SÁBADO/DOMINGO, 13 E 14 DE MARÇO DE 2021

DIRETOR: Jucelino Costa dos Santos

EDIÇÃO: 3620

R$ 1,00

Quarto Centenário adia
volta às aulas presenciais

Rancho Alegre:
prefeitura vai asfaltar
rua de frente à nova
escola municipal

A Prefeitura de Quarto
Centenário, através da Secretaria Municipal de Educação, adiou o início das aulas
presenciais e determinou que
o ensino continue no sistema
remoto, por tempo indeterminado. Na foto, a secretária
Viviane Bizetti. CIDADES

A prefeitura de Rancho
Alegre anunciando a pavimentação da rua em frente a nova
municipal, Manoel Medina
Martins. As obras também
contemplarão a lateral da
CIDADES
escola.

Escola agrícola de Goioerê vai custar
R$ 16 milhões e atenderá 400 alunos
O município de Goioerê
foi contemplado com uma
escola agrícola, que deverá
ter sua construção iniciada a
partir do segundo semestre
deste ano. A escola foi destinada para o município através
do governo estadual.

UTI de Goioerê recebeu
respirador doado por
cooperativas paranaenses
Dos 37 respiradores
que foram comprados
por um grupo de cooperativas do Paraná,
um veio para a UTI da
Santa Casa de Goioerê.
PÁGINA 05

PÁGINA 03

Prefeitura inicia
construção de praça
no Jardim Colina
Verde

Secretaria de
Agricultura vai para o
prédio do CTA no
Jardim Curitiba

Apopulaçãodo JardimColina
Verde de Goioerê, contará com
mais um espaço para a prática de
esportes e convivência. Isso
porque a prefeitura iniciou nesta
semana, a construção de uma
nova praça no bairro.

PÁGINA 05

Moreira Sales: saúde recebe pranchas e
imobilizadores para primeiros socorros
A Secretaria de Saúde de
Moreira Sales recebeu na última
quinta-feira, 11, cinco novas
pranchas e imobilizadoras que
estarão integrando os

equipamentos para os primeiros
socorros dentro do município.
A aquisição foi feita com
recursos próprios do município.

CIDADES

Supermercados abrem hoje e amanhã:
venda de bebida alcoólica está proibida
A ven d a de b eb id as
alcoó licas n os supermercad os d e Goio er ê estão
p r oib id a n este f in al d e
seman a. A medid a co nsta d e d ecr eto mu n icipal,

p ub licado pela pr efeitu r a d o mu nicíp io n a ú ltim a t er ça - f e i r a , c o m o
fo rma d e co n ter o
av anço d a p an d emia d a
Co vid -19. PÁGINA 04

Janiópolis licitou ambulância de
suporte avançado de R$ 186 mil
A p ref eitur a d e Jan ió p olis licito u e n o s p r ó ximo s d ias d ever á r eceb er mais uma amb ulân cia Ren au t zer o - q uilô metr o , d esta vez d e su p o r te b ásico av ançad o

p a r a t r an sp o r te in te r h o sp italar d e pacien tes.
De aco rd o co m o p r efeito Ismael Dezan o ski, o
v alo r d o in v estimen to é
d a o rd e m d e R$
186.750,00.

CIDADES

Inscrições abertas para curso de
pós-graduação no Polo da UAB
E st ão a be rt as n o
Polo da UAB – Universidade Aberta do Brasil
– em Goioerê, as inscrições para o curso de
pós-graduação em En-

sino da Língua Portugue sa e Tec no lo gia
Educacional Digital. O
curso é voltado para
professores graduados
em Letras. PÁGINA 04
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CÂMARA DE GOIOERÊ

Pauta da sessão com várias indicações,
requerimentos e projetos da prefeitura
A pr óxima sessão d a
Câmara de Vereadores de
Goioerê, agendada para ser
realizada nesta segunda-feira,
dia 15, está recheada de
indicações, requerimentos e
vários projetos de autoria do
Poder Executivo municipal. A
plenária acontece a partir das
20 horas.
Entre os requerimentos a
serem votados, um de autoria
do vereador Márcio Lacerda,
que solicita da prefeitura, em
especial do setor competente,
que informe sobre a Lei de
Incentivo Cultural Cláudio
Martins.
O vereador quer saber qual
o valo r assegurad o para
execução desta normativa, qual
é a previsão de início do
incentivo cultural e diante do
atual cenário da pandemia,
como ficará a formatação dos
projetos.
De autoria do vereador
Fábio Plaza, a Câmara votará
requerimento endereçado à
secretária de Assistência
So cial, Iv an ilda Plaza,
solicitando informações sobre
o nú mero d e mu nícipes
aguar dando nas f ilas de
projetos sociais de habitação,
bem como o prazo médio de
espera nas filas.
O vereador quer saber
ainda, o número de casas
entregu es p or meio do s
p ro gr amas sociais d e

A sessão plenária da Câmara de Goioerê está agendada para a próxima segunda-feira às 20 horas
habitação nos últimos cinco
anos e o número de famílias
q ue r esid em em ár eas
consideradas de risco.
Também será vo tad o,
requerimento do vereador
Helton Maia, que solicita da
administração mun icip al,
Pr estação
de
Con tas
detalhada, desde o início da
pandemia, de todos os recursos
que o município recebeu para
o enfrentamento e combate à
Co vid -19 até o presen te
momento. Ele quer saber ainda
quais foram e estão sendo as
ações desenvolvidas para o
referido combate.

Ainda de autoria de Maia,
será votado requerimento que
solicita da prefeitura, Prestação
de Contas detalhada, como
cu stos, qu an tidade d e
lâmpadas, braços de suporte e
demais insumos, que foram
necessários para substituição
e implantação do sistema de
ilu minação de LED em
algumas vias da cidad e,
serviços estes, realizados na
gestão do ex-prefeito Pedro
Coelho.
IN DIC AÇÕES: - No
‘pacote’ de indicações que
serão votadas na segunda-

feira, uma de autoria da
vereadora Luci Alvino, que
solicita da prefeitura, em
esp ecial da Assesso ria
Jurídica, estudos sobre a
viabilidade de elaboração de
um Projeto de Lei, impedindo
a decretação de fechamento
do comércio por decorrência
da Pandemia da Covid-19, sem
r eu nião
p révia
co m
r ep resentan tes
do s
empregadores e empregados.
Já o vereador Fábio Plaza
apr esen to u
in dicação
sugerindo a construção de uma
rampa de aproximadamente 2,5
metros no TerminalRodoviário,

Empresa tem até maio para concluir
regularização de imóveis em Goioerê
A prefeitura de Goioerê
divulgou nesta semana, que a
empresa Formata Assessoria,
tem até o mês de maio para
concluir os processos de
regularização fundiária no
mu nicípio . O p razo f o i
acer tado r ecen temente,
durante contato do chefe de
gabinete da prefeitura, Márcio
Bonesi, com representantes
da empresa na capital do
estado.
De acor d o co m a
p ref eitu r a, a empr esa é
responsável pela legalização
de 231 lotes na Vila Candeias,
324 lotes no Distrito de
Jaracatiá e 195 no Jardim
Galiléia. Ao todo 750 lotes
urbanos serão regularizados
em Go io er ê atrav és d o
programa de parceria com
Governo do Estado.
Nesta semana, o prefeito
Betinho Lima fez a entrega
do primeiro lote, com todos os
documentos necessários para

Os documentos foram
a regularização dos 195 lotes
d o Jar dim Galileia. O s
documentos foram entregues
no cartório de registro de
imóveis e o prazo para a
entrega das matrículas, é 60 a
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entregues ao cartório na quarta-feira desta semana
120 dias.
o título dos seus imóveis,
Durante a entrega dos poderão transferi-los para
d o cu men to s, o p ref eito seu s her d eir o s, f azer
Betin h o
d estaco u
o financiamentos ou mesmo
importante trabalho que o vendê-los, já que estarão todos
governador Ratinho Junior, legalizados”, disse o prefeito
q u e segu n do ele, está Betinho Lima.
realizando em todo Paraná, a
Ainda de acordo com o
regularização de moradias de pr efeito, a r egularização
famílias beneficiadas com o destes imóveis é um sonho
programa.
acalentado pelos moradores
“Agora falta pouco. O há muitos anos. “Graças a
car tório deve concluir o Deus, com o empenho de
processo entre 60 a 120 dias, n ossa eq u ip e estamo s
qu an do en tr egaremo s as con segu in do avan çar e
matr ícu las p ara estes r ealizar o son h o d estes
moradores, que ao receberem moradores’, finalizou ele.
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O chefe de gabinete, Márcio Bonesi, com a
representante da empresa Formata em Curitiba

nas proximidades do ponto de
táxi, bem como a realização de
calçamen to n a mesma
localidade.
De autoria do vereador
Patrik Pelói será v otada
ind icação q ue suger e à
pr ef eitu ra, in clusão n o
cronograma de ob ras do
município, a construção de um
estúdio junto à Casa da Cultura,
com estrutura para ensaios de
bandas locais.
Também será votada na
plenária desta segunda-feira,
indicação do vereador Fabiano
Bar bo za, su gerind o à
administração, em caráter de
urgência, a realização de
camp an ha institu cion al,
alertando para que as pessoas
não se aglomerem na Semana

Santa (Paixão de Cristo/
Páscoa), para que não venha a
ocorrer como no feriado de
carnaval.
O v er eado r Ricard o
Martins apresentou indicação
sugerindo à prefeitura, para
q ue d eter mine ao seto r
co mp eten te o u ór gão
responsável, a construção de
um abrigo de ponto de ônibus
com cobertura, nas imediações
da Coamo, saída para Rancho
Alegre D’Oeste.
De autoria do vereador
Márcio Lacerda, será votada
indicação que solicita da
administração municipal, para
que inclua no cronograma de
serviços da p refeitur a, a
execução dos serviços de
demolição do antigo Módulo
Policial, localizado na Avenida
Dário Moreira de Castilho, bem
como, após a demolição, que o
r ef er id o canteiro seja
revitalizado.
Também de autoria do
vereador Márcio Lacerda, será
votada indicação que solicita
da Secretaria de Planejamento
do município, para que estude
a viab ilidade técn ica de
revitalização do “Pequeno
Teatro”, localizado no Estádio
Municipal Antônio Massarelli,
onde o memorável Grupo
Teatral Águas Claras – Grutac
- desenv olveu as mais
importantes peças teatrais da
região e estado, como por
exemplo, o “Porcenteiro”, livro
escrito pelo saudoso Antônio
Sena e que virou peça teatral
de sucesso com o Grutac.
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Escola agrícola de Goioerê vai custar
R$ 16 milhões e atenderá 400 alunos
O município de Goioerê foi
contemplado com uma escola
agrícola, que deverá ter sua
construção iniciada a partir do
segundo semestre deste ano.
A escola foi destinada para o
município através do governo
estadual.
De acordo com o prefeito
Betinho Lima, a escola trará
uma proposta pedagógica
difer enciad a, of erecen do
técnicas de zootecnia, de
contato com a agricultura e
dando a base para que os
alunos no futuro, se assim
d esejar em, se tor nem
engenheiros agrônomos.
Na opinião do prefeito, é
muito importante qualificar os
jovens que serão os sucessores
das propriedades rurais e vão
sair da escola co m
conhecimento técnico que
permite fazer o melhor, usando
menos recursos. “Estamos
felizes por mais esta conquista.
É uma escola e tanto, que vai
oferecer às nossas crianças
um mundo de possibilidades”,
frisa Betinho.
Eufórico com a conquista,
o prefeito diz que aos poucos
Goioerê será transformada na
cidade que a comunidade tanto
sonhou. “Minha proposta é
fazer a diferença e nestes
quatro anos de mand ato
ter emos
u ma
cid ad e
transformada, de cara nova e
com muitas conquistas, em
especial na área da educação”,
destaca Betinho.

presente que ele está dando à
nossa Goioerê”, comenta o
prefeito.
Ainda pelo projeto, a escola
con tará com u m certo
percentual de alunos em regime
de internato. “Nós estamos
falando de uma escola modelo,
que não tem na região e chega
para qualificar nossos”, disse,
acrescentando que os alunos
formados na escola agrícola
vão sair preparados para o
mercado de trabalho, aplicando
nas propriedades rurais o que
há de mais moder no na
agropecuária.
“Estamos falando de uma
escola que qualificar os jovens,
que serão os sucessores das
propriedades rurais e vão sair
da escola com conhecimento
técnico que permite fazer o
melho r, u sand o meno s
recursos. Goioerê está de
parabéns”, finalizou.

O terreno onde a escola será construída fica na
Na quarta-feira, o prefeito
No total, segundo o projeto
enviou projeto de lei para a enviado à Câmara Municipal,
Câmara Municipal, solicitando dois alqueires serão doados
autor ização p ar a qu e o para a construção da escola,
município faça a doação de que terá cerca de 8 mil metros
um terreno para o governo quadrados de construção e
estadual, localizado na Vila salas diversas com capacidade
Rural Candeias. “É nesse para atender cerca de 400
terr en o qu e nó s vamo s alunos.
construir a escola”, diz Betinho.
Pelo projeto, a escola

Vila Rural Candeias
con tará
com
área
administrativa, laboratórios de
in for mática, labo ratórios
específicos p ara estud os
agropecuários, biblioteca,
refeitór io
e
o utras
dependências. “É uma escola
modelo e desde já quero
agradecer ao govern ador
Ratinh o Jú nio r po r este

O prefeito Betinho Lima: feliz com a
confirmação de escola agrícola para Goioerê

Prefeitura inicia construção de
praça no Jardim Colina Verde
A população do Jardim
Colina Verde de Goioerê,
contará com mais um espaço
para a prática de esportes e
convivência. Isso porque a
prefeitura iniciou nesta semana,
a construção de uma nova
praça no bairro.
De acordo com o secretário
de Planejamento, Henrique
Plaza, o espaço, próximo à
entrada do bairro, na divisa
com o bairro Cidade Jardim,
contará com uma pequena
con ch a acústica, mu ita
arborização, iluminação de led,
calçadas, gramado e bastante
sombra.
O secretário explica que a
intenção é construir um espaço
onde se dê o encontro da
comunidade, que poderá passar
as tarde de domingo curtindo a
sobra das árvores que serão
plantadas no local. Ele cita ainda
que o espaço também poderá
ser usado para atividades
físicas.
O prefeito Betinho Lima

As obras de construção da nova praça foram iniciadas durante esta semana
vem acompanhando de perto
as obras que começam a ser
realizadas e diz que Goioerê
começa a viver um novo tempo.
“Sem dúvida. Nossa cidade vai
dar um salto em qualidade de
vida e obras para a população”,

citou.
O investimento para esta
praça e também uma outra no
Jardim Morumbi, será da ordem
de R$366 mil, recursos oriundos
do governo federal, com
contrapartida do município.

A nova praça, segundo o
prefeito Betinho, é mais um
espaço que a administração
vem construindo para promover
o lazer das famílias, desta vez
daquelas que residem no Colina
Verde e bairros vizinhos.

Educação adia volta às aulas nas
escolas municipais de Goioerê
A Prefeitura de Goioerê,
por meio da Secretaria
Municipal de Educação,
adiou,
por
tempo
indeterminado, a volta às
aulas presenciais nas
escolas da rede municipal
de ensino. A decisão foi
tomada nesta sexta-feira,
durante reunião do prefeito
Betinho Lima com
integrantes da educação e
do Comitê Covid.
De acordo com a
secretária AlineBatista, toda
equipe da educação está
atenta à situação, que
segundo ela, é preocupante,
envolvendo o avanço da

Covid-19. “Devido ao
aumento dos casos,
inclusive de mortes, e com
os leitos de UTI’s lotados,
optamos por aguardar pelo
menos mais uma semana”,
disse ela.
A secretária explica
ainda que as avaliações
serão semanais e não se
pode prever quando as aulas
presenciais
serão
retomadas. “Mas vale
lembrar que as aulas
remotas continua e que os
pais precisam ajudar os
filhos com suas atividades
online”, destacou.

Adiamento das aulas presenciais
é por tempo indeterminado

PARANÁ: - Também
nesta sexta-feira, o governo
do Paraná suspendeu a volta
às aulas presenciais,
marcadas para segundafeira, dia 15. Segundo o
secretário da Educação,

Renato Feder, a decisão se
deve ao agravamento da
pandemia da Covid-19.
Uma nova data para a
retomada do modelo
híbrido, que concilia aulas
presenciais
com

videoaulas, será avaliada e
informada pela Seed –
Secretaria de Estado da
Educação. Mais de um
milhão de alunos da rede
darão continuidade ao ano
letivo 2021 de forma

remota.
Em nota, o Governo do
Paraná afirmou “o retorno
será decidido na semana que
vem após avaliações diárias
da situação dos hospitais e
dos casos de Covid-19”.
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Supermercados abrem hoje e amanhã:
venda de bebida alcoólica está proibida
A venda d e bebidas
alcoólicas nos supermercados
de Goioerê estão proibida neste
final de semana. A medida
consta de decreto municipal,
publicado pela prefeitura do
município na última terça-feira,
como forma de conter o avanço
da pandemia da Covid-19.
A medida, anunciada pelo
prefeito Betinho Lima, tem apoio
da ACIG – Associação
Comercial e Empresarial de
Goioerê, que chegou a protocolar
documento na semana passada,
sugerindo a implantação de ‘lei
seca’ na cidade. “Tem muita
festa clandestina acontecendo
e o vírus se espalhando.
Precisamos conter isso”, disse
o prefeito.
Além dos supermercados,
estão
liber ados
o
funcionamento de farmácias,
clínicas médicas, açougues,
panificadoras e postos de
combustíveis. As demais
atividades estarão tod as
fechadas, não sendo permitido
nem mesmo o delivery de

Os supermercados funcionam normalmente, mas não podem vender bebida alcoólica
alimentos.
C O N T I N U A M
SUSPENSOS: - De acordo
com o decreto municipal,
continuam suspensos os
serviços e atividades não

essenciais, até o dia 17de março.
Entre estas atividades estão
tabacarias, inclusive a venda de
insumos para utilização de
narguilé.
Também estão suspensos
atividades em clubes recreativos,

associações e áreas de lazer,
além de estabelecimentos
voltados a realização de festas e
confraternizações. As práticas
esportivas coletivas, tais como
futebol e outras, também estão
proibidas.

Inscrições abertas para curso de
pós-graduação no Polo da UAB
Estão abertas no Polo da
UAB – Universidade Aberta
do Brasil – em Goioerê, as
inscrições para o curso de
pós-graduação em Ensino da
Lín gu a Por tu gu esa e
Tecno lo gia Ed u cacio n al
Digital. O curso é voltado
para professores graduados
em Letras.
De aco rd o co m a
coordenadora do Polo, Aline
Br and ani, os cu rso s são
gr atu itos,
co m
os
participantes pagando apenas
a taxa de inscrição de R$
81,00. Se o candidato for
d o ad o r d e san gu e o u
trabalhou nas eleições do
último ano, estará isento do
pagamento da taxa.
Aline cita que essa é mais

A coordenadora Aline: conquista importante

uma conquista importante
para o Polo da UAB de
Goioerê, já que são 30 vagas
par a essa esp ecialização,
liberadas pela Capes.
A coordenadora destaca o
apoio do prefeito Betinho Lima
para que os novos cursos
f o ssem d estin ado s par a
Goio erê. “A gen te só
agradece, pois o prefeito
Betinho tem focado bastante
na educação superior e quem
ganha é a cidade”, disse Aline.
O cu r so está sen d o
ofertado pela Universidade
Estadual de Londrina – UEL.
Maio r es
in f o r maçõ es
poderão ser obtidas pelo site;
h t tp s :// w w w . lab ted .n e t/
editais ou pelos telefones
35225713 ou 998230865.

Colheita da soja avança e chega
a 60% na região da Copacol
A estiagem tem acelerado
o trabalho no campo: dia e
noite as máquinas estão a
todo vapor. A previsão é de
tempo seco, sem chuvas no
Oeste d o Estado , o q ue
beneficia os agricultores que
correm contra o tempo para
colher a soja.
Eles fazem de tudo para
co mp en sar
o
atr aso
provocado na semeadura,
entre setembro e outubro do
ano passado. Na área de
atuação da Cop aco l, em
cid ad es d o O este e d o
Su d o este do Par an á, a
colheita já chega a 60%.
A safra é considerada
b o a, mesmo co m a
pro dutiv idade um po uco
ab aixo d o esp er ad o . A
expectativa é que a colheita
fique entre 140 e 150 sacas
por alqueire. “A queda na
produtividade é compensada
pelo valor da saca do produto:
o d o b r o p ago n a saf r a
p assad a”,
d iz
Tiago
Mad alo sso , en gen h eir o
agrônomo e gerente técnico
da Copacol.
A saca d a so ja f o i
comercializada nesta quartafeira a valores recordes: R$
163,00.

A colheita avança em toda
Até agor a em todo o
Paraná, conforme o último
boletim da Secretaria de
Estado da Agricultura, a área
colhida da soja corresponde
a 36%. Esse percentual já
teve avanços significativos
nos últimos dias, pois os
agr icu lto r es
estão
trabalhando dia e noite para
retirar a soja e dar início ao

a região: agricultores comemoram período de estiagem
plantio do milho safrinha. A interferiu na produtividade de
expectativa é produzir 20,3 algumas lavouras”, destaca
milhões de toneladas, na área Tiago.
p lan tad a de 5.577.547
h ectar es. “Fo i u m an o
MILHO SAFRINHA: A
desafiador para o produtor área total de milho safrinha no
de soja. Tivemos falta de estado é de 2.375.100 hectares,
chuva na época do plantio, com uma produção estimada
que se regularizou a partir de de 13,5 milhões de toneladas.
dezembr o; e em janeiro, A área plantada até agora
excesso de umidade, que corresponde a 43%, em uma

Suspenso
O Estado informa que o retorno às aulas no modelo híbrido, com
parte dos alunos presencialmente nas escolas, não vai ocorrer na
próxima segunda-feira (15). O retorno será decidido na semana
que vem após avaliações diárias da situação dos hospitais e dos
casos de covid-19. As aulas vão continuar de forma remota com
os encontros virtuais realizados pelos professores no horário
combinado no calendário da unidade educacional, sem prejuízo da
formação educacional de milhares de crianças e adolescentes.
Aeroporto
O deputado Fernando
Giacobo (PL) afirmou que vai
garantir R$ 7 milhões para
compra de uma estação
meteorológica de superfície
que servirá ao aeroporto de
Cascavel. "Hoje em audiência
no Rio de Janeiro com o
prefeito Paranhos com a
cúp ula da Força Aér ea
Brasileira em busca de solução
para os prob lemas de
cancelamento de voos por mau
tempo no Aeroporto de
Cascavel. Vem aí mais
investimento em equipamento
aéreo no valor de R$ 7
milhões", disse.
Vestibular
A UEL e a Uenp decidiram
adiar os vestibulares. Na UEL,
as provas serão realizadas em
30 de maio, em fase única, das
14 às 19h. Na Uenp, no dia 20
de junho.
Influenza
O presidente da CNT
(Confederação Nacional do
Transporte), Vander Costa,

solicitou ao ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, que os
profissionais de todos os
segmentos de transporte
(rodoviário, ferroviário, aéreo,
navegação e portuário), de
cargas e de passageiros, sejam
co nsider ados
pú blico
prioritário na campanha de
vacinação contra o vírus da
influenza, causador da gripe.
A data da campanha de
vacinação ainda não foi
marcada.
Caiu a ficha
Líder do governo na
Câmara dos Deputados,
Ricardo Barros (PP-PR)
disse que o país terá os
recursos necessários para o
combate à pandemia de covid19. "O presidente Bolsonaro
entendeu esse novo momento,
esse diferente momento da
pandemia, e está apoiando o
uso de máscaras, as medidas
de controle sanitário. Tenho
certeza que, em função disso,
teremo s os recursos
necessários
para
a
estruturação desse combate."

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

condição boa na maioria das
lav ou ras, em fase d e
germinação e desenvolvimento
vegetativo, pelo que aponta o
Der al ( Departamen to d e
Economia Rural).
Na ár ea da Cop acol,
estima-se que 70% das áreas
que foram cultivadas com a
soja, serão ocupadas pelo
milho segunda safra. O grão
tamb ém r egistra p reço
histórico, o que motiva o
produtor em optar pelo híbrido
como cultura de inverno.
Nesta quarta-feira a saca era
comercializada a R$ 77,50.
Em relação ao manejo, o
engenheiro agrônomo ressalta
o cuidado redobrado nesta
saf r a. “Nas lav o ur as já
estabelecidas pedimos ao
produtor um pouco de atenção

com relação ao ataque de
cigarrinhas, que vem causado
grandes danos na colheita, por
meio do enfezamento do
milho”.
COVID-19: O fluxo de
entrega de grãos nas 20
Unidades de Recebimento da
Cooperativa ocorre dentro da
n o r malid ad e. Par a a
segurança dos cooperados e
dos colaboradores durante a
en tr ega d a p r od u ção, a
Copacol vem providenciando
to d as as med id as d e
prevenção com relação ao
Coronavírus, exigindo o uso
da máscara e disponibilizando
o álcool em gel. Além disso,
o acesso nas unidades é
r estr ito
p ar a
ev itar
aglomerações.
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Secretaria de Agricultura vai para o
prédio do CTA no Jardim Curitiba
A prefeitura de Goioerê
está ultimando os
preparativos para a
transferência de toda a
estrutura da Secretaria de
Agricultura de Meio
Ambiente do município,
que passa a funcionar no
antigo prédio do CTA –
Centro de Treinamento
Agrícola – no Jardim
Curitiba.
De acordo com o
prefeito Betinho Lima,
com a mudança de local,
além de garantir maior
conforto aos servidores e
o público que precisa dos
serviços da pasta, a
prefeitura também vai
economizar com o
pagamento de aluguel.
O secretário de

Também é dela, a função
de levantar problemas
relacionados
à
conservação de estradas,
com ações
sendo
desenvolvidas em parceria
com a Secretaria de Viação
e Obras.

O prédio do antigo CTA vai abrigar toda a estrutura da Secretaria de Agricultura de Goioerê

Agricultura, Gilberto
Shiguetaka diz que a
mudança é estratégica,
com a secretaria se
instalando em um local
mais amplo, inclusive com
um pátio grande para

abrigar os veículos da
pasta.
Ele cita que o prédio do
CTA estava praticamente
desativado, com o local
sendo usado para a
realização de atividades

esporádicas. “Acho que
foi uma decisão acertada
do prefeito Betinho”, diz
o secretário.
SERVIÇO: - A
Secretaria de Agricultura

de Goioerê é a pasta
responsável por dar
suporte aos pequenos
produtores rurais do
município, em especial na
promoção
da
diversificação agrícola.

O secretário Shiguê

UTI de Goioerê recebeu respirador
doado por cooperativas paranaenses
Dos 37 respiradores que
foram comprados por um
grupo de cooperativas do
Paraná, um veio para a UTI da
Santa Casa de Goioerê.
De acor do com as
informações, o critério de
distribuição foi estabelecido
pela Secretaria de Estado da
Saúde e ficou definido da
seguinte forma: Cascavel 19,
Palotina 6, Marechal Cândido
Rondon 4, Toledo 4, Cafelândia
1, Jesu ítas 1, Assis
Chateaubriand 2 e Goioerê 1.
Ao todo, onze cooperativas
doaram valores que, reunidos,
chegaram à R$ 2,2 milhões e
possibilitaram a compra de 37
equ ip amen to s. Entre as
cooperativas que fizeram as
doações estão a Copacol, Lar,
C.Vale, Coopavel, Frimesa,
Copagril, Primato, Sicredi
Palotina, Sicredi Cafelândia,
Sicred i Toledo e Sicredi
Marechal Cândido Rondon.
O presidente da Ocepar Organização das Cooperativas
do Paraná -, José Roberto
Ricken, a iniciativa das
cooperativas é das mais
importantes, pois estão ajudando

Os respiradores foram adquiridos por um grupo de cooperativas, entre elas, Copacol
a salvar vidas. “Essa é uma ação
social importante das nossas
cooperativas. Estão todos de
parabéns”, disse Ricken.
Em Goioerê, a UTI conta
com 10 leitos e todos estão
ocupados. A direção da Santa
Casa está agradecen do a
doação das cooperativas e diz
que o respirador chegou num
momento crucial, quando o
setor de saúde beira o colapso.

UEM divulga nova data
do vestibular de 2020
A Universidade Estadual
de Maringá (UEM)divulgou
a nova data do Vestibular
2020. As provas, que seriam
aplicadas nos dias 21 e 22
de
m arço ,
fo ram
reagendadas para 23 e 24
de maio. O resultado está
previsto para o dia 15 de
junho.
De acordo com a direção
d a un iversidade, o
reagendamento das provas,
se deu em razão d o
agravamento da pandemia da
Covid-19.

A nova data foi decidida
por meio do Ato Executivo
002/2021-GRE, publicado na
segunda-feira (8/3), assinado
pelo reito r Julio César
Damasceno.
No total, são 14.272
cand idatos inscrito s no
vestibular. Os cursos mais
concorridos são medicina,
odontologia e psicologia. A
Co missão Cen tral d o
Vestibular Unificado (CVU)
da UEM recomenda aos
candidatos qu e fiqu em
atentos às atualizações do site.

A nova data do vestibular foi marcada para maio

As provas do Processo
de Avaliação Seriada (PAS)
da UEM foram aplicadas em
fevereiro. O con cu rso
registrou 24.535. Deste total,
3.259 candidatos, o que
rep resenta 13,3% do s

inscritos,
não
compareceram aos locais
de exame. A abstenção
ficou acima da média
histórica do PAS, que
registra em torno de 7%
de ausentes.
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Governo do Paraná aplicou R$ 1,3
bilhão na guerra contra a Covid-19
Os 365 dias desde o início
da circulação do coronavírus
no Paraná foram marcados
por constantes revisões no
p lan o o r çamen tár io d o
Estad o . Co m f o co n o
co mbate e p r ev en ção à
p an d emia, as d esp esas
empenhadas pelo Governo do
Paraná somaram R$ 1,3
b ilh ão n o p er ío d o – a
confirmação do primeiro
in f ectad o p ela d o en ça
ocorreu em 12 de março do
ano passado.
O valor está registrado no
Painel de Monitoramento
cr iad o p ela Diretor ia de
Co n tabilid ad e Ger al d o
Estado, órgão vinculado à
Secr etar ia Estad u al d a
Fazenda, em abril de 2020,
assim que começaram a ser
d estin adas
v er b as
específicas para a finalidade.
As
r eceitas
extraordinárias que entraram
no caixa estadual exclusivas
para o combate à Covid-19
(como as transferências da
União e de outros Poderes
do Estado) somam R$ 992,5
milhões. O restante, cerca
de R$ 313 milhões, vieram de
outras fontes de recursos do
próprio caixa do Estado.
“O o r çamen to f o i se
adequando para poder tratar
a pandemia como prioridade
número 1. No ano passado,
logo no início da crise, já
co lo camo s
em
funcionamento um pacote
econômico para amenizar as
d if icu ld ad es
dos
paran aen ses”, afir mou o
governador Carlos Massa
Ratinho Junior.
“E,
p ar alelamen te,
inauguramos três hospitais
(em Guarapuava, Telêmaco
Borba e Ivaiporã), criamos
mais de 1.400 leitos de UTI e
eq u ip amo s p o n to s d e
atendimento à saúde para
proteger a vida da nossa
população”, acrescentou.
Pandemia de Covid-19
levou 171 dias para chegar
aos 399 municípios
?Paraná chega a 4 mil
leito s d e aten d imen to
exclusivo à Covid-19

Tamb ém
estão
contabilizados os gastos de
órgãos como Detran, Ceasa,
Cohapar, entre outros, para a
aq u isição de EPI s p ar a
servidores e atendimento ao
público, como álcool gel e
máscar as, d u r an te
a
pandemia.

As receitas extraordinárias que entraram no caixa estadual específicas para o combate à Covid-19
somam R$ 992,5 milhões. O restante, cerca de R$ 313 milhões, vieram do próprio caixa do Estado
LEITOS – De acordo
com a Regulação de Leitos
Estadual, o Paraná conta
atualmente com 1.570 leitos
de UTI e 2.374 enfermarias
para uso adulto. São outras
22 UTIs e 34 enfermarias
pediátricas.
Ab er tu ra q u e se d eu
conforme a demanda. Com a
exp lo são de caso s q u e
marcou os dois primeiros
meses de 2021, o Governo do
Estado chegou a ativar 779
leitos exclusivos Covid-19 em
apenas duas semanas, entre
22 de fevereiro e 8 de março.
Foram integradas ao sistema
259 UTIs e 520 enfermarias
no período. A média em
alguns momentos chegou a
ser de 70 leitos novos por dia,
o equivalente a um hospital
de campanha.
Referência nacional em
testagem, o Paraná realizou
mais de 2 milhões de exames
RT-PCR em 12 meses.
“Este é o maior número

de leitos ofertados em todo o
Estado desde o início da
pandemia. O atendimento
está sendo realizado dentro
do que a estrutura permite”,
ressaltou o secretário de
Estado da Saúde, Beto Preto.
Primeiros casos de Covid19 eram con firmados no
Paraná há quase um ano
A Saúde confirmou, ainda,
o repasse de R$ 153 milhões
para os 399 municípios do
Paraná na modalidade fundo
a fundo. Foram outros 13,6
milh õ es
ap en as
em
equipamentos e materiais
permanentes. O total geral
em custeio, por sua vez,
alcançou R$ 460 milhões em
recursos próprios até o fim
do ano passado.
“Nestas duas semanas, de
acordo com número de leitos
abertos, é como se o Estado
tiv esse ab er to um n ov o
hospital de grande porte para
aten d imen to
ao s
paranaenses”, disse Ratinho

Junior.
O U T R A S
SEC R ETAR IAS – A
contabilização da execução
das ações na guerra contra a
Covid-19 no Estado abrangeu
também outras pastas. A
Secretaria da Agricultura e
d o Ab astecimen to , p o r
exemplo, foi responsável pela
execução de R$ 113 milhões
para distribuir os créditos do
Cartão Comida Boa, que
permitiu a famílias carentes
co mp r as de R$ 50 em
supermercados conveniados
pelo Estado durante três
meses do ano passado.
Houve ainda investimentos
em educação, seja na reforma
de escolas ou na distribuição
de merendas para a família
d os estu dantes da Red e
Pública Estadual.
Já as sete universidades
estad u ais in v estir am n a
aq uisição de mater iais e
eq u ip amen to s p ar a o s
h osp itais u niv ersitár ios.

Preço da arroba bovina subiu
53% nos últimos 12 meses

alimentação, como soja e milho,
e o aumento no consumo interno
em algun s momentos da
pandemia.

da evolução dos preços da
avicultura de corte para o
produtor, no atacado e no varejo
em fevereiro. O aumento ficou
entre 2,1% e 2,9% nos três
níveis, em comparação com o
mês anterior. Se comparado
com fevereiro do ano passado,
os produtores conseguiram
elevação de 46,7%.
No primeiro bimestre de
2021, o Brasil exportou 142 mil
toneladas de carne suína, um
crescimento de 5,7% em
relação ao mesmo período de
2020. O Paraná teve aumento
percentual superior, com 11%
a mais, chegando a 19,6 mil
toneladas exportadas.
Estado conquista chancela
técnica como zona livre de
peste suína clássica

A arroba bovina teve preço
reajustado em 53% nos últimos
12 meses, o que refletiu
diretamente no bolso dos
consumidores brasileiros de
carne. A análise sobre os
fatores que contribuíram para
que isso ocorresse é um dos
assuntos do Boletim de
Conjuntura Agropecuária,
elaborado pelo Departamento
de Econ omia Rur al, da
Secretaria estad ual da
Agricultura
e
do
Abastecimento, referente à

Segundo o relatório da
Fazenda, a maior parte dos
r ecu r so s se r ef er e a
investimentos feito s pela
Secretaria d e Estado d a
Saúde. Entre apor tes do
próprio Fundo Estadual de
Saúde, repasses da União e
de outros Poderes, a pasta
destinou R$ 837,2 milhões
p ar a o en f ren tamen to à
Co v id - 19. Valo r u sad o
especialmente no reforço e
ampliação da rede pública de
atendimento hospitalar.
Com crédito novo, Paraná
aten u a cr ise econ ô mica
durante a pandemia
“Em
n o me
da
transparência concentramos
tudo em um único relatório e
disponibilizamos no portal do
Coronavírus no Paraná, de
forma que os dados sejam
acessív eis p ar a to d a a
p o p u lação ”, exp lico u o
secr etár io d e Estad o d a
Fazenda Renê Garcia Junior.

semana de 06 a 12 de março.
Paraná vai alcançar novo
patamar na cadeia de carnes
com reconhecimento sanitário
O preço da arroba bovina
(medida equivalente a 15 quilos)
aumentou 53% no período entre
fevereiro de 2020 e fevereiro
deste ano. Como consequência,
o mercado varejista sentiu no
bo lso essa elevação. O
levantamento feito pelo Deral,
relativo a esse mesmo período,
mostra que o corte conhecido
como patinho teve alta de

30,61%, a carne moída foi
reajustada em 41,49% e o preço
do acém, em 47,80%.
São vários os motivos que
provocaram esse aumento
pr ogressivo n o mercado
interno. Entre eles está o
crescimento nas exportações,
que se somou à oferta reduzida
de animais prontos para abate,
em consequência da estiagem
prolongada. Também foram
fundamentais a elevação nos
cu stos
de
pro dução,
particularmente insumos de

Comitê técnico da OIE
valida Paraná para ser Área
Livre de Aftosa sem Vacinação
No caso da exportação,
houve crescimento de 8% no
volume e de 11% no valor
recebido no ano passado,
comparativamente a 2019. Com
parte do rebanho de porcos
dizimado pela peste suína, a
China foi o principal mercado
para a carne bovina brasileira.
O volume cresceu 75%, com
868.870 toneladas enviadas ao
país asiático.
AVES E SUINOS – O
boletim faz, ainda, uma análise

B OLSISTAS – A
Superintendência Geral de
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, em parceria com a
Fundação Araucária; com a
Secretaria d e Estado d a
Saúde; com as universidades
estaduais e com a Itaipu
Binacional, criou a maior
in iciativ a d e exten são
b rasileir a n o co mb ate a
p an d emia
do
novo
coronavírus.
O programa contratou
1.167 b o lsistas, en tr e
profissionais e estudantes da
área da saúde, para atuar em
açõ es p r even tiv as, d e
tr atamen to
e
de
esclar ecimen to s sob r e a
do ença. Ao to do, for am
investidos R$ 14,5 milhões
na iniciativa, beneficiando
muitos municípios do Paraná.
Paraná já imunizou 11%
d o gr up o pr ior itár io n o
combate à Covid-19
O Governo do Estado
lançou neste mês uma nova
Ch amad a Pú b lica p ar a
con cessão de bo lsas d e
exten são destin ad as a
pr ofissio nais d a ár ea da
Saúde.
Para este novo programa,
será destinado, inicialmente,
um aporte financeiro de R$
160 mil, oriundos do Fundo
Par an á d e Ciên cia e
Tecn olo gia, gerid o p ela
Superintendência Geral de
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior.
Os
b o lsistas
v ão
contribuir para ampliar a
capacidade de pesquisas de
diagnóstico molecular do
novo coronavírus, dando
suporte nos processos de
testagem de amostras de
pacientes para confirmação
dos casos de Covid-19.
MILHO E SOJA – O
documento preparado pelos
técnicos do Deral aponta que
as condições climáticas da
semana não foram favoráveis
à colheita do milho. Dessa
forma, foram colhidas, até
agora, 53% do total da área
estimada em 360 mil hectares
para a primeira safra. Para a
segunda, o plantio também está
atrasado, com 43% da área
estimada em 2,4 milhões de
hectares.
Em relação à soja, 36% da
área já está colhida, volume
bem inferior ao s 68%
verificados no mesmo período
do ano passado. Das lavouras
a campo, 81% estão em boas
condições e 17% em situação
mediana. Apenas 2% estão
ruins.
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Janiópolis licitou ambulância de
suporte avançado de R$ 186 mil
A prefeitura de Janiópolis
licitou e nos próximos dias
deverá receber mais uma
ambu lância Renaut zeroquilômetro, desta vez de
suporte básico avançado para
transporte inter-hospitalar de
pacientes. De acordo com o
prefeito Ismael Dezanoski, o
valor do investimento é da
ordem de R$ 186.750,00.
O prefeito cita que além
desta ambulância, o município
recebeu recentemente uma
van do governo estadual, com
capacidade para 16 lugares,
tamb ém p ar a u so d e
transporte de pacientes e fez
a aquisição de uma outra,
qu e já está n o p átio da
p r ef eitu r a.
“Estamo s
renovando e reforçando a
frota da saúde”, diz ele.
Con f or me I smael, ao
investir na renovação da frota
da saúde, sua administração
bu sca gar an tir con fo rto,
comodidade e segurança,
tan to p ara o s motoristas
quanto para os pacientes que
d iar iamen te
são

tr an sp o r tad o s
n estes
veículos. “A vida do ser
humano é algo precioso e por
isso temos que tomar todos
o s cu id ad os d ev id o s”,
destaca ele.
O prefeito diz que a saúde
tem sido uma das prioridades
de sua gestão, não só com a
renovação da frota do setor,
mas também investindo nas
UBS p ar a melh o r ar o

O prefeito Ismael Dezanoski: mais investimentos para a saúde local

Prefeitura continua investindo
em melhorias das estradas rurais
A
p r ef ei tu r a
de
Janiópolis, através do Setor
de Viação e Obras, continua
investindo na manutenção e
realizando melhorias nas
estradas rurais do município.
Segundo o prefeito Ismael
Dezanoski, o objetivo desses
reparos é melhorar o tráfego
das estradas rurais, que são
essenciais no deslocamento
de moradores, transporte
escolar e no escoamento da
produção agrícola.
O prefeito explica que
os trab alhos não par am.
“Estamos muito atentos e
buscando melhorar o acesso
de todos os moradores, pois
é através dessas vias que os
munícipes se deslocam para
outras partes do município e
também é feito o escoamento
d a p r o d u ção agr í co la”,
explica ele.
Ismael cita que serviço
tem bastante, uma vez que o
período de chuvas foi longo
e acabo u po r p ro mo ver
alg u n s t r an sto r n o s n as
est r ad a s.
“Esta mo s
aproveitando a este tempo
de bastante sol para efetuar
essa s melh o r ias e a
manutenção”, destaca.
Finalizando, o prefeito
comenta que boas estradas
melhoram o escoamento da
pro dução agrop ecuária e

Os serviços de patrolamento e cascalamento de estradas não param no município
permitem que os moradores
do interior do município se
d es lo q u em c o m m ais
comodidade e agilidade.
“Ja n ió p o lis
é
um
município essencialmente
agr ícola e p or isso não
p o d emo s d esc u id ar . O
agr icu lto r exige ap en as
est r ad as
em
b o as
condições”, finalizou.

atendimento à população.
“Graças a Deus a gente tem
conseguido dar uma resposta
boa para todos”, cita.
Hoje, segundo o prefeito,
o maior desafio da saúde, é
vencer a Covid-19, que tem
assolado todos municípios da
região e várias cidades do
país. “Mas com esperança e
f é em Deu s nó s v amo s
vencer”, finalizou ele.

Ambulância será uma Renaut (foto ilustrativa)
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Moreira Sales retoma obras de Parque
Público Urbano na entrada da cidade
Uma obra importante teve
seus serviços retomados nesta
semana pela prefeitura de
Moreira. Trata-se da construção
e implantação do Parque Público
Urbano, que fica junto ao
‘Bosquinho’ existente na entrada
da cidade.
De acordo com o prefeito
Rafael Bolacha, a obra é das
mais importantes sendo ao seu
final, mais uma opção de lazer
para os moradores de Moreira
Sales.
Ainda de acordo com o
prefeito, empreendimento terá
investimento deR$776mil, cujos
recursos foram liberados pelo
Governo do Estado, através da
Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável.
O prefeito explica que o
Parque Público terá iluminação,
pista de caminhada, playground,
campo de futebolsuíçoiluminado,
academia da terceira idade,
campo de bocha, banheiros e
asfalto ecológico.
“É um espaço arborizado que
vai virar referência como espaço

de lazer e entretenimento”,
destaca ele, citando que o local
também terá um apelo ecológico,
com a proteção de nascentes
existentes no Bosquinho.
Bolacha tem agradecido e
muito ao deputado estadual
Márcio Nunes, titular da Sedest,
que segundo ele, foi quem

promoveu todas as tratativas para
que omunicípiofosse beneficiado
com esta obra tão importante.
“Eu só tenho que agradecer
ao deputado e secretário Márcio
Nunes. É mais uma obra
importante para a nossa cidade e
que tem indicação dele. Somos
gratos, mesmo”, disse o prefeito.

O prefeito Rafael Bolacha está agradecendo ao
deputado e secretário Márcio Nunes pelo apoio
Obras seguem a todo vapor: do lado de cima do bosque
começa a ser construído um campinho de futebol

Saúde do município recebe pranchas e
imobilizadores para primeiros socorros
A Secretaria de Saúde de
Moreira Sales recebeu na
última quinta-feira, 11, cinco
n ov as
p ranchas
e
imobilizadoras que estarão
integrando os equipamentos
para os primeiros socorros
dentro d o mu nicípio. A
aquisição foi feita com recursos
próprios do município.
A secretária de Saúde,
Roberta Carpiné, que esteve
recebendo os equipamentos,
destacou a importância dos
mesmos para o atendimento
em acidentes e em outras
urgências. “São pranchas e
imobilizadoras novas que
auxiliarão nossas equipes na
realização de primeir os
socorros, melhorando o trabalho

As pranchas foram entregues na última quinta-feira
e prezando sempre pela saúde compensadas naval, duas Administração, Reginaldo
e a vida dos pacientes”, pranchas de polietileno e cinco Martins, também presente no
destacou.
imobilizadores de cabeça recebimento dos equipamentos,
Entre os equipamentos impermeáveis.
destacou a importância destes
entregues estão três pranchas
O
secr etário
de para atendimentos de urgência.

Parque Ecológico está ganhando
iluminação e terá seis pedalinhos
A prefeitura de Moreira
Sales segue com as obras
de melhorias do Parque
Ecológico Irineu Volpato.
Nes ta s em an a, u m a
empresa contratada, iniciou
a colocação de luminárias
com lâmpadas de LED na
pista de caminhada.
Segu n d o o p refeito
Ra fa el Bo lac h a , q u e
acompanhou os trabalhos,
a expectativa é a de que a
iluminação esteja pronta
muito em breve.
Ele cita q u e com a
ilu m in açã o , o es p a ço
esportivo, cultural e de
entretenimento, poderá ser

Os postes de luminárias foram colocados nesta semana

utilizado pela população de
Moreira Sales também no
período noturno.
O p refe ito tam b ém
anunciou a instalação de
u m p la y g ro u n d e a
aq u isiçã o
de
s eis
p ed alin h o s cisn e, q u e
serão colocados no lado
debaixo da lagoa, para o
lazer da população.
“Aos poucos vamos
deixando esse espaço mais
bem organizado e equipado
para possibilitar atividades
esportivas, culturais e de
en treten im en to p ara a
n o ss a
p o p u la çã o ” ,
destacou Bolacha.

Idosos precisam procurar a Secretaria de Saúde

Saúde cadastra idosos a partir
de 70 anos para a vacinação
A saúde de Moreira Sales
iniciou na última quinta-feira,
o pré-cadastro das pessoas
idosas, com mais de 70 anos,
para inseri-los na próxima fase
da vacinação contra a Covid19.
De acord o com as
informações, para realizar o
cadastro, o idoso ou familiar
deve procurar a unidade de
saúde do seu bairro, portando

os seguintes documentos:RG,
CPF, compr ovante de
residência e telefone para
contato.
Nesta semana for am
vacinados idosos a partir de
79 anos. “Fizemos uma
semana inteira de vacina, mas
quem não foi imunizado deve
procurar a secretaria de
Saúde”, explica a secretária
Roberta Caripiné.
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Prefeitura vai asfaltar rua de frente
e lateral de nova escola municipal
A prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste anunciando
a pavimentação da rua em
frente a nova municipal,
Manoel Medina Martins. As
obras também contemplarão
a lateral da escola.
De acordo com o prefeito
Aristeu Ceniz, o investimento
previsto é de R$ 250 mil, com
as obras devendo seriniciadas
de imediato.
O prefeito explica que a
rua sem asfalto tem causado
m uito transto rn o ao s
professores e funcionários que
trabalham no local, pois em
dias chuvosos é a questão da
lama e com a estiagem vem o
problema da poeira.
“Com a pavimentação a
gente resolve esse problema

e deixa a escola preparada
para receberos nossos alunos
assim que a volta às aulas for
autorizad a”, destaca o
prefeito.
Ainda de acordo com
Artisteu, que também é

O prefeito Aristeu Ceniz com representantes da empresa que fará os serviços

Rancho Alegre investirá R$ 240 mil
em duas frentes de recape asfáltico
A prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste inicia nos
próximos dias, dois
importantes projetos de
recapeamento asfáltico: no
prolongamento da Avenida
Paraná, saída para Arapuã e
na Rua Aracaju, defronte ao
Centro de Saúde.
De acordo com o
prefeitoAristeu Ceniz, tratase de obrasimportantes para
a melhoria da qualidade de
vida da população, que vão
melhorar de forma
significativa
a
trafegabilidade nestes
trechos.
O prefeito cita que o
investimento total será de
cerca de R$ 250 mil. “São

Um dos trechos que serão recapeados é o que fica na saída para Arapuã

dois setores que estão
necessitados desse recape,
já que o asfalto destas
localidades está bastante
deteriorado”, comenta ele.
O recape será feito pela

Paraná lidera ranking de abertura
de empresas no País em fevereiro
A Junta Comercial do
Paraná (Jucepar) liderou o
ranking de agilidade na
abertura de empresas em
fevereiro deste ano, segundo
o Redesim, mapeamento
dinâmicorealizado pelaReceita
Federal. A média foi de 1 dia
e 9 horas em 2.448 solicitações
analisadas, à frente de Goiás
(1 dia e 12 horas), Roraima (1
dia e 13 horas) e Sergipe (1
dia e 14 horas). A média
nacional no mês passado foi
de 3 dias e 16 horas.
O Paraná saltou da 3º
colocação geral em janeiro

professor, a educação deve
ser prioridade e as obras
anunciadas fazem parte de um
pacote de investimentos para
a nova escola. “Tem muita
novidade vindo por aí”, diz
ele.

para a 1º posição em fevereiro,
melhorando o tempo médio
de abertura, que estava em 1
dia e 16 horas, à época atrás
de Sergipe e Goiás. Apenas
oito estados e o Distrito
Federaltiveram tempo médio
inferior a 3 dias no País no mês
passado.
O tempo médio é calculado
a partir da consulta de
viabilidade (nome e endereço)
e valid ação . O Paraná
apresentou o melhor tempo
médio de consulta, com
17h23m, o 8º melhorno nome,
com 4h07m, e o 2º melhor na

Construtora Longuini de
Cruzeiro do Oeste.
Mais asfalto:Ainda de
acordo com o prefeito,
outraslocalidades também

precisam de pavimentação
e que para isso sua
administração
vem
trabalhando projetos a
serem levados para o
governo estadual e federal.

comprovação de endereço
(entre a solicitação e a análise
locacional da empresa, de
responsabilidade
da
prefeitura), com 16h21m.
Também foio 5º melhortempo
médio de registro, com
15h17m.
Empreended oras
comandam um terço das
empresas do Paraná
Os resultados são fruto da
digitalização dos processos:
desde 2020a Junta Comercial
recebe essas solicitações de
man eira 100% digital,
acelerando tanto a abertura
quanto o encerramento de
empresas. A atuação integrada
em todo o Estado também fez
com que o Paraná continuasse

gerando oportunidades de
negócios e empregos nos
últimosmeses,mesmoemmeio
à pandemia.
“A Junta Comercial do
Paraná vem se destacando no
cenário nacional como uma
das líderes no ranking da
Redesim. No último mês de
fevereiro,confirmamos anossa
posição de d estaque
ocupando o 1º lugar a nível de
Brasil. Isso só foi possível à
custa de muito trabalho e
inovação. Com a implantação
da Junta 100% Digital,
transformamos a Jucepar,
tirando-a da era do papel e
levando-a ao mundo digital”,
destacou o presidente da Junta,
Marcos Rigoni.

As obras foram iniciadas ontem
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Quarto Centenário: retomadas obras
de pavimentação do Jardim Moleiro
Seguem a todo vapor, as
obras de pavimentação das
ruas do Jardim Moleiro em
Qu arto Cen tenário. Os
serviços foram paralisados
por um logo período, devido
às chuvas, mas retomados
em ritmo acelerado nesta
semana.
O prefeito Akio Abe, que
vem acompanhando de perto
a realização dos serviços, cita
que a pavimentação de ruas
daquele bairro é um sonho
que começa a se realizar para
a grand e maio ria do s
moradores.
“Sem dúvida, a maior
demanda dos moradores do
Jardim Moleiro sempre foi a

nos próximos dias as obras
estejam concluídas”, destaca
o prefeito.
O prefeito diz que muitas
obras estão previstas para
Quarto Centenário e que
vário s seto res serão
contemplados. “Estamos
colocando a casa em ordem
e ao mesmo tempo buscando
garantir obras e serviços para
nossa cidade”, comenta.

Máquinas trabalham nos serviços de terraplanagem para implantação da pavimentação

O prefeito Akio Abe: obras importantes para a
melhoria da qualidade de vida da população

pavimentação das ruas do
bairro. Graças a Deus o
so nh o da com un id ad e
com eça a se realizar”,
destaca ele.
Ainda de acordo com o
prefeito, além de melhorar a
qu alid ad e de vid a do s
mo rado res do b airro, a
pavimentação asfáltica vai
proporcionar a valorização

do s im óveis daqu ela
localidade.
“Os imóveis deste bairro
serão lembrados em dois
tempos: antes e depois do
asfalto, pois com certeza
serão e muito valorizados”,
disse.
Os serviços estão sendo
realizados em várias frentes,
inclusive com a implantação

Quarto Centenário adia volta às aulas
presenciais nas escolas do município
A Prefeitura de Quarto
Centen ário, através da
Secretaria Mu nicipal de
Educação, adiou o início das
aulas presenciais e determinou
que o ensino continue no sistema
remoto,
por
tempo
in determin ado , seguin do
determinação da Secretaria de
Estado da Educação.
A decisão foi tomada por
conta do aumento expressivo
do número de casos, mortes, da
taxa de transmissão e de
ocupação
d os
leitos
hospitalares, provocados pela
Covid-19 na região. A decisão
foi anunciada agora há pouco
pela secretária Viviane Bizetti.
De acordo com Viviane, o
município de Quarto Centenário
está em u m momen to
confortável com poucos casos
ativos, mas todo cuidado é
pouco. “Precisamos zelar pela
saúde de nossas crianças, pais
e professores, considerando o
grande número de pessoas
hospitalizadas na região e uma
nova variante da Covid-19 com
volume expo nencial de
transmissão e contaminação
atingindo também crianças e
adolescentes “, disse ela.

A secretária Viviane: retorno das aulas presenciais adiado por causa da pandemia
PARANÁ: - Tamb ém
nesta sexta-feira, o governo do
Paraná suspendeu a volta às
aulas presenciais, marcadas
para segunda-feira, dia 15.
Segundo o secr etário da
Educação, Renato Feder, a
decisão se d eve ao

agravamento da pandemia da
Covid-19.
Uma nova data para a
retomada do modelo híbrido,
que concilia aulas presenciais
com videoaulas, será avaliada
e informada pela Seed –
Secretaria de Estado da
Educação. Mais de um milhão

de alunos da rede darão
continuidade ao ano letivo 2021
de forma remota.
Em nota, o Governo do
Paraná afirmou “o retorno será
decidido na semana que vem
após avaliações diárias da
situação dos hospitais e dos
casos de Covid-19”.

de galerias. “Em algumas ruas
os serviços já estão bem
adiantados e esperamos que

OUTRAS OBRAS: A
p refeitura de Quarto
Centenário está abrindo
processo e licitação para a
realização de o bras d e
refo rm as d o préd io d o
projeto Cidadãos do Futuro.
A expectativa é de investir
cerca de R$ 100 no s
serviços.
Outra obra importante que
será lançada nos próximos
dias, é a pavimentação de ruas
no Distrito de Bandeirantes do
oeste. O investimento está
orçado em cerca de R$ 160
mil.

A homenagem às mulheres foi feita na Ação Social

Mulheres homenageadas
pela Ação Social e CRAS
Mulheres que fazem
parte do Grupo da Melhor
Idade,
fo ra m
homenageadas em Quarto
Centen ário, através de
uma iniciativa da Ação
S o c ia l e CR AS . A
h o m e n ag em f o i p e la
p as sage m d o Dia d a
Mulher, celebrado em 8
de março.
Ne ste
an o ,
a
homenagem foi de forma
diferente por conta da
pandemia e da necessidade
do distanciamento, com a
equipe do CRAS e Ação
So cial,
f azen d o
simbolicamente a entrega
de uma lembrança para a
senhora Genoefa como
representantes de todas as
mulheres do município,
especialmente àquelas que
fazem parte do grupo da
Melhor Idade.

A p rimeira-d am a e
secretária da Ação Social,
Aparecida Abe, destacou
a importância do evento.
“Essa é uma data muito
especial e que não podia
passar em branco. Hoje
fizemos uma homenagem
diferente, mas isso vai
passar e logo estaremos
juntas, comemorando a
vida e um recomeço”,
disse a secretária, citando
que todas as mulheres do
grupo irão receb er as
lembrancinhas em suas
casas.
Além d a secretária
A p a re cid a
Abe,
estiveram presentes na
h o m en ag em ,
o
coordenador do CRAS
Joãozinho e as servidoras
d o m u n icí p io Bru n a
Werber, Simone, Neide
e Valdirene.
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Programa de gestão ambiental do
IAT é apresentado ao Banco Mundial
O programa i9 Ambiental
(Inovação Ambiental do
Paraná), desenvolvido pelo
Instituto Água e Terra (IAT),
foi
apresen tado
a
representantes do Banco
Mundial(Bird)e ao Conselho
Estadual do Meio Ambiente
(Cema). A apresentação foi
quinta-feira (11) e fez parte
dos procedimentos do banco
p ara
lib eração
de
financiamentos. O objetivo
do programa é modernizar e
unificar dados para agilizar
processos relacionados à
gestão ambiental, de recursos
hídricos e territoriais. Ele está
em fase de preparação do
projeto para negociação e
contratação de recursos junto
ao BIRD.
O IAT é vinculado à
Secretaria
do
Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo.
Segundo o secretário Márcio
Nunes, a modernização dos
sistemas se faz necessária
porque o Paraná é referência
n acio n al em d iverso s
programas, como parques
u rb an os, castração d e
animais, plano de manejo em
parques estaduais, compra
de caminhões-pipa. “O novo
salto vem através d a
tecnologia. O mundo mudou
e
nó s
p recisam o s
acompanhar a era digital para
melhorar o meio ambiente e
as n o ssas ativid ad es”,
afirmou. De acordo com o
ele, o Paraná foi o estado
que mais fiscalizou no País,
com autuações, combate à
pesca ilegal, caça ilegal,
roubo de madeira e incêndios
florestais.

eficiência e eficácia da
p restação d e serviço s
públicos, especialmente
nessas três áreas. Também
buscamos ampliar o acesso
da população paranaense
aos serviços públicos, por
meio d a digitalização ”,
explica Tobias de Freitas
Prando, coordenador de
Desenvolvimento
Governamental e Projetos
Estruturantes da secretaria.
De acordo com ele, a
pro posta de mitigar os
impactos da Covid-19 é uma
iniciativa ousada e inovadora
n o atu al m o men to d e
instabilidade. “O objetivo é,
através da modernização da
estru tu ra d o go vern o ,
beneficiar a sociedade”,
completou.

INOVAÇÃO – O
p ro gram a de ino vação
ambiental faz parte do Paraná
Eficien te (Projeto d e
Inovação e Modernização da
Gestão Pública no Paraná).
Desen vo lvid o
pela
Secretaria de Estado de
Planejamento e Projetos
Estruturantes, ele prevê
melhoria dos serviços digitais
em três áreas: mitigar os
impactos da Covid-19 e
melh orar a eficiência e
eficácia da prestação de
serviços de saúde, gestão
ambiental e administração
pública.
"O objetivo é melhorar a

AGILIDADE - Ao todo,
o Governo do Paraná pleiteia
financiamento junto ao BIRD
na ordem de U$ 130 milhões
para a modernização e
informatização de sistemas.
Ao IAT, serão destinados
U$ 25 milhões (19% de todo
o financiamento) para colocar
em prática o programa de
inovação ambiental.
O programa foi idealizado
para melho rar serviços
ambientais prestados de
forma anacrônica, morosa,
com falta de padronização e
pouca transparência, além da
falta de mapeamentos e
d ado s esp aciais d e

Desenvolvido pelo Instituto Água e Terra, objetivo do programa é modernizar e unificar dados
para agilizar processos relacionados à gestão ambiental, de recursos hídricos e territoriais.
Apresentação fez parte dos procedimentos do banco para liberação de financiamento.

abrangência estadual para a
gestão estratégica.
De acordo com o diretor
presidente do IAT, Everton
Souza, a iniciativa vem ao
encontro da política de
modernização digitalrealizada
pelo órgão. “Toda a sociedade
está entendendo a necessidade
dessa capilarid ade de
melhoramento dos serviços
digitais. Esses recursos trarão
umaevolução em curto espaço
de
temp o,
com
impessoalidade, transparência
e ampla cond ição de
compartilhar com toda a
sociedade tudo o que é feito
na nossa instituição”, afirmou.
DEMANDA - A
legislação ambiental ganhou,
n o s ú ltim o s an o s, 15
atualizações, entre decretos
e leis estaduais e nacionais.
O órgão ambiental do Paraná
recebe cerca de 30 mil
solicitações de licenciamento
ambiental por ano e 10 mil de
outorga de recursos hídricos.
Do
to tal,
57%
co rrespo n d em
a
licenciamentos de mínimo e
pequeno impacto e podem
ser agilizados com o novo
sistema. Atualmente, o prazo
médio de conclusão dos
licenciamentos é de um dia
p ara
Disp en sa
de
Licenciamento (DLAE) e até
900
d ias
para
empreendimentos de alto

impacto.
INOVAÇÃO - O
programa foi apresentado
pela chefe do Núcleo da
Inteligência Geográfica e da
Informação do IAT, Jaqueline
Dorneles de Souza. De
acordo com ela, alguns
avanços já foram colocados
em prática com recursos
próprios do Instituto.
“Exemplos são o SGA e
o SIGARH, sistemas que
ap oiam a em issão d o
licenciamento ambiental e da
outorga do uso da água. Eles
já oferecem avanço na
tecn o lo gia den tro d o
Instituto, segurança técnica
e jurídica, porém ainda não
co ntem plam to d as as
ativid ad es prod utivas”,
afirmou.
Novos servidores PSS
passam por capacitação de
sistemas no IAT
Parte das atividades que
estão no sistema antigo será
mesclada para uma única
ferramenta. “As fiscalizações
também serão mais efetivas
e ágeis. Hoje já utilizamos a
p lataform a
nacion al
Mapbiom as, qu e emite
alertas de irregularidades,
como desmatamento. A meta
é am p liar o u so d e
sensoriamento remoto para
conseguir identificar crimes
ambientais e emitir autos de
infração de maneira remota”,
completou.

