, segundo ele, começa
o processo de licitação,
quando será conhecida a
emp resa vencedo ra d o
certamente e que realizará
os serviços na comunidade.

Paulo José: comemoração

Rua Andorinha, uma das principais do bairro que receberá quase 2 milhões de reais em asfalto

“Com a pavimentação das
ruas do bairro, nós vamos
mudar a cara do Águas
Claras”, comenta Betinho.
O prefeito lembra que
além d e m elh o rar a
q ualid ad e d e vid a do s
moradores d o bairro, a
pavimentação de ruas do

Maria Aguiar: anos de espera

Águ as
Claras
vai
proporcionar a valorização
dos imóveis locais. “Não há
d ú vid a. C o m to d a a
infraestrutura que o bairro
passa a ter com a chegada
do asfalto, o preço dos
imóveis será outro”, frisa.
Ainda de acordo com o

Maria Messias: boa notícia

prefeito, a pavimentação das
ru as d o Águ as Claras
representa desenvolvimento
econômico e social para a
cidade. “Mesmo quando era
vereador já sonhava em
levar asfalto aos bairros mais
periféricos da cidad e e
estamos cumprindo isso”,
diz ele.
Além da pavimentação,
o prefeito lembra que as ruas
do b airro tamb ém vão
contar com a implantação
d e galerias p lu viais,
sinalização viária e obras de
mobilidade e acessibilidade.
MORADORES: - Para
moradores do Conjunto
Águas Claras, o asfalto
representa a concretização
de um sonho histórico
bastante aguardado. “Há
muito tempo a gente espera
por este benefício. Estamos
felizes com a notícia”, diz

Especialistas discutem perspectivas
para retomada de aulas presenciais
A presidente do
Conselho Nacional de
Educação – CNE - Maria
Helena Guimarães de
Castro, disse quinta-feira
(24) que é impossível
prever, com algum grau de
segurança, quando as
escolas poderão retomar
as aulas presenciais.
Ao participar de
seminário virtual, ela disse
que o aumento do número
de casos da Covid-19 e o
consequente agravamento
da crise sanitária em todo
o país frustrou a
expectativa inicial dos
especialistas.
“As orientações e
normas que o CNE aprovou
durante 2020 sinalizavam
para uma situação muito
diferente da atual. Nossa
expectativa era iniciar 2021
com uma situação mais
tranquila, com as escolas
se preparando para retomar
as atividades presenciais,
mas não é isto o que está
acontecendo”, disse Maria
Helena.
A presidente do CNE
disse que o órgão está
lidando com uma agenda
de
planejamento

A dificuldade para a volta às aulas presenciais são gigantescas

imprevisível.
“Não
sabemos quando as escolas
poderão retornar ao seu
efetivo funcionamento”,
reconhece ela ao defender
que todos os profissionais
que trabalham na área da
educação, do ensino
infantil à universidade,
sejam vacinados.
GOIOERÊ: - Em
Goioerê, a secretária de

Educação, Aline Batista,
cita que as escolas estão
todas preparadas para a
volta às aulas presenciais,
mas que o município
seguirá orientações do
governo estadual.
“Nós estamos vivendo
um momento muito
atípico, que
exige
prudência e cautela de
todos. Não podemos
colocar
nossos

professores, alunos e
trabalhadores da educação
em risco. O momento
exige cautela”, sentencia a
secretaria.
VACINAÇÃO: - Em
relação à vacinação dos
profissionais do setor de
educação contra a Covid19, a Câmara de Goioerê
aprovou nesta semana,
indicação do vereador

Antonio Botelho Filho.
Moradora do bairro há
27 anos, Maria Aparecida
Messias Barros, diz que
sempre teve desejo de ver o
asfalto na sua rua. “Há anos
a gente espera que esta obra
seja realizada e com certeza
o asfalto vai melhorar a vida

de quem mora aqui. Só
tem os qu e agradecer o
prefeito Betinho Lima”,
destaca ela.
Quem também está feliz
da vida com o anúncio da
pavimentação de sua rua, é
Zilda Corte de Oliveira.
Moradora do bairro há 20
anos, ela cita que essa é uma
conquista importante, que
chega para melhorar a vida
de todas as pessoas que
moram no Águas Claras.
Mo rad o ra d a Ru a
Andorinha, Paulo José dos
Santos se diz animado. “Essa
notícia é uma benção, pois
já passaram com a rede de
esgoto e agora vai chegar o
asfalto . Só temo s qu e
agradecer à administração
municipal”, frisou.
Maria Aguiar mora no
bairro há mais de dez anos e
disse que o sofrimento nesse
período tem sido duplo, pois
nos dias de estiagem tem de
encarar a poeira e quando
chove, a lama. “Não tem
sido fácil para nós, mas
agora essa b oa notícia.
Estamos felizes e esperando
que realmente a obra seja
realizada”, destacou ela.

Zilda e Antonio Botelho: motivos para comemorar

GAZETA REGIONAL - 27/03/2021

Márcio Lacerda, sugerindo
à prefeitura, a inclusão de
professores e servidores
da rede municipal, em
grupos prioritários.
A preocupação do
vereador,
leva
em
consideração
as
características
do
ambiente escolar e das
atividades educacionais,
em que o contato é bastante
próximo e frequente. “O
contato entre professor e
aluno é inevitável, daí nossa
preocupação e sugestão da
vacina”, destaca Lacerda.

De acordo
com
Lacerda, a imunização
tranquilizará não só os
professores, mas também
os pais, familiares e os
próprios estudantes. “Se a
gente tiver um ambiente
mais seguro, por meio da
vacina, a rotina educacional
poderá ser retomada,
mesmo que em etapas, mas
com maior segurança para
todos”, destaca ele, citando
ser preciso prezar pela
saúde dos profissionais da
educação e também dos
estudantes.
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Apesar da pandemia, comerciantes se
dizem otimistas com vendas da Páscoa
Depois de um ano difícil
para o setor, por conta da
pandem ia da Covid-19,
comerciantes de Goioerê se
dizem otimistas com as
vendas da Páscoa deste ano.
A data, considerada uma das
m ais esp eciais p ara o
comércio, será comemorada
no próximo domingo, dia 4
de abril.
De
acord o
co m
informações da ACIG –
Associação Comercial e
Empresarial de Goioerê, a
d ata é a terceira m ais
importante do ano para o
comércio, ficando atrás
apenas do Natal e Dia das
Mães. “Daí a expectativa boa
em relação à Páscoa”, diz o
p resid ente Alex and re
Cândido.
Segundo estimativa feita
pela Confederação Nacional
do Co mércio d e Ben s,
Serviços e Turismo , as
vendas da Páscoa de 2020
caíram 31,6% em relação ao
registrado 2019, uma perda
de mais de R$ 700 milhões
para comércio.
Um d o s m o tivo s
alegados, foi a pandemia da
Covid-19, já que no ano
passado, a data ficou próxima

Comerciantes etão otimistas com a chegada da
Páscoa, a ser comemorada domingo, dia 4 de abril

do início da implementação
das medidas de quarentena e
de distanciamento social no
Brasil, após o surgimento dos
primeiros casos da doença
no país.
O presidente da ACIG
lembra que a Páscoa é
esperada não apenas para
quem vende chocolates e
outras gulo seimas, mas
também pelos mais diversos
setores do comércio, como
confecções, calçados, joias
e flo res, en tre ou tros.

“Especialmente para os
supermercados”, acrescenta
Alexandre.
O otimismo em relação
às vendas da Páscoa deste
ano parece ter contagiado a
m aio ria ab solu ta d o s
comerciantes de Goioerê.
Eles citam q u e as
expectativas são positivas,
apesar de ainda estarem
cautelo so s qu an to ao
com p o rtam en to
dos
consumidores.

CHOCOL ATE
CASEIRO: - Qu em
também está acreditando
muito na chegada da Páscoa,
é o pessoal que trabalha com
chocolates e ovos artesanais,
chamados caseiros.
No ano passado, segundo
algu n s o u vido s pela
reportagem, muitos clientes
cancelaram os pedidos já
feito s, p o is n ão iriam
encontrar os familiares, mas
p ara este an o , as
expectativas são melhores.

Comércio: só supermercados, padarias,
açougues e farmácias podem funcionar
Este será mais um final de
semana com boa parte do
comércio de Goioerê fechado.
A medida atende a decretos
estadu al e m un icip al,

p ub licado s na sem an a
passada, que têm como
objetivo prevenir e evitar a
propagação do vírus da
Covid-19, que tem feito

vítimas todos os dias na
cidade.
Pelo decreto da prefeitura
do município, só estão
autorizados a funcionarem

Neste sábado e domingo, apenas supermercados, farmnácias
e açougues podem funcionar: demais setores estarão fechados

neste final de semana, os
chamados serviços essenciais,
com o
padarias,
supermercados, açougues e
farmácias.
O atendimento presencial
em lojas, restaurantes e
lanchonetes fica proibido,
mas os serviços de delivery
po dem
fu ncio nar
normalmente, a exemplo do
que aconteceu na semana
passada.
O prefeito Betinho Lima
cita que o município está
seguindo as recomendações
do Governo do Estado e que
todas as medidas estão sendo
tomadas visando o melhor
para a população e também
para os comerciantes.
Betinho lembra que a
Covid não é brincadeira e
que a cidade vive um dos
p io res mo mentos d a
pandemia. “A gente precisa
ter essa consciência, pois a
doença está aí e ela não é
brincadeira”, disse.
Importante destacar que
também está proibida, nos
finais de semana, a venda de
bebidas alcoólicas, inclusive
nos supermercados.

Modelo híbrido, não!
Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado
Hussein Bakri (PSD) reforçou ser contrário ao modelo
híbrido proposto pelo Governo Federal para a nova
modelagem do pedágio no Paraná. Segundo Bakri, o
governador Ratinho Júnior (PSD) tem uma posição clara
sobre o tema: transparência nos contratos, tarifas mais
baixas e obras já nos primeiros anos.
Modelo híbrido, não!
II

disse o secretário da Saúde,
Beto Preto.

“Chega do pedágio mais
caro do Brasil, a R$ 23,00,
é um assalto à mão armada.
Estamos esperando o fim
dessa vergonha há muitos
anos e vai chegar o dia de
nos livrarmos do atual
modelo do pedágio. A
sociedade paranaense não
quer o modelo híbrido e o
Governo do Estado está
trabalhando nesse sentido,
afirmou o parlamentar em
audiência virtual da Frente
Parlam en tar so bre o
Pedágio.

Contra Covid
O Hospital de Clínicas
(HC) de Curitiba participa
de pesquisa internacional
que avalia a eficácia de um
medicamento para a covid19 com 400 voluntários de
diversos p aíses. Os
pesquisadores do HC já
aplicaram o medicamento
em parte dos voluntários no
fim de 2020 e vão contar
com mais voluntários a partir
de abril.

Nova data
A Co m iss ão d o
Concurso da Polícia Civil
do Paraná (PC-PR) e a
Banca Examinadora da
Universidade Federal do
Paraná (UFPR) decidiram
que a nova data da prova
d e s eleç ão p ar a a
corporação policial será
em 3 de outubro. A nova
data “foi escolhida com
base na perspectiva de
m e lh o r a n o q u a d r o
epidemiológico no Brasil
para os próximos meses,
lev an d o e m co n t a a
segurança dos inscritos
Da Redação ADI-PR Curitiba
durante a em
realização
doe
Coluna publicada simultaneamente
22 jornais
concurso”,
diz a PCPR.
portais associados. Saiba mais
em www.adipr.com.br
Garantia
A Secretaria de Estado
da Saúde realizou uma
reunião com fabricantes de
oxigênio para garantir o
abastecimento nas unidades
hospitalares próprias do
Paraná. “Estamos unindo
todas as empresas que
prestam esse serviço para o
Estado, para alinharmos
posicionamentos e termos
conhecimento para trabalhar
os pontos críticos neste
momento da pandemia”,
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Prefeitura retoma discussão de projeto de
remodelação de praça parado há 2 anos
A prefeitura de Goioerê
retomou as discussões do
projeto de remodelação da
Praça Luigi De Paoli – também
conhecida como Praça da Igreja
Matriz. Na sexta-feir a, o
pr efeito Betinho Lima,
juntamente com a comissão
responsávelpelo projeto, visitou
o local.
A proposta vem sendo
discutida desde meados de
2018, mas por inércia e falta de
ação da administração passada,
até o final de 2020 o projeto
arquitetônico não tinha sido
executado.
“Estamos
retomando as discussões para
que o projeto se torne realidade”,
diz o prefeito Betinho.
O prefeito cita que parte do

O prefeito Betinho esteve no local e anunciou mudanças no projeto
recurso para as obras já está
garantida, através de emenda
do deputado federal Hermes

Parcianello, que destinou, ainda
em 2018, R$ 800 mil para a
remodelação, estimada em R$

1 milhão.
Desde que Betinho assumiu
o comando da prefeitura, duas

reuniões foram realizadas com
os empresários que fizeram a
demanda deste projeto. Na
sexta-feira, eles visitaram a
praça quando o prefeito teve a
oportunidade de apresentar
suas propostas para o projeto.

Segundo a prefeitura, até
meados de abril uma nova
reunião será realizada para que
aja alinhamento sobre como
será o projeto para que a equipe
do Planejamento da Prefeitura
inicie a execução do mesmo.
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VACINA CONTRA A COVID

Novas doses vão ampliar vacinação
para os idosos a partir dos 70 anos
Com 1.090 novas doses
de vacina contra a Covid19, recebidas na última
quarta-feira, a Secretaria
Municipal de Saúde de
Goioerê, avança para um
novo público: os idosos
com idade entre 70 e 74
anos.
De acordo com as
informações, pelo menos
800 doses do imunizante
serão destinadas para
vacinar os idosos nessa
faixa etária. O restante –
290 – vão para os idosos
com idade entre 75 a 79
anos.
A secretária Gabriela
Martins cita que a exemplo
do que já vem ocorrendo, o
cronograma de vacinação
foi elaborado com a
imunização começando
neste sábado, dia 27,
pessoas com idade de 75 e
76 anos.
Gabriela lembra que não
é necessário correria, pois
haverá vacina para todas as
pessoas que se encaixam
nas faixas etárias já
elencadas. “Vamos fazer da
mesma forma que fizemos
até agora, com cautela e sem
aglomerações”
,
disse.
Olocal da vacinação será
o mesmo – Polo da UAB –
e neste sábado, o horário de
vacinação será das 8 às 10
horas – período da manhã e

A vacinação para idosos de 75 e 76 anos começa neste sábado: imunização será realizada no Polo da UAB

das13 às15 horas– período
da tarde. Lembrando que no
período da manhã a
vacinação é voltada para
pessoas do sexo masculino.
Já as mulheres serão
vacinadas no período da
tarde.
A vacinação segue no
domingo, dia 28, quando
serão imunizadosidosos de
74anos.Avacinação começa

às 8 horas e os primeiros a
serem vacinados serão os
nascidosde janeiro a junho.
Às10 horasserão vacinados
os nascidos de julho a
dezembro.
Ainda no domingo, no
período da tarde, será a vez
das mulheres serem
vacinadas. Às13 horas serão
vacinadas aquelas que
nasceramde janeiro a junho

e às 15 horas as que
nasceram de julho a
dezembro.
Já na segunda-feira, dia
29,avacinaçãoserá destinada
aosidososde 73anos, sendo
que no período damanhã, às
8 horas, serão vacinados os
nascidos de janeiro a junho.
Às 10 horas, os nascidos de
julho adezembro. Àtarde, às
13 horas, a imunização será

Prefeitura vai investir R$ 1,5 milhão
para melhorar a iluminação pública
A Prefeitura de Goioerê
fará novos investimentos em
iluminação de LED nas ruas
do município, com o objetivo
de oferecer maior conforto
para a população e economia
aos cofres públicos. De
acordo co m o p refeito
Betin ho
Lim a,
os
investimentos consistem na
troca de lâmpadas, braços e
luminárias.
No total, segund o o
prefeito, o município vai
investircerca de R$1,5milhão
na melhoria da iluminação,
inclusive trocando todo o
sistema atual do Parque
Industrial por LED. Também
serão contempladas ruas do
Conjunto Águas Claras,
Praça do Japão e Avenida
Dário Moreira de Castilho,
na Vila Guaíra.
Betinho cita que a meta da
administração é substituir
100% das lâmpadas do
município, mas que essa
melhoria será feita por etapas.
“Nossa intenção é trocar toda
a iluminação e para tanto já
estamos em busca de recursos
para isso”, destaca ele.
O prefeito explica que a
mudança da iluminação por
lâmpadas de LED, além de
gerar u ma significativa

para osquenasceramde julho
a dezembro.
Na terça-feira, dia 30,
serão vacinados os idosos
de 72 anos, sendo que às 8
horasa imunizaçãoserá para
os nascidos de janeiro a
junho e às 10 horas quem
nasceu de julho a dezembro.
À tarde será a vez das
mulheres, sendo que às 13
horas, serão vacinadas
aquelas que nasceram de
janeiro a junho. Às15 horas
serão imunizadas aquelas
que nasceram de julho a
dezembro.
A vacinação segue na
terça-feira, dia 30, para
quem tem 72 anos.
Primeiro, às 8 horas, serão
vacinados os nascidos de
janeiro a junho. Às10 horas
serão vacinados os que
nasceram de julho a
dezembro. No período da
tarde, às 13 horas, serão

vacinadas as mulheres
nascidas de janeiro a junho
e às 15 horas, quem nasceu
de julho a dezembro.
Na quarta-feira, dia 31,
será a vez dos idosos com
71 anos. Às 8 horas serão
vacinados os nascidos de
janeiro a junho. Às10 horas
será a vez dos nascidos de
julho a dezembro. Já no
período da tarde, às 13
horas, será a vez das
mulheres, sendo as
primeiras a serem vacinadas
aquelas que nasceram de
janeiro a junho. Às15 horas
serão vacinadasas nascidas
de julho a dezembro.
Já os idosos de 70 anos
serão vacinados na quintafeira, dia 1º de abril. O
esquema será o mesmo,
sendo que às 8 horas serão
vacinados osnascidos entre
janeiro de junho. Às 10
horasa imunizaçãoserá para
os nascidos de julho a
dezembro. No período da
tarde, às 13 horas, serão
vacinadas as mulheres
nascidas de janeiro a junho
e às 15 horas, quem nasceu
de julho a dezembro.
NÚMEROS
DE
DOSES: - De acordo com
a Secretaria de Saúde, até
quinta-feira, Goioerê já
havia aplicado 1.689 doses
da vacina, contemplando
626 trabalhadores da área
da saúde e 1.063 em idosos
com mais de 75 anos. Já a
segunda dose foi aplicada
em 388 pessoas, sendo 188
em trabalhadores da saúde
e 200 em idosos.
Ainda de acordo com a
saúde, até o momento
Goioerê recebeu 3.238
doses de vacina e como há a
orientação do Ministério da
Saúde para que todas as
doses recebidas sejam
aplicadas como primeira
dose, a vacinação começa a
ser acelerada.
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economia aos cofres públicos,
também vai aumentar a
segurança da população, em
especial de moradores que
estiverem na rua no período
noturno.
O que é LED: - LED é a
sigla em inglês para “diodo
em isso r de luz”, u m

co mp on en te eletrôn ico
semicondutor que segue a
mesma tecnologia utilizada
nos chips dos computadores,
transformando energia elétrica
em luz.
A grande vantagem da

lâm pada d e LED é a
economia de energia que ela
proporciona. Isto ocorre
porque o diodo tem boa
cap acid ad e lu mino sa,
produzindo mais luz com uso
de menos energia.
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CONTRA-CAPA

Governador lança campanha com municípios
para vacinar de domingo a domingo
O Governo do Estado
inicia nesta sexta-feira (26)
uma campanha junto aos
municípios do Paraná para
vacinar os grupos prioritários
de domingo a domingo. A
id eia, apresentad a pelo
governador Carlos Massa
Ratinho Junior, é incentivar
ainda mais a imunização,
valorizar a sua importância
na luta contra a pandemia e
acelerar a aplicação em
cidad es q u e têm mais
d ificu ld ad es
de
operacionalizar o Plano
Estadualde Vacinação contra
a Covid-19.
Segundo levantamento
preliminar da Secretaria de
Estado da Saúde, municípios
de todas as regiões vão aderir
já neste final de semana e a
expectativa é de que a
campanha ganhe corpo no
decorrer dos próximos dias.
Vão participar, por exemplo,
Lo nd rina,
Maringá,
Telêmaco Borba, Toledo,
Umuarama, Pinhais, São
José dos Pinhais, Colombo,
Almirante Tamandaré, Foz
do Iguaçu, Medianeira, São
Miguel do Iguaçu, Maria
Helen a, Alto Paraíso ,
Altônia, Jandaia do Sul,
Apucarana, Mandirituba,
Jacarezinho, Goioerê, e
diversos outros.
“Estamos batalhando
d iariam en te ju n to ao
Min istério da Saúd e e
laboratórios privados para
aumentar a disponibilidade
de vacinas, mas, ao mesmo
temp o , tem o s q u e ser

A ideia é incentivar ainda mais a imunização, valorizar a sua importância na luta contra a pandemia, e acelerar a
aplicação em cidades que têm mais dificuldades de operacionalizar o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19.

certeiros com as doses que
já recebemos e que vamos
receber em frequência cada
vez maior. Precisamos
imunizar rapidamente os
grupo s p rio ritários. A
vacina é a única alternativa
que temos para vencer o
coron avírus”, disse o
governadorRatinho Junior.
Ele destacou que o
Estado tem conseguido

disponibilizar as doses aos
municípios em tempo recorde
com o auxílio de aeronaves e
caminhões refrigerados. Essa
mesma dinâmica se repetiu dez
vezes nas d ez rem essas
recebidas pelo Paraná desde
meados de janeiro. Com as
227,4 mil doses desta sextafeira (26), o Estad o se
aproxima de 2 milhões de
doses já recebidas, montante

apto a imunizar cerca de 1
milhão de cidadãos.
"Co m a im u n ização
chegando a mais pessoas
vamos diminuir a tensão sobre
o sistem a d e saúd e.
Queremos dar velocidade. É
o primeiro Estado do País a
fazer essa campanha de
domingo a domingo. Vamos
dar todo o apoio necessário
aos municípios", completou

o governador.
Ele reforçou, ainda, que
há estimativa de recebimento
de 300 mil doses semanais
no Estado a partir do próximo
mês e que os próximos que
devem ser vacinados, além
d o s id oso s, são o s
trabalhadores da educação
e as forças policiais.
Paran á já vacin o u

88,25% dos profissionais de
saúde com a 1ª dose
Go vern o
refo rça
orientação p ara qu e
mu nicípios agilizem a
vacinação
“Queremos que as vacinas
cheguem nos braços dos
paranaenses para aumentar
a imunização no Estado todo.
Com as novas remessas,
estamos descendo para base
da pirâmide populacional e
precisamos usar toda a nossa
capacidade de vacinação
para acelerar esse processo.
Agora teremos um fluxo
melhor de vacinas”, enfatizou
o secretário Beto Preto.
A Secretaria de Estado
da Saúde se reúne de forma
constante com os secretários
municipais para acompanhar
d e p erto as açõ es d e
vacinação, sugerir mudanças
e ouvir as demandas. Nos
últimos meses foram três
reuniões virtuais para solicitar
urgência nas aplicações das
doses recebidas. O Paraná
tem quase 2 mil pontos de
vacinação.
BALANÇO – Até a
manhã desta sexta-feira a
média de ap licação da
primeira dose nos municípios
ainda era de quase 70%,
segu n d o b alan ço d o
Vacinômetro, abastecido a
partir de dados informados
pelas prefeituras. O Paraná
aplicou 750.395 primeiras
doses entre as 1.092.508
distribuídas, o que significa
16% d os 4.635.123
p aran aenses n o gru p o
prioritário ou pouco mais de
8% da população adulta.
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Janiópolis: prefeitura incentiva avicultura
e produção tende a crescer no município
Com objetivo de melhorar
a renda dos agricultores locais
e consequentemente aumentar
o movimento econômico fiscal,
a prefeitura de Janiópolis está
incentivando e apostando na
expansão da avicultura, com
medidas de apoio à instalação
de aviários, o que deve fazer
do município um dos principais
produtores de aves da região.
De acordo com o prefeito
Ismael Dezanoski, é muito
imp or tante o mu nicípio
incentivar os produtores,
p or qu e além d e estar
fomentando novas atividades
e diversif icação , essas
atividades vão gerar renda e
qualidade de vida para o
produtor bem como vai gerar
retornos para o município.
Ainda de acordo com o
prefeito, a partir do momento
em que a prefeitura amplia o
lequ e de incen tivo s ao s
pr od utor es,
além
de
proporcionar-lhes condições
de diversificação da produção,
reduz o índice de êxodo rural.
“A verdade é uma só, com
mais r en da e melho res
condições de trabalho, o
pr od utor r ur al sen te-se
valorizado e reforça os seus
vínculos com sua propriedade”,

Entre os empreendimentos, a construção de um matrizeiro que vai gerar pelo menos 14 empregos diretos
afirmou o chefe do Poder
Executivo.
O prefeito cita que entre os
incentivos que estão sendo

dados aos produtores por parte
da administração municipal,
pode se destacar para serviços
d e terr ap langem p ar a

Vários barracões para produção de frangos estão sendo implantados na zona rural

montagem dos barracões e
ainda serviços de manutenção
de estradas, deixando as vias
em bo m estado d e
conservação.
Ele explica que graças a
isso, a avicultura começa a
crescer em Janióp olis.
Atualmente, segundo ele, são
dois barracões em construção
do agricultor Hercílio Augusto,
localizado no sítio Clevelândia
- Bairro São Domingos.
O prefeito destaca ainda,
aviário do grupo NSA, do grupo
integrado pelos empresários
Sidney, Eliane, Adalberto,
Alberto, Leocelso, bem como
a construção de mais dois
bar racões no Distrito de
Bredápolis da Poeira.
Po r último , tem a
construção do matrizeiro, que

Conselho Tutelar tem ações destacadas em
defesa dos direitos da criança e adolescente
Esco lh id os
p ela
população, conselheiros
tutelares de Janiópolis têm
realizado ações importantes
na defesa de fazer valer os
direitos da criança e do
adolescente.
De aco rd o co m o
presidente do órgão no
mun icípio, Luiz Carlos
Gomes, o apoio recebido da
administração municipal tem
sido fundamental para a
realização das boas ações.
Hoje, o Conselho Tutelar
de Janiópolis está estruturado,
com uma excelente equipe,
ponto de atendimento e
veículo
no vo
p ara
atendimento das ocorrências.
ELEIÇÃO: - No início do
ano, mais precisamente no dia
7 de fevereiro, foi realizada a

O prefeito Ismael Dezanoski: avicultura
começa a crescer no município

Saúde recebe van
zero de 16 lugares

A van foi entregue na última quinta-feira

Os conselheiros tutelares: zelando pelos direitos da criança e do adolescente

eleição para a escolha da
nova diretoria do conselho.
Na oportunidade, foi eleito
Luiz Carlos Gomes, como
presidente e ainda Geraldo

Mataran (vice-presidente);
Tawane Bueno (secretária);
Flávia Isabela Prado (vicesecretária) e Silvaneide Braga
da Silva como membro.

Refis: impostos atrasados terão
até 100% de descontos de juros
A P re fe itu ra d e
Janiópolis inicio u na
última segunda-feira, dia
22, o Refis – Programa
de Recuperação Fiscal , que tem como objetivo
o fe rt ar
de
fo rm a
s im plific ad a
a
regularização de dívidas
sem juros ou multas.
Segundo informações
da
pr efeitu ra ,
o
c o n t r i b u i n t e
interessado, tem até o
dia 30 de setembro para
aderir ao Refis, que em
todos os casos de dívidas

está sendo implantado no bairro
rural de Cinco Marcos, pelo
casal de empresários Edmar é
Andrea Barella. O matrizeiro

será integrado por 6 barracões,
com investimento de cerca de
R$ 6 milhões e geração de 14
empregos diretos, além de
dezenas de indiretos. “Como
se vê, a av icultu ra está
expandindo em nosso município
e a tendência é de crescer
muito mais”, diz o prefeito.
O prefeito lembra que além
do matrizeiro, o empresário
Edmar Barella vai construir
cinco casas de alvenaria, que
ser ão r ep assadas ao s
co labo rado res qu e vão
tr abalhar no local. “Nós
estamos bastante felizes, pois
este empresário pesquisou
vários municípios e escolheu
Janiópolis para investir”,
destaca Ismael, agradecendo
os empresários pela escolha
do município.
Ismael finaliza citando que
o compr omisso d e su a
administração é valorizar o
comércio e o empresariado
local, realizando ações que
pr omov am a geração de
emprego e renda, bem como a
melhoria da qualidade de vida
da população. “Temos um
compromisso com Janiópolis e
vamos seguir trabalhando para
atrair e valorizar os empresários
e empreendedores”, disse.

vencidas e atrasadas,
dará descontos de até
100% de juros e multas.
É importante lembrar
que esta é uma grande
op or tun ida de pa ra o
contribuinte regularizar
sua situaç ão jun to à
prefeitura, sem que o
município se obrigue a
r ec or re r à s me dida s
judiciais.
Jeovani Dias, chefe
de gabinete, cita que o
R efis c he ga
p ar a
fac ilit ar a vida d o
cidadão e também do

SERVIÇO: - Para os
interessados em fazercontato
com o Conselho Tutelar os
telefones são os seguintes: 44
3553-2444 e celular de
p lantão 24 ho ras: (44)
99810-1742.

Impostos em atraso poderão ser pagos sem juros

empresário, para que
e le s
po ss am
se
r egular iz ar jun to a o
município sem prejuízo
financeiro.
“Na verdade essa é

uma grande oportunidade
que os contribuintes que
têm dividas atrasadas, de
fazerem a regularização,
inclusive com descontos
de juros”, disse ele.

O prefeito de Janiópolis,
Ismael Dezanoski, fez nesta
semana, a entrega de mais
uma van zero-quilômetro
para integrar a frota da saúde
municipal.
O
veículo ,
co m
capacidade para 16 lugares,
foi adquirido com recursos
estaduais, através de emenda
destinada ao município pelo
deputado Jonas Guimarães.
A van, de Marca Fiat
Ducato, v ai d ar mais
segurança e conforto aos
pacientes que precisam se

tr an sp or tado s
par a
tratamento fora do município.
“Nossos agradecimentos
ao
d epu tado
Jon as
Guimarães, que tem sido um
parceiro importante da nossa
administração”, diz o prefeito
Ismael.
A entrega do veículo foi
feita pelo vereador “Tico”,
que representa o deputado
no município e acompanhada
por
o u tr o s
co legas
parlamentares, bem pelo vice
Eides Guedes e assessores
da prefeitura.
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Quarto Centenário faz repasse de
R$ 61 mil para as Santas Casas
O prefeito de Quarto
Centen ário , Akio Abe,
an unciou o ntem que o
município fará um repasse à
Santa Casa de Goioerê no
valor de R$ 11.936,80 e
outro para a Santa Casa de
Campo Mourão no valor
de R$ 49.163,54. No total
se rão R$ 61. 100, 34
re p ass ad o s à s d u as
entidades.
De aco rd o co m o
p r efeito A kio Ab e, a
exemplo de todo o país, a
região vive o pior momento
da pandemia. “Estamos
vivendo um momento crítico
dessa pandemia e se faz
n e cess ário a aju d a
financeira a estes hospitais
p a ra
c o n tin u ar em
atendendo a população”,
disse.
O prefeito cita que as
duas santas casas são a
p o rta d e e n tra d a d o s
pacientes da região. “Além

O prefeito Akio Abe: recursos para a Santa Casa de Goioerê e também Campo Mourão

da ajuda financeira também
estamos tomando medidas
mais restritivas, afim de que
garantir mais segurança aos
nossos munícipes e também
em favo r d o n o s so
comércio”, comenta.
Akio lembra também que
a co m u n id ad e p recisa
seguir se cuidando, em
esp ecial aten tan d o às
medidas de prevenção ao
novo co ronavíru s. “A
p op u lação p recisa no s
ajudar, pois se cada um fizer
a su a p art e, a gen te
co n s egu e v en cer essa
guerra”, destaca ele.
Ainda de acordo com o
prefeito, a prefeitura vem
trabalhando de forma muito
in te n sa p ar a co n t er a
disseminação do vírus. “A
gente tem alertado através
da imprensa e também das
redes sociais. O momento
é crítico e não dá para
brincar”, frisou Akio.

Município já investiu R$ 42 mil em
melhorias da Estação de Transbordo
O município de Quarto
Centenário já investiu mais de
R$ 42 mil em obras de melhorias
na chamada Estação de
Transbordo de Resíduos.
De acordo com o prefeito
Akio Ab e, q ue tem
acompanhando de perto os
investimentos, até o momento
já foram concluídos os serviços
de adequação de pátio, limpeza
da caixa de chorume, bem como
a instalação de cerca com
alambrados e arame farpado.
O pref eito cita que o
in vestimen to feito pela
administração municipal nestes
serviços soma R$ 32.960,00.
“É um investimento necessário,
que
faz
par te
d as
obrigatoriedades de adequação
da estação de transbordo de
resíduos”, destaca Akio.
Ainda de acordo com ele, a
prefeitura também conclui a
in stalação de placa de
identificação e correção da
co ber tura, cujo s valor es
somados chegam à casa dos
R$ 42.440,00. “Infelizmente
tudo é muito caro, mas o
resultado demonstra que vale a
pena”, disse.
O secretário Rogério Casa
Branca explica que para finalizar

No total município já investiu mais de R$ 40 mil em melhorias do local
100% das obrigatoriedades, em
breve ocorrerá o plantio da
chamada cerca viva, que
tornará a estação de transbordo
to talmente regular para
operação.
Na última semana, o
secretário esteve no local,
juntamente com o prefeito Akio
e a engenheira ambiental Juliana
Co rrei, qu e é a técnica
responsável pela estação.
Segundo o secretário, foi

O prefeito Akio, o secretário Rogério e Juliana

po ssível con statar o b om
an damento dos ser viço s,
atendendo assim, uma demanda
ambiental antiga, que era a de
regularizar
esse
empreendimento.
O secretário comenta que a
estação de transbordo armazena
tempo r ar iamen te
aproximadamente 55 toneladas
por mês de resíduos urbanos, ou
seja, todo o lixo urbano que é
produzido em nosso município
passa por essa estrutura.
COLETA SELETIVA: Outro projeto ambiental que tem
recebido atenção especial da
administração municipal em
Quarto Centenário, é o de Coleta
Seletiva.
De acordo com dados da
associação dos coletores, nos
primeiros meses deste ano,
co nstatou- se um aumen to
aproximado de 50% na coleta, se
comparado com os resultados de
setembro de 2020.

O secretár io Rogério
Casa Branca destaca o apoio
do prefeito Akio Abe ao
projeto e a dedicação dos
coletores. “Esse resultado é
fruto da soma de vários
f ator es, o esfo rço do s
coletores e o apoio do prefeito
Akio”, destaca.
Segundo Rogério, também
tem contribuído para esse
resultado, a conscientização
da população, que tem se
despertando para importância
de cuidar dos seus resíduos.
“Se a comunidade não apoiar,
a gente não chega a lugar
nenhum”, diz Rogério.
O secretário explica que
no último mês for am
separados 14 toneladas de
resíduos reciclados, com o
índice de reciclagem do
município somando, em
fevereiro de 2021, 63%,
considerando que o potencial
médio de geração de resíduos
recicláveis é de 22 toneladas.

Prefeito Akio anuncia R$ 37
mil para iluminação de LED
A prefeitura de
Quarto Centenário deve
iniciar nos próximos
dias, a substituição de
mais um trecho da
iluminação pública da
cidade por lâmpadas de
LED.
De acordo com o
prefeito Akio Abe, o
investimento será da
ordem de cerca de R$ 37
mil. “Esse é um projeto
elaborado lá trás, nos
primeiros dias em que
assumimos a prefeitura
e que agora está sendo
possível colocar em
prática”, diz ele.
O prefeito cita que a
intenção de sua
administração é fazer a
substituição total da

iluminação atual por
lâmpadas de LED, mas
que isso demanda tempo
e recursos. “Temos sim
essa intenção e aos
poucos
vamos
avançando”, comenta.
O prefeito lembra que
as lâmpadas de LED são
mais eficientes nas vias
públicas por causa de sua
maior capacidade de
produçãodeluminosidade,
além de promoverem uma
grande economia para os
cofres públicos.
“É um sistema de
iluminação que promove
economia e dá mais
segurança, pois a cidade
fica
bem
mais
iluminada”, finaliza o
prefeito.
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Moreira Sales: prefeitura destina ônibus
zero para a educação em Paraná do Oeste
A prefeitura de Moreira
Sales fez no início desta
semana, a entrega de um
ônibus zero-quilômetro, para
atender o transporte escolar
no distrito de Paraná do
Oeste. O veículo foiadquirido
com recursos liberados pelo
deputado federalZeca Dirceu.
Durante a solenidade, o
prefeito Rafael Bolacha
destacou a importância do
veículo, citando que com um
ônibus zero, os alunos terão
mais segurança, conforto e
comodidade na hora de serem
transportados à escola.
O prefeito aproveitou a
oportunidade para agradecer
o apoio que sua administração
tem recebido do deputado
Zeca. “Em nome de toda a
nossa população, quero
agradecer ao deputado Zeca,
que tem sido um importante

O ônibus foi entregue no início da semana: melhorias para o setor de educação do distrito

parceiro n osso . Mu ito
o brigad o po r tu do ,
deputado”, disse.
Por sua vez, o chefe

distrital, Rozan Morosini,
en alteceu as açõ es d a
prefeitura em favordo distrito,
citando que Paraná do Oeste

se transformou nos últimos
anos. “Hoje nós estamos
vivendo um novo tempo.
Nosso distrito tem sido

transformado a cada dia,
graças aos investimentos que
a prefeitura tem feito aqui”,
citou.

O deputado Zeca também
fez uso da palavra e disse que
o compro misso de seu
mandato com Moreira Sales
está sendo renovado. “Tenho
compromisso com as pessoas
d este
m un icíp io ,
especialmente desse distrito.
Vamos seguir em frente,
trabalhando e buscando mais
conquistas para Paraná do
Oeste”, frisou.
Presente na solenidade, a
secretária de Educação do
município, Maria Eugênia
Viotto, disse que o ônibus é
uma conquistaimportante para
a educação local. “Sem
dú vida, u ma co nqu ista
importante. Vale destacar que
com este novo veículo, os
alunos terão mais segurança e
mais conforto durante o trajeto
que fazem até a escola”,
destacou ela.

Zeca Dirceu anuncia mais R$ 500 mil
para obras de pavimentação asfáltica
Ao participar da entrega
d e u m ôn ib us zero quilômetro em Paraná do
Oeste, n o início desta
semana, o deputado federal
Zeca Dirceu, aproveitou para
anunciar a destinação de mais
R$ 500 mil para serem
investidos em obras de
pavimentação asfáltica no
distrito.
O deputado explicou que
existe um compromisso de
seu m an d ato com a
população de Moreira Sales,
sobretudo com a comunidade
de Paraná do Oeste. “Não
vamos deixar de trabalhar
para este distrito”, disse.
Durante o evento , o
prefeito Rafael Bolacha fez
questão de agradecer ao
deputado, que segundo ele,
não tem medido esforços
para ajudar o município de

Vista aérea do parque urbano em construção

Parque Urbano deve
ser entregue em julho

O deputado Zeca com o prefeito Rafael, o vereador Tiago e Rozan Morosini

Moreira Sales.
“O deputado Zeca é um
parceiro nosso e tem se
esforçado muito para que
conquistas sejam garantidas
para Moreira Sales. Como

prefeito da cidade, só tenho
que agradecê-lo. Obrigado,
deputado”, frisou o prefeito.
VISITA A OBRAS: Aind a no mu nicípio, o

O prefeito mostra projeto de remodelação de praça ao deputado Zeca

d epu tad o Zeca Dirceu
aproveitou a oportunidade
p ara aco m pan h ar o
andamento de algumas as
obras em andamen to e
também finalizadas na sede
do município e no distrito.
Entre as obras, destaque
para a remo delação da
Avenida João Theotônio,
que está ganhando pista de
caminhada e iluminação em
LED.
De acordo com o prefeito
Rafael
Bo lach a,
o
investimento desta obra é de
mais de R$ 500 mil. O
deputado também visitou as
obras d e pavimentação
asfáltica de três trechos nas
ruas Cu ritiba e XV de
Novembro em Paraná do
Oeste. O investimento foi de
cerca de R$ 290 mil, recursos
garantidos pelo parlamentar
junto ao Governo Federal.

O p refeito Rafael
Bolacha anunciou nesta
semana, que as obras do
Parque Urbano de Moreira
Sales, seguem em ritmo
acelerad o e serão
concluídas e entregues
ainda no início do segundo
semestre deste ano. O novo
esp aço
receb eu
investimentos de R$ 800
mil e está localizado ao lado
do portal de entrada da
cidade.
A o b ra é fru to d e
parceria da prefeitura com
o governo estadual, através
d o pro gram a Parq ues
Urbanos, da Secretaria
Estad u al
de
D es e n v o lv im e n t o
Sustentável e Turismo e do
IAT (Instituto Água e
Terra).
O “bosquinho” onde
está em implantação o
Parque Urbano da cidade,
era uma área arborizada,
mas sem atrativos para
moradores e visitantes. O
prefeito Rafael explica que,
no espaço, havia apenas
algumas mesas e cadeiras
de concreto e um bosque

com um campinho simples,
com duas traves.
“Estamos unindo o útil
ao agrad ável, co m a
arborização preservada e
a revitalização completa do
bosquinho. O espaço já
era usado para o lazer da
popu lação, mas agora
ganhou novos atrativos,
que buscam preservar a
mata nativa e as nascentes
de rios”, explica o prefeito.
O parque urbano ocupa
uma área de 6,5 mil metros
quadrados. No espaço
está em construção pista
de caminhada, campo de
fu teb o l
s in tético ,
b anh eiro s, cam p o d e
b o ch a, p lay gro u n d e
academia ao ar livre. “É
uma obra que permite aos
moradores e visitantes
desfrutar de momentos de
lazer e diversão em família.
Além disso, preserva o
meio ambiente e possibilita
o in vestim en to em
ed u cação am b ien tal,
incentivando as crianças a
preservar e conservar o
m eio am bien te”, cita
Bolacha.

P04

SÁBADO/DOMINGO, 27 E 28 DE MARÇO DE 2021

Rancho Alegre investe mais R$ 239 mil
em serviços de recape de rua e avenida
O p ro lo ngamen to d a
Avenida Paraná em Rancho
Alegre D’Oeste, recebeu nesta
seman a, a aplicação d o
chamado recape asfáltico. Os
serviços foram realizados pela
prefeitura, através da empresa
Longuini, contemplando o
prolongamento da avenida,
saída para Arapuã e na Rua
Aracaju, defronte ao Centro
de Saúde.
De acordo com o prefeito
Aristeu Ceniz, é mais uma ação
impo rtan te
da
su a
administração, sendo esta uma
o br a impo rtan te p ar a a
melhoria da qualidade de vida
da população, já que os serviços
vão melh or ar d e fo rma
significativa a trafegabilidade
nestes trechos.
O pref eito cita que o
investimento total será de
cerca de R$ 239 mil. “Com
esse recape estes dois trechos
ficam em boas condições de
trafegabilidade. Isso dá mais
segurança aos motoristas que

O recape realizado na Avenida Paraná: mais segurança e garntia de boa trafegabilidade aos motoristas

O prefeito Aristeu e o vice Cássio, com os vereadores, em visita às obras

passam por estes locais”,
disse.
Ar isteu lembra que o
recape da avenida Paraná e
Rua Aracaju está sendo feito
com asfalto quente, o chamado
Cbuq. Os recursos para esta
obra vieram do gov erno
federal, através do Ministério
do Desenvolvimento.
Além deste serviço, a
prefeitura de Rancho Alegre
também está pavimentando as
ruas de frente e lateral da nova
escola mu nicipal. Um
investimento necessário e que
vai melhorar o acesso ao local.
“Nós estamos começando
os trabalhos, mas sempre com

Sanidade e Nutrição na
piscicultura é tema de palestra
A pandemia provocada
pelo novo coronavírus, que já
dura mais de um ano, tem
mudado o habito das pessoas
e n as emp r esas n ão é
diferente.
Aten d en d o to d as as
recomendações dos órgãos
san itár ios, bem como o
cumprindo dos decrestos
municipais, a Copacol tem
tomado todas as medidas de
segu ran ça par a ev itar a
contaminação de todas as
pessoas, que de uma forma
ou de outra estão ligados à
Cooperativa.
Uma dessas medidas, são
os eventos que antes eram
r ealizad os
de
f o r ma
presencial, agora estão sendo
realizados de forma virtual.
Os cooperados que são
integrados à piscicultu ra

tiveram a oportunidade na
noite desta quinta-feira 25,
de participar de uma live, a
qual o médico veterinário
Nilson Zgoda, apresentou as
novas tendências de manejos,
principalmente no que se
refere as questões sanitárias,
n as d iv er sas etap as d o
sistema de produção.
A expressiva participação
d o s co o p er ad o s q u e
in ter agir am, mo str a o
interesse do produtor em
agregar conhecimento que
consequentemente possa ser
colo cad o em p rática n a
constante busca dos melhores
resultados.
So b o tema man ejo ,
sanidade e nutrição, que é a
co mb in ação d e b o n s
r esu ltad o s, o méd ico
veterinário, Nilson Zgoda,

apresentou todo o trabalho
que está sendo desenvolvido
p ela eq u ip e pr o du ção e
produtores, e os resultados
estão send o colhidos na
prática, com um peixe de
melhor qualidade.
“Du r an te o ev en to
procuramos mostrar as ações
q ue a Co op erativ a vem
desenvolvendo em toda a sua
cadeia produção nas questões
sanitárias. Começa nas avós,
matrizes, alevinos, juvenis e
adultos, em fim em todas as
fases de produção, inclusive
com depoimentos e imagens
d e algu ns p r o du to r es e
colaboradores da unidade de
pr odução, que falam do
comprometimento de cada
u m co m a ativ id ad e”,
menciona Nilson.
Nas questões nutricionais,
o nutricion ista, Ev and ro

Campestrini, que atua junto
as fábricas de rações, disse
que as mesmas são ajustadas
para um melhor desempenho
a campo e a adequação e
evolução nos processos de
produção realizada nos últimos
anos, proporciona uma ração
de melhor qualidade, com
melhores índices zootécnicos
aos produtores.
“Estamo s sen tid o o s
reflexos dessas alterações nos
resultados de campo e temos
novidades de processo que
estão sendo estu dado s e
melhorados, sempre pensando
no melhor desempenho e
r esu ltad o par a o n osso
produtor”, destaca Evandro.
“A live foi focada nas
açõ es san itár ias e n a
apresentação da evolução
dos resultados que a Copacol
alcançou numa comparação

o pé no chão e com cautela,
uma vez que estamos vivendo
um tempo atípico, que exige
muito
cuidado s
no s
investimentos”, destacou o
prefeito.
O prefeito lembra que o
recape da avenida Paraná e
Rua Aracaju está sendo feito
com asfalto quente, o chamado
Cbuq. Os recursos para esta
obra vieram do gov erno
federal, através do Ministério
do Desenvolvimento.
RU A AR AC AJ U: Também nesta semana, foram
concluídos os serviços de
recape da Rua Aracaju, que

há muito carecia de melhorias
em sua malha asfáltica.
O prefeito Aristeu Ceniz,
juntamente com um grupo de
vereadores e o vice-prefeito
Cássio Zanuto, estiveram no
lo cal e co memo raram a
conclusão das obras.
“A gente fica feliz, pois em
men os de três meses de
administração já conseguimos
av an çar
bastan te,
especialmente em obras de
in fr aestru tu ra. Estamo s
felizes”, disse ele.
O presidente da Câmara
Municipal, “Toninho Amaro”
aproveitou a oportunidade para
parabenizar a administração e
dizer que essa ação é apenas o
começo de muitas conquistas
que estão por vir.
“Em nome de todos os
vereadores, quero parabenizar
a administração e o prefeito
Aristeu. Esse recape foi muito
sonhado e hoje é uma realizada,
Parabéns a tod os o s
envolvidos”, destaca ele.
MAIS SEGURANÇA: O vice-prefeito Cássio Zanuto
disse que o recape dá mais
segurança aos motoristas e
melhora o visual de um dos
trechos mais movimentados da
cidade, que é defronte o Centro
Municipal de Saúde.
“Sem dúvida, além de dar
mais segurança e conforto aos
motoristas, esse recabe acaba
dando uma cara nova para a
Rua Aracaju, valorizando
também esse trecho que passa
na frente do nosso Centro de
Saúd e. Só temo s qu e
comemorar e parabenizar a
administração municipal”,
destacou Zanuto.

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente realizou
ação em comemoração ao Dia Mundial da Água
Para celeb rar o Dia
Mu ndial
da
Águ a,
comemorado em 22 de março,
a Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente (SEAMA) do
Município de Campo Mourão,
realizou durante toda a semana
div ersas campan has de
Ed ucação
Ambiental,
conscientização, preservação
e sensibilização sobre nosso
bem mais precioso: a água.
As atividades em torno da
data é uma forma de chamar
a atenção sobre a importância
da água e mostrar que todos
podem ajudar a construir um
mundo sustentável a partir do
conhecimento, da mudança
de hábitos e do compromisso
dos nossos deveres como
cidadãos.
Para encerrar a semana, a
Secretária Municipal da
SEAMA, Shelly Miriam
Fernan des
Nogueir a,
acompanhada da Engenheira
Ambiental Ana Cláudia Milani
e o Marcelo Cruz, técnico em
Qu ímica da Sanepar,

realizaram o plantio de mudas
de árvores, tanto na nascente
do Rio do Campo (localizada
no distrito de Piquirivaí - Rio
qu e ab astece Campo
Mourão), quanto em alguns
trechos do leito do rio, visando
a preservação da mata ciliar e
do manancial que abastece
toda a população de Campo
Mourão.
“Vamos desenvolver um
trabalho importante no Rio do
Campo e conscientizar a
população quanto ao cuidado
e preservação da água, para
que possamos realizar o
co nsumo
co nsciente.
Estamos estudando alguns
pr ojetos e ações de
conscientização e educação
ambiental,
inclusive
env olvendo as escolas
municipais, para alinharmos e
corrigirmos algumas situações
encontradas. Preservar a
natur eza
é
u ma
responsabilidade de toda a
po pulação .”, inf orma a
secretária.

do ano de 2019 com relação
ao ano de 2020. E este ano
estamo s f o cad o s p ar a

melho rar ain da mais o s
resultados”, conclui o médico
veterinário.
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Grupo de trabalho vai acelerar
desenvolvimento de
imunobiológicos
O
In s titu to
de
Tecn o lo gia d o Paran á
(Tecp a r)
e
a
Superintendência Geral de
Ciên cia, Te cn o lo gia e
Ensino Superior do Paraná
anunciaram a criação de um
grupo de trabalh o para
fortalecer a pesquisa e o
desenvolvimento de vacinas
e
m ed icam en t o s
imunobiológicos no Estado.
O anúncio foi feito nesta
quinta-feira (25)
O grupo é formado por
pesquisadores do Tecpar,
da Superintendência de
Ciên cia, Te cn o lo gia e
Ensino Superior e de seis
universidades estaduais do
Pa ran á . O o b je tivo é
analisar propostas e ações
na área de imunobiológicos
(vacinas, soros, antígenos)
no âmbito do Tecpar. A
parceria pretende fortalecer
e co n t rib u ir p ara a
au to n o m ia d o p arq u e
in du strial da saúd e no
Brasil.
Tecpar certifica sistema
de gestão de qualidade da
Fiocruz
Pesquisa genômica pode
trazer respostas à Covid19 e outras doenças
O diretor-presidente do
Tecpar, Jorge Callado ,
afirma que esta medida é
fundamental para ampliar a
cap acid ad e
de
desenvolvimento científico
e tecnológico do Estado, já
que o instituto tem sido
pro curad o por diversas
instituições internacionais
em busca de parcerias para
este tipo de produção.
“É muito importante
agregarmos as expertises de
nossas universidades com
o Tecpar. Desse mo do

poderemos prover, com
agilidade, a melhor resposta
possível em termos de
in o vaç ão , ciê n cia e
tecnologia no que tange à
p r o d u ç ão
de
imunobiológicos e outros
medicam en tos”, afirma
Jorge Callado, que também
é coordenador do grupo.
INTEGRAÇÃO – O
superintendente da Ciência,
Te cn o lo gia e En sin o
Su p erio r , Ald o Bo n a,
explica que a aproximação
com o Tecpar atende a
orientação do governador
Carlo s Massa Ratin h o
Ju n io r, n o sen tid o d e
articu lar o s ato res d e
ciê n cia , te cn o lo gia e
inovação no Estado.
Para a formação d a
equ ip e d e trabalh o, a
superintendência solicitou às
universidades estaduais a
indicação de especialistas no
tema de imunobiológicos,
com o objetivo de agilizar as
análises que o Tecpar precisa
fazer, diante de propostas de
parcerias para produção ou
transferência de tecnologia
destes produtos.
“A criação deste grupo
reforça esta perspectiva de
que, somando os ativos
tecnológicos que temos à
disposição, conseguiremos
fazer com que o Paraná
caminhe para ser um Estado
mais moderno e inovador.
Somando a expertise do
Instituto e a das nossas
universidades, avançamos
na integração de todo o
sistema p ara termo s o
In stitu to à fren te d a
p ro d u ção
de
imunobiológicos em diversas
áreas”, observa Bona.

P05

SÁBADO/DOMINGO 27 E 28 DE MARÇO DE 2021

CONTINUAÇÃO

Produção de arroz da safra 2020/21
é destaque no Boletim Agropecuário

Documento preparado pelo Departamento de Economia
Rural, da Secretaria estadual da Agricultura e do
Abastecimento, mostra que a produção está abaixo da
necessidade.

O Paraná prevê produzir
148 mil toneladas de arroz
na safra 2020/21. O
volume está abaixo da
necessidade de consumo
da população, o que obriga
à importação. Esse é um
dos temas analisados no
Boletim de Conjuntura
Agropecuária, elaborado
pelo Deral (Departamento
de Economia Rural), da
Secretaria estadual da
Agricultura
e
do
Abastecimento, referente
à semana de 20 a 26 de
março.
Paraná poderá produzir
42 milhões de toneladas
de grãos
Estado ampliou a
produção
e
o
protagonismo na cadeia de
carnes em 2020
A estimativa da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) é
que o Brasil produza 11
milhões de toneladas de
arroz na safra 2020/21.
Isso representa 1,9% a
menos que no ciclo
anterior. Apesar de os
produtores terem sido
bem remunerados no ano
passado, a redução de área
plantada se deve à falta de
chuvas no período de
implantação das lavouras,
além da concorrência com
a soja e milho, que tiveram
cotações excelentes.
O Paraná, que já teve
produção significativa do
produto até meados do
século passado, está com
volume
reduzido
atualmente. De acordo
com o documento
preparado pelos técnicos
do Deral, devem ser
plantados 21,1 mil
hectares, dos quais 18,5
mil de arroz irrigado e 2,6
mil de sequeiro.
A produção prevista é
de 148 mil toneladas,
repetindo o resultado da
safra anterior. Esse
volume representa menos
de
um
terço
da
necessidade de consumo
por parte dos paranaenses.
Dessa forma, o Estado
depende de importações,
sobretudo do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina.
Em termos mundiais, o
Departamento
de
Agricultura dos Estados
Unidos (USDA) estima
produção de 502,6
milhões de toneladas de
arroz beneficiado na safra
2020/21. Entre os
maiores produtores estão
a China, com 30% do
volume, seguida de Índia,
Vietnam e Tailândia. O
Brasil ocupa o 10º lugar.
FEIJÃO E BATATA –
O boletim relata que os
produtores
já
comercializaram 82% das
223 mil toneladas de feijão
colhidas na primeira safra.
Em relação à segunda
safra, estima-se plantio

em 251,2 mil hectares,
que podem render 491,2
mil toneladas, elevação de
83% se comparado com o
ciclo anterior.
A batata de segunda
safra está com 93% dos
12,1
mil
hectares
previstos já plantados,
com expectativa de
colheita de 345,9 mil
toneladas. Do total da área,
10% já estão colhidos. No
entanto, para o produtor o
preço não está bom, com
redução, nesta semana, de
14% em relação à anterior.
FRUTAS E OVOS – O
documento traz, também,
uma análise sobre o
volume de movimentação
e os preços praticados nas
Centrais
de
Abastecimento do Paraná
(Ceasas) das cinco frutas
líderes em comércio:
maçã, banana, mamão,
laranja e manga. Elas
representam quase a
metade dos R$ 1,6 bilhão
de negócios e das 575,5
mil toneladas de frutas que
passam pelas Ceasas.
Sobre os ovos, há relato
do crescimento de 41,5%
em
exportações
brasileiras no primeiro
bimestre de 2021. O
Paraná aparece como o
quarto maior exportador,
com 899 toneladas que
renderam US$ 2,984
milhões.
Paraná inicia 2021
como segundo maior
exportador de mel in
natura
Agricultura incentiva
uso de áreas para cultivo
de trigo no inverno
O U T R O S
PRODUTOS – O boletim
traça, ainda, um panorama
sobre a evolução no
plantio e colheita de grãos.
Sobre o milho, registra o
plantio de 89% da área
estimada de 2,4 milhões
de hectares da segunda
safra, e de colheita de 74%
dos 362 mil hectares da
segunda.
Em relação à soja, a
colheita atinge 75% dos
5,58 milhões de hectares
semeados, abaixo dos
85% observados no
mesmo período do ano
passado. Para o trigo, a
previsão é de aumento de
2% na área, chegando a
1,14 milhão de hectares.
Na pecuária de corte, a
análise é de que 2020 foi
positivo para o Brasil, com
elevação no preço da
arroba nas principais
praças produtoras. No
Paraná, o aumento foi de
53% comparando-se
fevereiro de 2021 com o
mesmo mês do ano
passado. Também há o
registro de retração tanto
em faturamento quanto em
volume nas exportações
de carne de frango.

P06

SÁBADO/DOMINGO 27 E 28 DE MARÇO DE 2021

Paraná poderá produzir 42
milhões de toneladas de grãos
A safra de grãos 2020/2021
do Paraná poderá somar 42
milhões de toneladas, volume
3% su per ior ao do ciclo
passado. A área total, de 10,2
milhões de hectares, é 2%
maior. As informações são do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria de
Estado da Agricultura e do
Abastecimento.
O relató rio mensal,
divulgado nesta quinta-feira
(25), inclui a primeira estimativa
da safra de inverno, cuja
produção deve ser de 4,5
milhões de toneladas em 1,4
milhão de hectares. Do total,
3,8 milhões de to neladas
correspondem à cultura do
trigo, volume 21% maior do que
na safra passada.
Produção paranaense de
arroz é destaque no Boletim do
Deral
Entre os dados divulgados
neste mês, também destacamse a evolução da colheita da
soja (75%) e do milho da
primeira safra (74%), culturas
impactadas pela seca no início
da safra e, posteriormente, pelo
excesso de chuvas.
“Apesar das dificuldades
devido aos fatores climáticos,
os produtores de soja estão bem
remunerados”, diz o chefe do
Deral, Salatiel Turra. O atraso
no início do plantio do milho
ch egou a p reocup ar o s
p ro du to res qu an to ao
abastecimento, e também o
setor de proteína animal, pois o
grão é o principal insumo dessa
cadeia.
Estado ampliou a produção
e o protagonismo na cadeia de
carnes em 2020
Agricultura incentiva uso de
áreas para cultivo de trigo no
inverno
SOJA – A colheita de soja
no
Par an á
av an ço u
significativamente neste mês de
março e atingiu 75% da área,
mas aind a está atr asad a
comparativamente às safras
anteriores, causando atraso no
plantio do milho. A cultura
sofreu impacto da estiagem no
início do plantio e, mais tarde,
das chuvas excessivas. No
mesmo período do ano passado,
o estado tinha 85% da área de
soja colhida.
Com a reavaliação realizada
pelos técnicos do Deral, estimase a produção de 20,1 milhões
de toneladas. No último mês,
f or am
f eito s
ajustes
principalmente nos números da
região Oeste. A perspectiva,
no início do ciclo, era de cerca
de 20,6 milhões de toneladas.
“De modo geral, esta safra ainda
é considerada boa. O volume
está dentro da média esperada
para o Paraná, sendo 3%
inferior ao produzido na safra
19/20”, explica o economista
do Deral, Marcelo Garrido.
O preço da saca de 60 kg
ficou próximo de R$ 153 nesta
semana. No mesmo período do
ano passado, os produtores
recebiam, em média, R$ 70 pelo
produto. A ocorrência de
doenças em algumas lavouras
e o reajuste no preço dos
insumos, com a alta do dólar,
geraram aumento nos custos
de produção. Por outro lado, o
câmb io
f av or eceu
as
exportações. Já o índice de
comercialização segue um
padrão semelhante ao da safra
2019/20, de 53% neste período.
Nos próximos dias, o clima
deve ser benéfico para o
andamento da colheita. A
produtividade teve uma pequena
redução em relação ao ano
passado, de 3.700 kg/hectare para
3.600 kg/hectare. Quanto à
qualidade, 82% das lavouras estão
em boas condições, 17% médias
e 1% ruim. Para a segunda safra,
o Deral estima a produção de
108 mil toneladas de soja em 38
mil hectares, concentrados
principalmente no Oeste do
Estado. A colheita da segunda
safra deve iniciar em abril.
Paraná vai alcançar novo
patamar na cadeia de carnes

M ILHO P RIM EIRA
SAFRA – A colheita do milho
da primeira safra evoluiu para
74% da área de 363 mil
h ectares nesta semana.
Espera-se a produção de 3
milhões de toneladas, volume
14% inferior ao do ciclo 19/
2020. “Essa redução segue
uma tendência dos outros
estados do Sul e do País como
um todo. O Brasil soma um
volume de 23 milhões de
toneladas”, explica o técnico
Edmar Gervásio.
M ILHO SEGU ND A
SAFRA – O plantio da
segunda safra atingiu 88% e
94% das lavouras estão em
boas condições. O volume
produzido deve ser de 13,4
milhões de toneladas, 12%
maior do que o do ciclo 19/20.
A estimativa para a área é de
2,4 milhões de hectares, um
recorde para o Estado, com
crescimen to d e 3% em
relação à safra anterior.
Apenas no último mês, a
área plantada teve um ajuste
positivo de aproximadamente
12 mil hectares. Os preços
estão satisfatórios para os
produtores. A saca de 60 kg
foi comercializada por R$
78,68 nesta semana, em
média. “A tendência é de que
os preços continuem elevados
ao lon go d o an o”, diz
Gervásio.
Comitê da OIE valida
Paraná como Área Livre de
Aftosa sem Vacinação
FEIJÃO PRIM EIRA
SAFRA – Com área de 152
mil hectares, semelhante ao
do ciclo passado, o Paraná
produziu 255,4 mil toneladas
de feijão na primeira safra. O
recuo foi de 19% em relação
à safra anterior e se deve à
estiagem que impactou as
lavouras no ano passado e às
chuvas em excesso em janeiro
deste ano. A comercialização
atingiu 87% nesta semana.
“As outras 32 mil toneladas
que ainda estão nas mãos dos
agr iculto res
são
principalmente de feijãopreto, que representou 70%
da primeira safra e tem preços
melho res”, explica o
engenheiro agrônomo do
Deral, Car lo s Alberto
Salvado r. Segun do ele,
geralmente a produção de
feijão preto e feijão-cores é
bem equilibrada no Paraná,
próximo de 50% para cada.
Porém, os bons preços do
feijão-p reto alteraram a
proporção neste ano.
FEIJ ÃO SEGUN DA
SAFRA – Cerca de 99% da
área de 251 mil hectares está
plantada e espera-se bons
resultados. Essa área é 12%
maior que a do ano passado.
A produção, estimada em 491
mil toneladas, indica um
crescimen to d e 83%
co mpar ada co m a saf ra
anterior, que foi afetada pela
estiagem. A produtividade é
de quase 2.000 kg/hectare.
As condições das lavouras
estão 81% bo as, 16%
medianas e 3% ruins.
A saca de 60kg de feijãocores é comercializada, em
média, por R$ 287,95e o feijãopreto por R$ 275,73, contra
R$ 288 na semana anterior.
No entanto, na comparação
com as médias mensais, os
preços recebidos pelo grão
estão equilibrados no primeiro
tr imestr e de 2021. O
engenheiro agrônomo do Deral
destaca que o aumento dos
custos de produção da cultura,
impulsionados principalmente
pelos insumos, reduziu o lucro
dos produtores.
A saca de 60kg tinha um
custo variável de produção
de R$ 95 em fevereiro deste
ano. Já em fevereiro de 2020,
o custo era de R$ 74 aumento de 28%. O custo
total chegou a R$ 135, contra
R$ 107 no ano passado,
aumento de 26%
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Governo distribui quase 100 mil
medicamentos de intubação para
hospitais e prefeituras
A Secretaria de Estado
da Saúde distribui a partir
d es ta s ex ta -feira ( 26)
cerca de 100 mil unidades
de
m ed ic am en to s
analgésicos e bloqueadores
n e u r o m u s cu la re s q u e
integram o chamado kit
intubação, utilizado para
intu b ar p acientes co m
casos graves de Covid-19.
A previsão é concluir a
distribuição já no sábado
(27).
Serão enviadas 80 mil
unidad es do analgésico
Fentanil a todo o Paraná:
60 mil ampolas destinadas
a 63 hospitais que atendem
Covid-19 e 20 mil unidades
enviadas para municípios.
Os medicamentos foram
adquiridos pela Secretaria
d e Sa ú d e e se rã o
encaminhados às regionais,
juntamente com o novo lote
de vacinas que chegou ao
Estado.
G o v er n a d o r la n ç a
campanha para vacinar de
domingo a domingo
Ratinho Junior pleiteia
r ee d içã o d e lei p ar a
contratações emergenciais
No s áb ad o (2 7) , a
secretaria en via 19 m il
unidades do bloqueador
neuromuscular Rocurônio,
encaminhadas ao Estado
através do Ministério da
Saúde.
“Nossas reservas de
med icamentos estão se
e s g o t a n d o
d r am at ic am en te . Nó s
recebemos alguns agora,
es ta m o s co m p ra n d o
o u tr o s e h á u m a
possibilidade de compra no
Exterior autorizada pela
Anvisa. Também estamos
pressionando o Ministério
da Saúde para que auxilie
e fe tiva m e n t e
n e ss e
co n t ex to ” , afirm o u o
secretário da pasta, Beto
Preto.
“Temos novos leitos de
Un id a d e d e Te ra p ia
I n t en siva p ar a se re m
abertos nos próximos dias,
mas para isso dependemos
também de medicamentos,
além de profissionais e
equipamentos. Estamos no
lim ite, n ão ap en as n o
Paraná, m as no Brasil
todo. As fábricas não têm
conseguido atender toda
es sa d em an d a . Ma s
estamos trabalhando para
co m p ra r m a is k it s” ,
complementou.
Ele destacou, ainda, que
o
Pa ra n á
m an té m
monitoramento frequente
desses medicamentos e tem
co n v er sa d o c o m o s
mun icíp ios diariamente
p a ra
a te n d im en to s
emergenciais.
Go vern o d o Estad o
abre 20 leitos de UTI em
Cascavel
RESPIRADORES E
MONITORES – Nesta
sexta-feira, também foram

en ca m in h ad o s
12
re sp ir ad o r es
e
12
monitores ao Hospital da
Po lí cia Milita r. O s
r es p ira d o re s
fo ra m
enviados ao Estado através
do Ministério da Saúde. Os
monitores, por sua vez, são
uma doação da empresa
Mondelez Brasil.
“Eu quero fazer um
agradecimento em nome de
to d a a p o p u laç ão d o
P ar an á
po r
es se s
equipamentos. Estamos
falando em respiradores e
monitores que vão dar a
oportunidade de abrir mais
leitos d e UTI. Só no s
últimos 15 dias, foram mais
de 1.200 leitos abertos no
Es ta d o t o d o – o
equivalente a dez hospitais
de campanha. A no ssa
gratidão aos empresários
que doaram equipamentos
que vão salvar as vidas de
m u it o s p ar an ae n s es ”,
declarou o governado r
Carlo s Massa Ratin h o
Junior.
DOAÇÕES – Além da
Mo n d elez , o u tr as 4 1
empresas e instituições
doaram ao Governo do
Estado equipamentos para
serem usados em leitos
Covid, e que estão sendo
d ist rib u íd o s
p ela
Secretaria d a Saú de a
d if er en te s h o sp it ais
paranaenses. Ao todo, são
1 35 r es p ira d o re s, 7 0
monitores e outros itens que
ainda serão definidos, que
som am q uase R$ 10,3
milhões em doações.
O s e q u ip a m e n t o s
foram d ispo nibilizado s
p e la s
se g u in t e s
c o m p a n h ia s :
as
c o o p e r a tiv a s L a r , C .
Vale, Copacol, Coopavel,
F r im e s a,
C o p a g ril,
P r im a t o ,
F r í sia ,
Co o p er at iv a Ag rí co la
Mista de Ponta Grossa e
Un ion; Sicoob Cen tral e
as agên cias do Sicredi de
P alo t in a , C a f elâ n d ia ,
To le d o e Ma r e ch a l
Cândid o Ro ndon ; JBS;
Klabin; Con cessio nária
Ba rig u i A u t o m ó v eis ;
Muffato ; San epar; Au di;
Copel; Heineken; Ambev;
Associação Paranaense de
Sup ermercados (Apras);
Sin d icato Patro n al d o
C o m é r c io A t ac a d is t a
(Sin ca); Ren au lt; DAF
C a m in h õ es ;
G ru p o
P o sit iv o ; P en n a c ch i;
Funpar; Ebanx; Ademilar;
Sindicato das Indú strias
do Metal; Sin dicato d as
Serrarias, Águia Sistemas
de Armazenagem; Crown
Emb alagen s Metálicas;
Associação Comercial do
P ar an á; S in d ica to d o
Co mércio Atacadista e
Distribuidoras do Estado
d o P a r an á (S im ca ) ;
F e d e r a çã o d e Ben s ,
Serviços e Tu rismo de
C u rit ib a; e Br a s p in e
Madeira.
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Estado distribui a décima remessa de vacinas enviadas
pelo Ministério da Saúde e compostas por 226,77 mil
doses - 188.800 da Coronavac e 37.910 da vacina de
Oxford/AstraZeneca.

Paraná começa a imunizar
idosos com mais de 65 anos
Com a nova remessa do também as prefeituras.
Ministério da Saúde, o Paraná Queremos imunizar os idosos
começa a campan ha de até o fim de abril e, em breve,
imunização para idosos acima imunizar profissionais de
de 65 anos, entrando em mais educação, o que permitirá um
uma faixa etária do grupo retorno seguro das aulas, e da
prioritário. Serão 226.770 segurança pública”, afirmou
doses distribuídas nesta sexta- RatinhoJunior.
feira (26) para as 22 Regionais
de Saúde, sendo 188.800 da
“As secretarias municipais
Coronavac, desenvolvida pelo de saúde estão preparadas
Butantan e pela Sinovac, e para aumentar a velocidade
37.910 da vacina de Oxford/ da vacinação . Temos
AstraZeneca com a Fiocruz capacidade de vacinar entre
(das 38.600doses desta vacina 150 mil e 200 mil pessoas por
recebidas pelo Paraná, parte dia no Paraná”, endossou o
pequena é destinada à reserva secretário estadual de Saúde,
técnica).
Beto Preto.
O lote da Coronavac é
Ratinho Junior pleiteia
dividido para comunidades reedição d e lei para
quilombolas e idosos entre 65 contratações emergenciais
e 74 anos. O volume dará conta
Go vern ador
lan ça
para a primeira dose em 6.060 campanha para vacinar de
quilombolas, 70.715idosos de domingo a domingo
70 a 74 e 103.078 para os que
Paraná já vacinou 88,25%
têm entre 65 e 69 anos. A dosprofissionais desaúdecom
remessa d a Oxford/ a 1ª dose
AstraZeneca é destinada a
DISTRIBUIÇÃO – As
3.110 quilombolas e 33.197 doses começam a ser
idosos entre 65 e 69 anos.
distribuídas às 22 Regionais
As
do ses
serão de Saúde, às 15 horas desta
fundamentais para a campanha sexta. Parte irá por transporte
de imunização de domingo a terrestre (as sete regionais mais
dom ingo , lançad a pelo próximas da Capital) e parte
governador Carlos Massa com as aeronaves da Casa
Ratinho Junior no Centro de Militar do Governo do Estado.
Medicamentos do Paraná
A Secretaria da Saúde
(Cemepar). O Estado já adotou novamente a mesma
recebeu 1.727.850 doses e há estratégia de vacinação do
expectativa de enviossemanais Ministério da Saúde, que
de, pelo menos, 300 mila partir recomendou aumentar a
de abril, com a produção população vacinada pela
nacional da Fiocruz e do primeira dose. A expectativa é
B u t a n t a n . “ E s t a m o s que, com o aumento da
trabalhando com o Governo produção de doses das vacinas
Fed eral para acelerar a no País, o Ministério envie
vacinação. Queremos ter um novas remessas referentes às
cronograma mais organizado. segundas doses dentro do
Mas estamos mobilizando prazo recomendado pelas
fabricantes.
Confira a quantidade de doses
que cada Regional de
Saúde recebe nesta remessa:
1ª RS – Paranaguá – 5.750 doses
2ª RS – Metropolitana – 65.680 doses
3ª RS – Ponta Grossa – 11.160 doses
4ª RS – Irati – 2.980 doses
5ª RS – Guarapuava – 9.650 doses
6ª RS – União da Vitória – 3.300 doses
7ª RS – Pato Branco – 5.980 doses
8ª RS – Francisco Beltrão – 7.480 doses
9ª RS – Foz do Iguaçu – 7.870 doses
10ª RS – Cascavel – 10.450 doses
11ª RS – Campo Mourão – 7.370 doses
12ª RS – Umuarama – 6.150 doses
13ª RS – Cianorte – 3.190 doses
14ª RS – Paranavaí – 5.750 doses
15ª RS – Maringá – 18.010 doses
16ª RS – Apucarana – 8.030 doses
17ª RS – Londrina – 21.210 doses
18ª RS – Cornélio Procópio – 5.480 doses
19ª RS – Jacarezinho – 6.330 doses
20ª RS – Toledo – 8.590 doses
21ª RS – Telêmaco Borba – 3.340 doses
22ª RS – Ivaiporã – 3.020 doses
TOTAL – 226.770 doses
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Ratinho Junior pleiteia reedição de
lei para contratações emergenciais

Pleito foi apresentado na primeira reunião dos
governadores com o presidente do Senado. Texto previa
contratações emergenciais até dezembro de 2020.

O governador Carlos
Massa Ratin h o Ju n io r
defendeu nesta sexta-feira
(26) q u e o Co n gresso
reedite a Lei 13.979/20, que
permite que o poder público
faça
co n trataçõ es
emergenciais, com dispensa
de licitação, para atender às
medidas de enfrentamento à
Co vid-19. O pleito foi
apresentado por ele na
p rim eira r eu n ião d o s
go vern ad o res co m o
p resid ente d o Sen ado ,
Ro drigo Pach eco, para
articular os temas que serão
tratados no comitê nacional
criado para enfrentar a
pandemia, anunciado na
q u arta-feir a (25) p elo
presidente Jair Bolsonaro.
A lei foi sancionada em
fevereiro do ano passado
para tratar das medidas de
combate à pandemia, mas o
tex to p revia q u e as
contratações emergenciais
fo ssem
válid as
tem p o raria m en te, até
dezembro de 2020. O que o
governador Ratinho Junior
defende é que haja uma
reedição para que a dispensa
seja válida pelo menos para
a compra de equipamentos
e in su m o s e p ara a
contratação de prestadores
de serviços da área da
saúde, já que esse leque era
mais amplo.
“ Co m a r eed ição ,
estados e municípios terão
resguardo e podem ganhar
tempo nas contratações, em
especial de prestadores de
serviço s. Da m an eira
convencional, demora de 60
a 90 dias para contratar
algum serviço, é um tempo
que não podemos perder no
en fren ta m en to
da
em ergên cia em saú d e
pública”, afirmou Ratinho
Junior. “É uma medida que
não ajuda apenas o Paraná,
mas todos os estados e
municípios b rasileiros”,
salientou.
Go vern ad o r
lan ça
campanha com municípios
para vacinar de domingo a
domingo
Boletim confirma mais
11,2 mil casos e 295 óbitos
pela Covid-19
Paran á já vacin o u
88,25% dos profissionais de
saúde com a 1ª dose
Ele citou o exemplo dos
três hospitais regionais que
t iv er am s u a s o b ra s
adiantadas para atender
pacientes da Covid-19, em
Gu arap u ava (Ce n tro ),
Ivaiporã (Vale do Ivaí) e
Telêmaco Borba (Campos
Gerais). Com o medida
emergen cial, o Estad o
contratou três instituições
filantrópicas para fazer a
gestão dessas unidades. O
contrato, porém, vence em

maio, e a renovação pode
ser mais demorada caso
não haja a reedição da lei,
o q u e c o m p r o m e te o
atendimento nessas três
regiões.
O presidente do Senado
destacou que o comitê busca
um diálogo permanente para
a articulação de medidas que
sejam efetivas no combate à
p an d emia, sem tirar a
autonomia dos estados e
m u n icíp io s
n esse
enfrentamento . “O que
faremos neste comitê é fazer
com que o presidente da
República, e os chefes da
Câmara de Deputados e do
Senado Federal, possam
coordenar essas ações de
combate à pandemia. Como
o Sen ad o é a casa d a
federação, coube a nós essa
in terlo cu ção co m o s
governadores e estabelecer
o elo com os estados e o
Distrito Fed eral nesse
comitê”, explicou Pacheco.
Governador participa da
criação de comitê nacional
para enfrentam en to d a
pandemia
OUTROS PLEITOS –
Além das con trataçõ es
emergenciais, o governador
Ratinho Junior abordou
outras questões durante a
reunião. Ele destacou que
apresentará um ofício ao
Ministério da Saúde para
q u e o re p asse d e
eq u ip am en to s
seja
centralizado nas secretarias
estaduais de Saúde. Isso
porque há muitos prefeitos
fazen d o o p ed id o d e
respiradores diretamente ao
ministério, ou os deputados
u sam
as
em en d as
parlamentares para adquirir
esses equipamentos.
Eles acab am in d o ,
porém, a cidades que não
têm uma estrutura adequada
ou equipes que saibam como
utilizá-los, e o Estado acaba
tendo gastos logísticos para
fazer o remanejamento. “A
Secretaria de Saúde às vezes
não é notificada que o
respirador foi enviado a
alguma cidade, e é a pasta
que tem as informações de
quais locais têm condições
adequadas para recebêlos”, explicou.
Outro ponto abordado
pelo governador foi sobre
a t ra n s p a rê n c ia n a
distribuição de vacin as
entre os estados, para que
não haja discrepância entre
a qu antid ade d e d oses
enviadas a cada unidade
d a f ed er aç ão , o q u e
interfere n a ord em d e
vacin ação d o s gru p o s
p r io ritá rio s . Se gu n d o
Ratinho Junior, é preciso
ter mais paridade nesse
processo.

P10

SÁBADO/DOMINGO 27 E 28 DE MARÇO DE 2021

Copel lança websérie sobre
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável
A Copel lança na
próxima quarta-feira (31)
a websérie Energia da
Sustentabilidade, que vai
abordar os Objetivos do
Dese nvol vime nt o
Sustentável (ODS) e sua
relação com o setor
elétrico. O lançamento
acontece com um webinar
e, também, um podcast
sobre o tema, levantado as
ações empreendidas por
empresas como a Copel e
pelo mercado para tornar
o cumprimento dos ODS
factível, conforme as
metas da Agenda 2030 da
ONU.
Com sete episódios, a
websérie inicia trazendo a
definição dos ODS e, na
sequência, detalha aqueles
priorizados
pelas
empresas do setor elétrico
– Energia acessível e
limpa (ODS 7), Emprego
digno e crescimento
econômico (ODS 8),
Indústria, inovação e
infraestrutura (ODS 8),
Cidades e comunidades
sustentáveis (ODS 11) e
Combate às alterações
climáticas (ODS 13).
Finalmente, será abordada
a aplicação das ações
referentes
ao
cumprimento dos ODS
junto
às
partes
interessadas (clientes,
fornecedores,
funcionários, acionistas,
governos etc).
“Nosso objetivo é
esclarecer o assunto
desde o princípio e
explicar, de forma
didática, como os ODS
acontecem na prática, no
dia a dia das empresas
comprometidas com sua
realização”, explica a
superintendente da
Coordenação
de
S ust e nt a b il id ad e
Empresarial e Governança
Corporativa da Copel,
Luisa Nastari.
Primeira
grande
hidrelétrica do Paraná
completa 90 anos
O assunto, que já é
alinhado à estratégia da
co mpa nhia de sde a
adesão ao Pacto Global
da ONU, em 2000, ganha
ainda mais cor po
mediante o cenário da
pandemia da Covid-19. “A
Copel está firmemente
comprometida com a
sustentabilidade e, por
co nseq uênc ia,
os
critérios
ASG
[Ambiental, Social e
Governança]. Com a
pandemia de Covid-19,
to rna -se ainda ma is
necessário consolidar
ações para um caminho
sustentável, e esse é um
difer encial que o
mercado vai observar
com maior atenção a
partir deste momento”,
diz o dire tor de

Governança, Risco e
Compliance da Copel,
Vicente Loiácono Neto.
Copel prorroga prazo
de chamada pública para
compra de energia de
pequenos geradores
Daí a importância em
tornar o tema dos ODS
ainda mais familiar ao
público. “Percebemos
uma necessidade grande
em esclarecer como
nossas ações refletem no
cumprimento destes
objetivos. São diversos
programas e projetos
desenvolvidos com o
intuito de fazer cumprir
especificamente as metas
dos ODS, especialmente
aqueles
fortemente
influenciados pela atuação
do setor elétrico”, explica
Luisa.
WEBINAR
E
PODCAST– Para o evento
de lançamento a Copel
promove o encontro
virtual da gerente de Meio
Ambiente da Rede Brasil
do Pacto Global, Elisa
Badziack, e do especialista
em sustentabilidade e um
dos responsáveis pela
coordenação
da
priorização dos ODS no
setor elétrico, Pedro
Barizon,
com
a
superintendente da
Coordenação
de
S ust e nt a b il id ad e
Empresarial e Governança
Corporativa da Copel,
Luisa Nastari.
Copel lança plano para
neutralizar emissões de
carbono
No webinar, eles
abordarão as iniciativas do
setor
elétrico
no
cumprimento dos ODS e a
importância da pauta para
o futuro das empresas e
do planeta. Será na quarta
(31), às 14h30. O evento é
aberto ao público em
geral, gratuito e sem
necessidade de inscrição
prévia. Basta acessar o
canal da Copel no Youtube.
para assistir. Na ocasião
também será lançado o
podcast
com
os
especialistas, que ficará
disponível nas principais
plataformas de streaming
(Soundcloud, Deezer,
iTunes e Spotify).
A websérie Energia da
Sustentabilidade é uma
iniciativa do programa
Educa ODS, da Copel,
voltado à sensibilização
dos públicos interno e
externo da companhia no
que diz respeito ao meio
ambiente e às relações
sociais em prol dos ODS,
conforme as diretrizes do
referencial estratégico da
empresa. Os vídeos serão
publicados mês a mês, no
site e nas redes sociais
(Youtube e LinkedIn) da
Copel.
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Prêmio de inovações científicas abre
inscrições para o Ensino Médio
A 8ª edição do Prêmio
Respostas para o Amanhã
co meç ou a re ceb er
inscrições esta semana.
A premiação contempla
pr ojet os c ient ífic os
de sen volvido s
p or
professores e estudantes
do Ensino Médio da rede
pública de ensino de todo
o País. Busca estimular,
reconhecer e divulgar
projetos de investigação
e
expe rime ntaç ão
cient ífica
e/ ou
tecnológica.
As
in icia tivas
promovem o ensino das
Ciências com suporte na
Te cno logia,
na
En gen har ia
e
na
Matemática, buscando
soluções inovadoras de
problemas reais em uma
situação concreta.
Co légios C ívic oMilit are s
ser ão
referência para uma nova
geração
Primeiro mês de aulas
teve quase um milhão de
meets
Em sete edições do
prêmio, os estudantes
pa ran aen ses tiver am
projetos de destaque em
cinco delas (veja abaixo),
sendo a mais recente no
ano passado, quando a
i n i c i a t i v a
“Refl o re st amen t o
utilizando minifoguetes:
Pitanga e Ipês” de três
al una s do Co légio
Agríc ola
Est adu al
Ad roal do
Augusto
Colombo, de Palotina,
foi à fase final (única das
10 na região Sul) e
recebeu uma menção
honrosa.
As inscrições vão até
o dia 30 de junho, pelo
site
h ttp://
www.respostasparaoamanha.com.br,
e devem ser feitas por
um(a) pro fessor( a)
or ient ado r(a )
qu e,
obrigatoriamente, deve
lecionar para a equipe
pa rticipa nte ,
c om
disciplinas nas áreas das
Ciências da Natureza ou
da Matemática e suas
Tecnologias.
Já os projetos devem
se r re alizad os p or
equipes compostas por
três a cinco estudantes
do En sin o Méd io
matriculados na mesma
turma de uma escola.
Iniciativa da Samsung,
o
prêmio
t em
coordenação do Cenpec
Educação (Centro de
Estudos e Pesquisas em
Educação, Cultura e Ação
Comunitária) e parceria
da Un esco , R edu ca
(Rede Latino-Americana
pela Educação), OEI
(Organ izaç ão
d os
Estad os
Iber oamericanos) e Consed
(Conselho Nacional de

Se cre tários
Educação).

de

PREMIAÇÃO – As 20
equipes semifinalistas
vão receber mentoria
onl ine
para
o
de senvolvime nto do
projeto e um notebook
pa ra o
pro fessor
or ien tado r
e
o
professor(a) parceiro(a).
As 10 equipes finalistas
terão mentoria para o
de senvolvime nto do
modelo/protótipo do
projeto, participação na
II Mostra do Prêmio
Respostas para o Amanhã
e um notebook para cada
estudante. As três equipes
ve nce dora s e su as
re spe ctivas escol as
ga nhar ão
p rêmios
adicionais da empresa
co nfo rme
a
classificação, bem como
os vencedores pelo júri
popular.
H I S T Ó R I C O
PARANAENSE – Além
da menção honrosa em
2020, o Paraná foi um
dos vencedores pelo júri
popular em 2018 com o
projeto “Frestas...Nunca
mais! Economia, Saúde e
Co nfor to
c om
sustentabilidade”, de
estudantes do Colégio
Estad ual Pr ofe sso ra
Izabel F. Siqueira, em
Reserva do Iguaçu, que
reutilizava embalagens
descartadas para fechar
frestas de residências de
madeira. Além disso,
esteve en tre os 25
vencedores regionais
co m u m pr oje to de
revitalização do Rio
Lavapés, do Colégio
Padre Arnaldo Jansen, em
São José dos Pinhais.
Escol as e sta dua is
arrecadam eletrônicos
para garantir acesso a
aulas online
Em 2016, o Estado
teve entre os vencedores
da Região Sul com um
pr oje to
de
ge renc iame nto
de
re síd uos só lid os do
CEEP (Centro Estadual
de
Edu caç ão
Pr ofissiona l) Ped ro
Bo are tto Net o, de
Cascavel. Na 2º edição
do prêmio, em 2015,
recebeu menção honrosa
pelo projeto “Da horta
mandala à agroindústria
fa mil iar : sabe res e
sa bore s d o c ampo ”,
de senvolvido
p or
estudantes do Colégio
Estadual Duque de Caxias
em São Mateus do Sul.
Na primeira edição do
Re spostas para o
Amanhã, em 2014, o
Pa ran á ta mbé m foi
representado com três
pr oje tos ve nce dor es
regionais nas cidades de
Santa Helena, Fazenda do
Rio
Gr ande
e
Chopinzinho.
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Carretas do Conhecimento Digital
começam as atividades em abril

É uma parceria entre Governo do Paraná, Volkswagen
do Brasil e Senai-PR. Cada veículo é como se fosse uma
escola móvel com infraestrura completa para cursos de
qualificação. Neste ano, aulas serão remotas.

A parceria entre Governo
do Paraná, Volkswagen do
Brasil e Senai-PR ganha um
novo capítulo neste ano. A
partir de 12 de abril começam
as atividades do projeto
Carretas do Conhecimento
Digital, vo ltad o ao
desenvolvimento social e
educacional por meio da
o ferta
de
cu rso s
profissionalizantes.
Desd e
2019,
a
Volkswagen do Brasil e a
Secretaria da Justiça, Família
e Trabalho executam o
p rojeto Carretas d o
Conhecimento. Para este
primeiro semestre de 2021,
em virtude da pandemia, as
atividades que aconteciam
em carretas propriamente
d itas
serão
predominantemente online.
A depender do cenário,
100% d as ativid ad es
ocorrerão a distância, com
os alunos assistindo às aulas
d e casa e o p rofesso r
ministrando os cursos ao
vivo, de dentro da carreta.
"Encerramos 2020 como
o segundo estado que mais
abriu novas vagas com
carteira assin ada e
co meçamo s 2021 co m
recorde histórico na geração
de empregos. Isso é fruto de
parcerias com a iniciativa
privada, como esse projeto
com a Volkswagen do Brasil,
e de u m trabalh o d e
orientação das Agências do
Trabalhador. A formação
profissional melhora as
p ossibilidad es
de
contratação no mercado de
trabalho. Com a adaptação
ao formato digital vamos
ainda mais longe", destacou
o governador Carlos Massa
Ratinho Junior.
“Esta é mais uma iniciativa
de responsabilidade social
que fortalece a relação da
Volkswagen do Brasil com a
população do Paraná. Neste
contexto de pandemia, o
p rojeto Carretas d o
Conhecimento será realizado
em versão digital, oferecendo
cursos profissionalizantes
semip resen ciais para
incentivar a empregabilidade
e o empreendedorismo em
comunidades. Com isso,
esperamos contribuir para a
reto m ad a da atividad e
econômica e a inclusão social
dos cidadãos paranaenses,
sem
d escu id ar d o s
protocolos de saúde durante
a pandemia”, afirmou Pablo
Di Si, presidente e CEO da
Volkswagen América Latina.
Com saldo de 24 mil
empregos em janeiro, Paraná
m antém
reto mad a
econômica
CARRETAS – Cada
estrutura é como se fosse
uma escola móvel com
infraestrutura completa para
cursos de qualificação e
aperfeiçoam ento
profission al. Os n ovos
estu d an tes
tamb ém
receberão chips 4G para
garantir acesso à internet,
mesmo daquele que não
dispõe de conexão em casa.
O projeto prevê, ainda, a
possibilidade de um formato
semipresencial, desde que as
con diçõ es
san itárias

permitam. Nesse caso, as
aulas teó ricas – qu e
correspondem a 75% do
curso – continuarão a ser
online. Já as atividades
práticas serão feitas nos
laboratórios das escolas fixas
do Senai nas 30 localidades
selecionadas, respeitando
rígidos protocolos de saúde,
como testes de Covid-19,
medição de temperatura, uso
de máscaras e álcool em gel e
distanciamento social.
Entre as nove opções
oferecidas, estão cursos nas
áreas
de
mecânica
automotiva, panificação,
costura e informática, entre
outras. As aulas têm início
previsto para 12 de abril e as
matrículas estão sen do
realizadas pela Secretaria da
Justiça, Família e Trabalho,
em parceria com as 19
prefeituras participantes.
O projeto começa por
Curitiba, onde as inscrições
ainda estão abertas, Ponta
Grossa e São José dos
Pinhais. Em maio migrará para
Campo Largo, Colombo,
Paranaguá, Cascavel, Foz do
Iguaçu, Guarapuava e Palmas.
No segundo semestre mais
municípios serão atendidos.
Acesse a página da Secretaria
para mais informações e
inscrições.
Paraná lidera ranking de
abertura de empresas no País
em fevereiro
PARCERIA – Esse
ap oio é u m a d as
contrapartidas do Protocolo
de Intenções firmado pela
empresa com o Governo do
Paraná em 2013, por meio
de programa para favorecer
a atração de novas empresas
e indústrias, que viabilizou a
realização de investimentos
na fábrica de São José dos
Pin hais. No dia 24 d e
fevereiro, também como
parte deste protocolo, foi
inaugurado o Centro de
Hematologia e Transplante
d e Med ula Óssea d o
Hospital Erasto Gaertner.
Carlos Valter Martins
Pedro, presidente do Sistema
Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep), entidade à
qual o Senai-PR está ligado,
ressalta que o projeto mostra
a responsabilidade que o
setor industrial tem com a
capacitação profissional dos
paranaenses. “Iniciativas
como esta da Volkswagen
do Brasil comprovam o
compromisso da indústria
co m a geração d e
o p ortu n id ad es p ara a
população. O fato de o
Senai-PR ter sido escolhido
para operacionalizar esse
projeto é motivo de orgulho
p ara
nó s
e
um
reco n hecimen to
da
qualidade do ensino técnico
que ofertamos”, afirmou.
Para o secretário de
Justiça, Família e Trabalho,
Ney Leprevost, significa uma
chance de escrever uma boa
história no mercado de
trab alho . "Qu alificação
profissionalé uma das chaves
do sucesso para garantir um
em prego. Aum en ta o
cu rrículo , ren o va a
autoestima. Esse é um projeto
revolucionário", arrematou.

