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Para conter Covid, Goioerê ‘fecha tudo’
Seguindo determinações do decreto do Governo do Estado,
Goioerê fecha tudo a partir desse sábado, dia 27. Haverá
funcionamento apenas das atividades essenciais. Essas medidas
serão validas até o próximo dia 8. A Polícia Militar e os
Bombeiros vão intensificar as fiscalizações para fazer cumprir
o toque de recolher e a proibição da venda de bebidas
alcoólicas durante o período das 20 às 5 horas.
PÁGINA 05

Rancho Alegre: vai investir R$ 500 mil
em obras de calçamento de estradas rurais

Janiópolis recebe van zero
para transporte de pacientes

A prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste
está finalizando um importante projeto que
prevê a melhoria da

Estrada Arapuã, uma das
mais an t igas d o
município e que faz ligação com vários bairros rurais. CIDADES

Rede de esgoto chega a mais
649 residências em Goioerê
PÁGINA 05

O município de Janiópolis
fo i co ntem plad o nesta
semana, com maus uma van
zero-quilômetro, destinada ao
transporte de pacientes. A entrega do veículo aconteceu
em Curitiba, durante evento
que contou com a presença
do governador Ratinho Júnior.
CIDADES

VIVA A VILA

Projeto recebe
materiais para as
aulas de ginástica
A direção
rítmica
do projeto Viva a

Quarto Centenário:
prefeito Akio Abre e
vereadores cumprem
agenda em Curitiba
Uma c omitiva de
Quarto Centenário, capitaneada pelo prefeito
Akio Abe, cumpriu importante agenda de compromissos durante esta
semana na capital do estado.
CIDADES

Vila,quefuncionanaVilaGuaíra,
recebeu diversos materiais que
serãousadospelosparticipantes
do grupo de crianças que integram aGinástica Rítmica.
PÁGINA 03

Moreira Sales:
Copacol renova
convênio de apoio a
projetos de
incentivo
à decultura
O município
Moreira
Sales renovou nesta semana,
convêniocoma Copacol,que
garante ao município recursos da cooperativa, para incentivo a projetos culturais
CIDADES
locais.
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Na capital, vereadores garantem R$ 1 milhão
de recursos, veículos para a saúde e entidades
A primeira viagem que um
gr up o de v er eado res de
Goioerê fez à capital do estado
nessa semana, foi das mais
produtivas, com conquistas

importantes para a cidade e
par a diversos setores da
administração municipal.
Entre as conquistas, uma
van para a Secretaria de Saúde.

Os vereadores Fabiano e Patrik, com o secretário
Marcel Micheleto: R$ 1 milhão para Goioerê

O veículo é fruto de parceria
do deputado Jonas Guimarães
com o vereador Helton Maia.
O carro, com capacidade para
15 lugares, foi entregue na
segunda-feira ao prefeito
Betinho Lima, pelo governador
Ratinho Júnior.
Ain d a n a cap ital, o s
vereadores Patrik Pelói e
Fabiano Barboza, garantiram
R$ 1 milhão em emendas
estaduais, cujos recursos
serão liberados pelo deputado
Mar cel Micheleto. Além
d isso , o s v er ead o res
garantiram a liberação de dois
veículos usados que serão
destinados para entidades do
município.
De acordo com Patrik, as
conquistas não param por aí.
Ele cita que graças ao apoio do
deputado Micheleto, a ATA –
Associação dos Coletores de
Materiais Recicláveis, será
contemplada com uma série
de equipamentos. “Graças a
Deus, uma viagem muito
proveitosa e com conquistas
importantes para nossa cidade.

Os vereadores Plaza e Luci protocolaram diversos pedidos
com os deputados ‘Delegado Fernando’ e Douglas Fabrício
Estamos felizes”, comemora
ele.
Estr eante na Câmar a
Municipal, o vereador Fabiano
Barboza se diz eufórico com

as con qu istas. “Qu er o
agradecer ao d ep utad o
Micheleto, que prontamente
no s aten deu e até no s
su rp reen deu, p ois não

esperávamos uma quantia tão
significativa de recursos como
ele nos garantiu. Vamos ser
sinceros, com R$ 1 milhão dá
para fazer bastante coisa “,
destacou Fabiano.
Quem também comemora
os resultados da viagem a
Curitiba nessa semana, é a
vereadora Luci Alvino, que
protocolou pedidos de liberação
de recursos em vários órgãos
do governo e também nos
gabin etes do s d epu tad os
‘Delegad o Fern an do ’ e
Douglas Fabrício.
De acordo com ela, foram
solicitad os insumos p ara
pavimentação asf áltica,
revitalização da praça central
de Jaracatiá, caminhão de
coleta de lixo e recursos para
a construção de uma quadra
poliesportiv a no IFPR –
Instituto Federal do Paraná –
campus de Goioerê.
O vereador Fábio Plaza cita
que entre os pedidos feitos
etão um utrasson para uso
vetererinário e ainda uma escavadeira hidráulica.

Professor Paraíba discute a volta das
‘Olímpiadas do Comércio e Indústria’
O presid ente da
Câmara Municipal de
Goioerê, Herley Kleber
de Oliveira – Professor
Paraíba esteve reunido
nesta quarta-feira, com os
secretários Igor Américo
(Esportes) e Pedro
Godoy (Indústria e
Comércio) para discutir
possibilidades para voltar
a
realização
das
‘Olimpíadas do Comércio
e Indústria’ na cidade.
Paraíba explica que
esse evento esportivo foi
um grande sucesso há
alguns anos, em que era
realizado pois envolvia
toda a população em torno
esporte, contando com a
participação de dezenas
de empresas locais do
setor
comercial e
industrial.
Na reunião ficou
definido que será formada
uma comissão para
debater o regulamento da
competiç ão
e
as
modalidades, a comissão
será composta por atletas
veteranos de diversas
modalidades, entre outros
representantes.
Como esportista e ex-

Reunião com o Professor Paraíba e representantes das secretarias de
Esporte e Indústria e Comércio para definir a volta da competição em Goioerê

at leta
pro fiss iona l,
Pa raíb a d est acou a
im por tânc ia
da
realização dos eventos
esportivos para incentiva
a prática, principalmente
entre as crianças e os
jo vens . “ Ape sar de
estarmos vivendo um
período de pandemia,
pr ecisamo s
n os
organizar para colocar
em
prá tica
ess as
competições assim que
o coronavírus cessar”,
citou.
Durante a reunião foi
destacado que a Comissão
será instalada após a
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pandemia do Covid-19.
CONFRATAC
Outra competição que
o Professor Paraíba quer
reativar é o Confratac,
competição de futsal que
é disputado por atletas
representando as igrejas

da cidade. “Essa também
é uma competição
tradicional pois envolve
um grande número de
atletas ligados as igrejas
que se reúnem para
praticar uma atividade
física
e
se
c o n fr a t e r n iz a r e m ” ,
explicou.

Pólo da UAB: formandos do curso de
Licenciatura em Letras colaram grau
O P ó lo d a UA B –
Universidad e Ab erta do
Br asil – em Go io er ê,
através de parceria com a
UEPG – Universid ad e
Estadual de Ponta Grossa,
realizou nesta quarta-feira,
em cerimônia remota, a
c o la ç ã o d e gr a u d o s
formand os d o cu rso de
Licenciatura em Letras
(Português/Espanhol).
De acord o co m
in formações da UEPG,
1 78
form and o s
p a rt ic ip a r a m
da
solenidade, sendo 7 deles
de Goio erê. “Este é um
mom ento esp ecial, q ue
marca o início de um novo
temp o
p ar a
e st e s
p ro f iss io n a is ”, d iz a
coordenadora do Polo da
UAB, Aline Brandani.

Formandas do Polo da UAB que colaram grau no curso de Licenciatura em Letras

A c ad ê m ic o s
p a rt ic ip a r a m

que
da

s o le n id a d e
rem ota,
lamentaram a ausência da
colega Roseneia Hirata da

S ilv a , q u e m o rr e u
recentemente vítima da
Covid-19.
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Goioerê recebeu caminhão
pipa do Governo do Estado
O prefeito Betinho
Lima recebeu na última
quarta-feira, durante
solenidade realizada em
Curitiba, um caminhãopipa para Goioerê. Os
vereadores Patrik Pelói e
Fabiano
Barboza,
acompanhou o prefeito na
entrega.
O caminhão tem
múltiplas utilidades e
pode ser usados no

abastecimento de água em
casos de estiagem, no
combate a incêndios, na
higienização de calçadas
e ruas, e na manutenção de
estradas rurais.
“Estamos felizes com
esta conquista e queremos
agradecer ao governador
Ratinho Júnior, bem como
ao secretário Márcio
Nunes, parceiro da nossa
cidade e também quem fez

O caminhão foi entregue na última terça-feira: conquista importante o município de Goioerê

O caminhão já está em Goioerê e será
entregue à comunidade nos próximos dias

a
indicação
deste
equipamento
para
Goioerê”, disse.
O secretário Márcio
Nunes ressalta a grande
parceria do governador
Ratinho Júnior com os
prefeitos, sobretudo, na

renovação das frotas dos
municípios. “Também
agradeço ao governador
Ratinho, que tem sido
sensível às demandas dos
municípios”, disse Nunes.
No total, a Secretaria
de
Estado
do

D e s e n vo l vi m e n t o
Sustentável e Turismo
(Sedest), comandada por
Márcio
Nunes,
já
disponibilizou
151
caminhões, de diferentes
funções,
para
os
municípios paranaenses,
somando R$ 33,3 milhões

de investimentos.
“São
caminhões
modernos que, com
diferentes trabalhos, vão
ajudar e muito as cidades
do Paraná. Seja na limpeza
urbana, no combate a
incêndios, à estiagem”,
afirma o secretário.

VIVA A VILA

Projeto recebe materiais para
as aulas de ginástica rítmica
A direção do projeto
Viva a Vila, que funciona
na Vila Guaíra, recebeu na
última quinta-feira, diversos
materiais que serão usados
p elo s particip an tes d o
grup o de crian ças qu e
in tegr am a Gin ástica
Rítmica.
Os m ateriais fo ram
repassados pela prefeitura.
“São materiais necessários
p ar a es sa a tivid ad e e
esperamos poder contribuir
m u ito m ais co m es te
projeto”, disse o secretário
d e Cu ltu ra , Dh io n a ta
Macena.
Po r s u a v ez, o
coordenador do projeto,
Pedro Marques, agradeceu
o apoio da prefeitura e
lembrou que o Viva a Vila
tem sido um celeiro de
revelações d e talen to s.
“Nosso muito obrigado ao
prefeito Betinho e a todos
da administração”, frisou.

O prefeito Betinho com presidente da Apae
durante a assinatura do convênio

Prefeitura assinou convênio com Apae
para tratamento de criança com autismo

Os materiais foram entregues na última quarta-feira

As aulas de Ginástica
Rítmica são ministradas pela
professora Mara Carvalho,
três vezes por semana –

se m p re às seg u n d a s,
quartas e sextas-feiras.
Os interessados devem
comparecer na sede do

projeto, que fica localizado
na rua Lins nº 25, na Vila
Gu a íra, Pró x im o à
subestação da Copel.

O prefeito Betinho Lima
assinou importante convênio
com a Apae de Goioerê que
oferecerá este ano tratamento
para crianças com autismo.
Devido apandemia,o tratamento
atenderá 10 crianças que
deverão ser encaminhadas pelo
neuropediatra da Secretaria de
Saúde de Goioerê.
A assinatura do convênio
contou com a presença do
presidente da Apae, Mauro
Nishimura, da diretora Graziela
Pareja e da secretária de Saúde,
Gabriela Martins. O prefeito
ficou impressionado com o
trabalho que a APAE
desenvolve com os alunos

autistas.
“São pessoas que
necessitam de um tratamento
especial e se temos em Goioerê
uma entidade que realiza um
tratamento com tanta
qualificação,
vamos
disponibilizar este tratamento
para nossas crianças” –
ressaltou o prefeito.
A Secretária Gabriela
Martins comenta que o autismo
tem atingindo muitas crianças
em Goioerê e este programa
com a Apae vem para auxiliar
no tratamento.
O convênio no valor de R$
80 mil foi viabilizado com
recursos do Impositivo.
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Pais conhecem protocolos de segurança
para a retomada das aulas em Goioerê
A Secretaria Municipal
de Educação, está
realizando reuniões com
os pais dos alunos
matriculados na rede
municipal de ensino, para
repassar orientações
sobre as medidas de
segurança que estão sendo
adotadaspara o retorno das
aulas presenciais em

Goioerê, cuja data está
prevista para o dia 8 de
março.
Além de receberem
orientações sobre as
medidas de segurança,
inclusive visitando as salas
de aulas e refeitório das
escolas, os pais também
estão sendo orientados a
levarem seus filhos com

A secretária Aline, durante visita a uma das salas de aula: tudo pronto para o retorno das aulas presenciais

Pais conhecem as medidas de segurança nas escolas

máscara e garrafinha de
água. “Essa medida dará
mais segurança para todos”, disse a secretária
Aline Batista.

HIBRIDO: De acordo
com Aline, o retorno das
aulas será no formato hibrido, sendo que numa se-

mana o aluno estuda em
casa, de forma remota, e
na outra presencial.
Os pais podemoptar por
deixar os filhos 100% com

aula presencial ou 100%
com aula remota. A
secretária Aline explica que
a cada 15 diasospais podem
mudar o modelo de aula.

Goioerê já está com dinheiro reservado
para comprar vacina se for necessário
A
maioria
dos
ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF)
decidiu nesta semana que
estados e municípios
podem co mprar e
fornecer à população
vacinas contra a covid-19.
Diante da decisão o
prefeito Betinho Lima se
reuniu com sua equipe e
definiu que o Município
irá comprar a vacina caso
seja necessário para
imunizar a população.
O prefeito afirmou que
já tem uma reserva que
pode chegar a casa dos
R$ 2 milhões para a
compra da vacina. “Já

O prefeito Betinho Lima: recursos
reservado para a compra da vacina

estamos preparados e
caso haja necessidade e
tenha a vacina a
disposição de imediato
iremos fazer a aquisição
para proteger a nossa
população de Goioerê”,
afirmou Betinho Lima.
A medida do STF
autoriza a compra apenas
em
caso
de
descumprimento do
Plano Nacional de
Vacinação pelo governo
federal
ou
de
insuficiência de doses
previstas para imunizar a
população. os entes da
Federaçã o
devem
combater a pandemia.

Copacol marca presença na Gulfood em Dubai
Considerada um horizonte
pós-pandemia, a edição de
2021 da Gulfood em Dubai
(Emirados Árabes Unidos)
tem entr e as gr an des
empr esas exp o sito r as a
Copacol, que tradicionalmente
participa da feira em busca de
oportunidades de negócios no
Oriente Médio, terceiro maior
d estin o d e p r o du to s d a
Cooperativa que coopera
sempre, no Brasil e no mundo.
A mar ca já v end e seu s
produtos para mais de 70
p aíses. O v o lu me d e
exportações no último ano
chegou a 408,1 milhões de
dólares.
A Gulfood é considerada
a maio r f eir a do seto r
alimentício do Oriente Médio
e representa o retorno do
Brasil em grandes eventos
p resenciais. O ev en to
começou domingo (21) e
segue até esta quinta-feira
(25). A comitiva é liderada
pela Apex-Brasil (Agência
Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos)
e pela ABPA (Associação
Br asileir a d e Pr o teín a
Animal).
A movimentação nestes
quatro dias surpreende os
exp o sito r es, qu e vem
r ealizan d o r o dad as d e
negócios e apresentações dos
pro dutos para p otenciais

importância para o setor da
proteína animal. “Marcamos
p resen ça n este mer cad o
significativo e esperamos
obter excelentes resultados,
principalmente agora com a
retomada da economia póspand emia. Estamo s co m
n ossas ativ id ad es em
expansão, com aumento de
p ro d u ção , e b uscamo s
negócios que possam garantir
n ossa p ar ticipação n o
mercado externo”, afirma o
superintendente comercial,
Valdemir Paulino dos Santos.
Feira em busca de oportunidades
de negócios no Oriente Médio
consumidores. A Copacol
possui escritório em Dubai,
tamanha a importância do
mercado e também o nicho a
ser alcançado em toda a
região. “Temos a possibilidade
de fortalecer nossas parcerias
n o mer cad o e ain d a
con q u istar mo s
n o vo s
consumidores. Estávamos
ansiosos por mais uma edição
da Gulfood para avaliarmos a
situação atual e f icamos
surpresos - de uma maneira
positiva - em relação a novas
parcerias, levando nossos
produtos e a essência de ser
Copacol a outros países”,
afirma o diretor presidente,
Valter Pitol.

Com mais de 40% da
população já vacinada, Dubai
mantém ativas medidas de
prevenção contra o Covid-19:
durante a feira, os visitantes
usam máscaras, respeitam o
distanciamento social e há
dispensers de álcool em gel
em todos os estandes, que
também estão equipados com
barreiras acrílicas nas mesas.
A feira possibilita novas
oportunidades de negócios,
com visitantes de todo o
mundo, principalmente da
Europa. Anualmente Dubai é
o ponto internacional entre
exportadores e importadores
de países árabes, da Ásia e
África, mercados de extrema

ESC R ITÓR IO EM
DUBAI
Par a pr o po r cio n ar a
exp an são da mar ca n o
mer cado internacional, a
Copacol implantou em 2018 o
escritór io d e v en d as d a
Cooperativa em Dubai. A
unidade atende toda a região
do Oriente Médio e norte da
Á fr ica – imp o rtan tes
imp o rtado r es de no sso s
produtos. O mercado árabe
corresponde a 20% do volume
total exportado pela Copacol.
Com o aumento gradativo da
produção, a Cooperativa vem
ampliando a participação na
região. O colaborador, Sadath
Khan, profissional de vendas,
que atua no escritório em
Dubai, representa a Copacol
na feira.

Novas restrições
O governador Ratinho Junior decretou, entre outras
ações, a suspensão do funcionamento dos serviços e
atividades não essenciais em todo o Estado e a ampliação
na restrição de circulação das pessoas, que passa a ser
entre as 20 horas e às 5 horas. O decreto entra em vigor à
0h deste sábado (27) e tem validade até as 5 horas do dia
08 de março, podendo ser prorrogado ou não.
Novas restrições II
O d ecr eto tamb ém
estabelece a suspensão das
aulas presenciais em escolas
estad u ais p ú b licas e
p rivadas, in clusiv e nas
entidades conveniadas com
o Estado, cursos técnicos e
em universidades públicas e
privadas. “Os profissionais
de saúde estão cada vez
mais so brecarregad os e
cansados em virtude dessa
pandemia que já dura um
ano. Serão dias turbulentos
e, mais do q ue n un ca,
precisamos que quem puder
f iq u e em casa”, d isse
Ratinho Junior.
Inovação e turismo
Rep r esentan tes
do
Wakalua Innovation Hub, o
primeir o hu b global de
in o v ação em tu r ismo ,
v isitar am o
Par q u e
Tecnológico Itaipu (PTIBR) em Foz do Iguaçu. O
o b jetiv o d a v isita f o i
conhecer a cidade finalista
do 1º Desafio Brasileiro de
Inovação em Turismo, além
das instalações do PTI, que
poderá, no futuro, ser a
primeira sede da entidade
no Brasil. O hub é um espaço
q u e r eú n e star tu p s,
empresas e investidores e é
voltado para geração de
negócios na área do turismo.
M enos doses
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) afirmou
que o Paraná “está sendo
discriminado mais uma vez

pelo Ministério da Saúde”.
Romanelli denunciou que,
no novo lote de vacinas
encaminhado nesta semana,
o Paraná recebeu 167,3 mil
doses, enquanto que 219,2
mil doses dos imunizantes
foram encaminhadas ao Rio
Grande do Sul. “Temos uma
população maior que o Rio
Grande do Sul e estamos
recebendo 51,9 mil doses a
men o s. Q u er emo s u m
tratamen to igu alitário”,
disse.
100 milhões
Com a recente decisão
do STF, permitindo que
estad o s e mu n icíp io s
possam adquirir vacinas
contra o novo coronavírus,
a Assembleia Legislativa do
Paraná já havia garantido
R$ 100 milhões aos cofres
públicos paranaenses para
compra de imunizantes. Os
recursos foram repassados
ao governo estadual no ano
passado e são frutos da
eco n o mia d o p r ó p r io
Legislativo.
Positivado
O deputado estadual e
v ice- líd er d o gov er no ,
Soldado Adriano José (PV),
testou positivo para a Covid19. Seguindo o protocolo
das autoridades de Saúde,
ele e os funcionários que
estavam realizando trabalho
presencial em seu gabinete
na Assembleia Legislativa
do Paraná, permanecerão
em isolamento domiciliar.

Da Redação ADI-PR Curitiba
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Para conter Covid, Goioerê fecha tudo
CONFIRA AS DETERMINAÇÕES
DO DECRETO
Suspensão do funcionamento dos serviços e atividades
não essenciais;
Proibição de circulação em espaços e vias públicas, das
20h às 05h;
Proibição de comercialização e consumo de bebidas
alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo das 20 às
5 horas;
Suspensão das aulas presenciais em escolas estaduais
públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas
com o estado do paraná, cursos técnicos e em universidades
públicas e privadas;

O prefeito Betinho Lima fala durante a live que confirmou as medidas para evitar o avanço da Covid-19

Durante a realização de
uma live, o prefeito Betinho
Lima confirmou que Goioerê
seguirá todas as determinações
do decreto estadual. Portanto
a partir das 0 horas deste
sábado dia 27, o comércio
local estará fechando sendo
lib erad os as atividades
essenciais.
Durante a live o secretário
de Administração, Gerson de
Brito anunciou que a Polícia
Militar e o Bombeiros vão
intensificar as fiscalizações
para fazer cumprir o toque de
recolhere a proibição de venda

de bebidas alcoólicas durante
o período das 20 às 5 horas.
O novo decreto também
proibiu a realização de cultos e
missas, sendo permitido
apenas online. Essas medidas
serão validas até o próximo
dia 8.
O prefeito Betinho Lima
pediu a compreensão da
população, pois o momento
da pandemia é muito crítico e
é preciso pesar na vida da
população.
Durante a live asecretária
de Saúde, Gabriela Martins
informouquealém doaumento

do número de casos de
coronavírus, a UTI de Goioerê
está com 100% de lotação. A
enfermaria para Covid que tem
capacidade para 20 pacientes,
já está com 21. “Não há mais
vagas para atendimento de
Covid na Santa Casa de
Goioerê e nem em outros
hospitais da região”, destacou.
Apesar da preocupação
com o Covid-19, o presidente
da ACIG, Alexandre Cândido,
disse que a situação é crítica,
mas é preciso ter muito
discernimentonestemomento.
“Não se pode simplesmente

fecharo comércio por 8dias”,
disse ele, acrescentando que
está comprovado que a
contaminação do coronavírus
não está no comércio ou
ind ustriais e sim n as
aglomerações das festas e
eventos sociais. “Esperamos
que haja uma flexibilização
desse decreto”, destacou.
O presidente da Câmara
Herley Kleber de Oliveira –
ProfessorParaíba afirmou que
apesar das medidas serem
bastante severas é preciso
acatá-las para tentar conter o
avançodocoronavírus que tem
ceifando a vida de muitas
pessoas.

Adequação do expediente dos trabalhadores aos horários
de proibição provisória de circulação definidos neste decreto;
Atividades religiosas somente com atendimento individual
ou culto on-line;
Regime de teletrabalho para órgãos do estado;
Permitidos delivery, drive-thru e take away;
Priorização da substituição do regime de trabalho
presencial para o teletrabalho, quando possível;
Suspensão das cirurgias eletivas por 30 dias para unidades
públicas e privadas. o objetivo é assegurar estoque de
medicamento anestésico e reduzir demanda por leitos
hospitalares;
Intensificação da fiscalização para cumprimento das
medidas;

Mais 649 famílias beneficiadas com
Ligações de rede esgoto em Goioerê
O município de Goioerê
está d an d o u m p asso
importante na expansão do
esgotamento sanitário, que
atualmente está chegando à
casa de 649 novas famílias.
Com isso, a cidade estará
aten d en d o a 55% d a
população com rede de
esgoto nos próximos dias.
Os serviços estão sendo
realizad o s através d e
parceria da prefeitura com a
San ep ar e com a red e
pronta, a ligação do imóvel
à rede pública é simples:
basta interligar a tubulação
interna do imóvel à caixa de
in sp eção e d esativar
definitivamente as fossas
sépticas.
O prefeito Betinho Lima
acompanhou os serviços na
última semana e disse que
este é u m b en efício
importante para a cidade,
em especial para as famílias
contempladas, que passam
a ter mais qualidade de vida.
En tre o s b airro s
beneficiados nesta etapa de
expansão de rede estão:
Jardim Morumbi, com 46

Com expansão, rede de esgoto vai atender 55% da população de Goioerê

ligações; Conjunto Águas
Claras, o n d e fo ram
realizadas 333 ligações e por
último o Jardim Primavera,
será contemplado mais 270
ligações.
O prefeito Betinho diz que
o esgoto, após tratamento,
será devolvido ao meio
ambiente livre de poluição,
contribuindo para a melhoria

da saúde e qualidade de vida
da população. “Esse é um
beneficio importante para
to do s, po is trata d a
p reservação d o meio
am bien te
e
o
desenvolvimento da cidade”,
frisa ele.
Em reunião recente com
o presidente da Sanepar,
Claudio Stabile, o prefeito

pediu apoio para que em 4
anos Goioerê consiga ter
cerca de 80% da cidade
atendidas com rede coletora
de esgoto. Na oportunidade
tam b ém fo i so licitad o
agilização nos prazos para a
execução de obras que vão
resolver o problema nos
conjuntos Cristo Rey e Bela
Vista.

Preço do leite pago aos produtores
teve redução no primeiro bimestre
A redução no preço pago
aos produtores de leite no
Brasile, particularmente, no
Paraná, no p rimeiro
bimestre, é um dos assuntos
analisados no Boletim de
Conjuntura Agropecuária da
semana de 20 a 26 de
fevereiro. O documento
elaborado por técnicos do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
da Agricultu ra e do
Abastecimento, também
analisa outros produtos.
O ano não começou bem
para os produtores de leite,
na média geral do Brasil. O
preço do litro, de acordo

com pesquisa do Centro de
Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea),
teve redução de 4,3% no início
de fevereiro, em comparação
com o mês anterior. Isso
representa que o produtor
recebeu R$ 2,03 pelo litro.
No Paraná, a queda no
valor do litro foi um pouco
maior, de 6%, na comparação
entre a média de janeiro de
2021 com a semana de 15 a
19 de fevereiro. No entanto,
ainda que as reduções sejam
verificadas neste primeiro
bimestre, as altas ocorridas ao
longo do segundo semestre
do ano passado foram mais

expressivas.
Naquele período, houve
restrição na oferta de leite, em
razão da estiagem e da alta nos
custos de produção, o que
refletiu no aquecimento dos
preços. O retorno das chuvas
e a melhoria na disponibilidade
de forragens levaram ao
aumento de captação do
produto, que resultou em
queda na cotação para o
produtor. A projeção futura
depende, entre outros fatores,
do clima, balança comercial e
custo dos insumos.
AVES E SUÍNOS – O
cu sto de p rodu ção da

avicultura de corte teve alta de
5,12% em janeiro em âmbito
nacional, de acordo com a
Embrapa Suínos e Aves. No
Paraná, o preço do milho, por
exemplo, subiu 12% em
janeiro, n o atacad o,
comparado com o mês
anterior. Ofarelo de soja seguiu
o mesmo caminho, com
aumento de 12,5% no preço.
O boletim registra que em
janeiro o Paraná exportou 8,4
mil toneladas de carne suína.
O volume é 2% menor que
igual período de 2020, mas
não altera a expectativa de
que este ano o setor poderá
atingir novos recordes em

vendas para o Exterior.
FEIJÃOEMANDIOCA
– A primeira safra de feijão
está co m a colheita
praticamente finalizada, com
produção esperada de 254,5
mil toneladas, volume 19%
menor que o registrado no
período anterior. A segunda
safra tem 73% dos 233,2 mil
hectares previstos semeados,
com expectativa de colher
460,8 mil toneladas.
Com o bom tempo e
necessidade de liberar o solo
para plantio de milho e feijão,
a colheita de mandioca se
intensificou nas últimas
semanas, atingindo 8% dos
150 mil hectares. Com isso, a
oferta para as indústrias
aumentou, possibilitando a
reposição dos estoques de
fécula, que estavam baixos.
OUTROS PRODUTOS

– O documento preparado
pelos analistas do Deral
também estima redução de
pelo menos 6,7% na primeira
safra do milho em relação à
projeção inicial. Sobre a soja,
o registro é de que a colheita
atingiuaproximadamente8%
da área, abaixo do
normalmente observado
neste período, o que se deve
ao atraso no plantio e
excesso de chuvas nas
últimas semanas.
A cultura do trigo pode
perder espaço, em razão da
projeção de aumento da área
do milho safrinha, que é
concorrente. Mas ainda há
expectativa de que os
produtores estendam o
plantio do cereal sobre áreas
ocu padas por outras
culturas, como a aveia preta.
O boletim também aborda a
comercialização de 83% da
produção de cebola.
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Paraná deve colher 23,9
milhões de toneladas de grãos
A safra de grãos de verão
2020/21 deve somar 23,9
milhões de toneladas em uma
área de 6,1 milhões de hectares,
segundo o Departamento de
Economia Rural (Deral), da
Secretaria de Estado da
Agricultura
e
do
Abastecimento. Esse volume
indica uma redução de 4% se
comparado à safra 2019/2020.
O relatório deste mês aponta
que tanto o clima quanto a
ocorrência de pragas reduziram
a produtividade e a qualidade
dos grãos em algumas das
principais culturas do Estado.
Espera-se a produção de
20,34 milhões de toneladas de
soja para a safra 20/21 (safra
total), uma redução de 2% na
comparação com a safra 19/
20. Se houver melhora nas
condições climáticas, a colheita
do grão deve acelerar nas
p ró ximas semanas. Já a
primeira safra de milho deve
somar 3,2 milhõ es d e
toneladas, 7% a menos do que
indicava a estimativa inicial.
Mesmo co m todo o
investimento realizado pelos
agricultores, e a assistência
técnica of erecida pelos
organismos públicos e privados,
a agricultura do Paraná encontra
algumas dificuldades devido às
condições climáticas, explica o
chefe do Deral, Salatiel Turra.
“Mas o Estado ainda se destaca
em termos de produção e
produtividade, considerando o
volume expressivo estimado
para a soja, principal grão
exportado pelo Paraná”, diz.
SOJA - A colheita da soja
avançou nas últimas semanas,
mas ainda está atrasada com
relação aos anos anteriores.
Hoje, 8% da área está colhida,
somando aproximadamente
470 mil hectares. A situação é
semelh ante à do mês de

fevereiro de 2018, quando o
Paraná tinha 9% da área
colhida, o equivalente a cerca
de 500 mil h ectares. Os
técnicos do Deral reduziram a
expectativa de produtividade
da soja comparativamente ao
mês de janeiro, devido à seca
no início do plantio e também
do excesso de chuvas em
dezembro e janeiro. Porém, a
atual produtividade obtida está
dentro da média esperada para
o períod o, p ró xima d a
expectativa inicial, de 3.650
kg/ha.

Segun do o Der al, a
produção de soja na safra 20/
21 não será recorde, mas tende
a ser volumosa. Se o clima
colab or ar n as p ró ximas
semanas, d ev e haver
aceleração da colheita. Está
prevista para esta safra a
produção de 20,34 milhões de
toneladas, volume 2% abaixo
do produzido na safra anterior,
e 1% men or d o qu e a
expectativa registrada no início
do ciclo.
Por outro lado, o preço pago
ao produtor ajuda a compensar

essa redução, de acordo com
o eco no mista do Der al,
Mar celo Gar rido . Nesta
semana, a saca de 60 kg de
soja foi comercializada por R$
152,14. Na mesma semana de
2020, o v alor era d e
aproximadamente R$ 79,00.
De man eira ger al, a
situ ação d a safr a aind a
pr eocupa os pro dutores,
principalmente devido às
chuvas que podem ocorrer
neste momento do ciclo e
afetar a qualidade do grão. Se

a colheita se desenvolver bem
em março, o produtor não terá
problemas na sequência da
safra. Com um leve avanço
em comparação a janeiro, 45%
da soja já está comercializada.
No mesmo período do ano
passado, o índice era de 29%.
A tendência é de preços altos
a médio prazo. “Mesmo que a
produtividade não seja tão alta
quanto a do ano passado, o que
po de ter f ru strado o s
produtores, temos ainda uma
safra com um grande volume
estimado e preços muito bons”,

Esse volume indica uma redução de 4% se comparado à safra 2019/2020. O relatório
deste mês aponta que tanto o clima quanto a ocorrência de pragas reduziram a
produtividade e a qualidade dos grãos em algumas das principais culturas do Estado.

diz Garrido.
Apesar do atraso no plantio,
o Brasil é o único país com soja
disponível para comercialização
no mercado internacional neste
período, o que ajuda a sustentar
os preços. Isso porque a
demanda mundial por alimentos
continua forte, especialmente
em países avançados na
vacinação contra a Covid-19, o
qu e gera expectativa de
retomada da demanda para o
mercado. Além disso, a alta do
dólar reflete no mercado interno,
mantendo em alta o preço pago
ao produtor brasileiro. Segundo
o economista do Deral, a
tendência para as próximas
semanas é que os preços
permaneçam em patamares
elevados.
FEIJÃO PR IM EIRA
SAFRA - A primeira safra de
feijão está se encerrando no
Paraná, embora alguns núcleos
regionais, como o de Campo
Mourão, ainda tenham áreas
para colher. Esta safra é
pequena, porque o clima
impactou bastante. A produção
está estimada em 254,6 mil
toneladas, volume 19% menor
do que o colhido na safra
anterior, quando o Paraná teve
uma safra cheia, e 13% menor
com relação ao potencial
produtivo estimado no início
da safra. A área estimada é de
151,7 mil hectares, próxima ao
registrado no ciclo 19/20.
Entre os fatores que pesam
n a redu ção do v olume
esp er ad o estão a lo nga
estiagem que afetou o Paraná
em 2020, além das chuvas
representativas em outubro e
em janeiro deste ano, o que
também afeta o rendimento e
a qualidade do grão. Os preços
recebido s pelo pr od utor
oscilam de acordo com a
qualidade do produto ofertado.
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Janiópolis: município recebe van
zero para transporte de pacientes
O município de
Janiópolis
foi
contemplado
nesta
semana, com maus uma
van zero-quilômetro,
destinada ao transporte de
pacientes. A entrega do
veículo aconteceu em
Curitiba, durante evento
que contou com a
presença do governador
Ratinho Júnior.
De acord o com o
prefeito
Ismael
Dezanoski, que foi á
capital para receber as
chaves do veículo, a van
foi viabilizado pelo
deputado estadual Jonas
Guimarães e
será
utilizado no transporte de
pacientes do município
para tratamento médico.
Ao receber as chaves
do veículo, o prefeito
agradeceu ao governador
Ratinho Júnior e lembrou
que Janiópolis vem
garantindo obras e
diversas
outras

O prefeito Ismael recebendo as chaves da nova van nesta semana em Curitiba

conquistas, graças à boa
parceria
que
sua
administração mantém
com os órgãos estaduais.
“Nós estamos bastante

satisfeitos, em especial
pelas parcerias firmadas”,
disse.
O prefeito também
agradeceu ao deputado

Jonas Guimarães, que
segundo ele, foi o
responsável por fazer a
ponte entre município de
governo
estadual.

Prefeitura segue com obras
de reformas da rodoviária
Seguem em ritmo
acelerado , as ob ras de
reformas do prédio da
rodoviária de Janiópolis. Os
serviçosestãosendorealizados
através de parceria do governo
estadual e prefeitura e dentre
as melhorias do local, a
instalação de novos sanitários,
reparo s do s sistem as
hidráulico e elétrico, troca de
telhado e pintura.
De acord o co m a
prefeitura, o investimento é de
R$ 175.984,90, sendo que
R$ 53.434,25 são de
contrapartida da prefeitura.
“Estamos felizes poresta obra,
po is é um so nho da
comunidade. Graças a Deus
con segu imos parte d os
recursos com o governo
estadu al e o restante é
investimento de recursos
próprios”, destaca o prefeito
IsmaelDezanoski.
O prefeito diz que as
melhorias são esperadas há
muito tempo pela população e
que certamente fomentará o
comércio do interior do
terminal, além de melhorar o
visual de um dos pontos mais
frequentados por moradores

Novas restrições
O governador Ratinho Junior decretou, entre outras
ações, a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em
todo o Estado e a ampliação
na restrição de circulação das
pessoas, que passa a ser entre as 20 horas e às 5 horas.
O decreto entra em vigor à
0h deste sábado (27) e tem
validade até as 5 horas do dia
08 de março, podendo ser
prorrogado ou não.
Novas restrições II
O decreto também estabelece a suspensão das aulas
presenciais em escolas esta-

As obras seguem na rodoviária: novo visual e melhoria para os passageiros

locais e também por pessoas
que passam pela cidade.
Ainda segundo o prefeito,
as melhorias também vão
proporcionar mais conforto,
comodidade e segurança aos

usuários. “Não queremos só
umprédiobonito,mas umlocal
que ofereça segurança, onde
o usuário possa encontrar
conforto enquanto espera o
embarque em seu ônibus”,

duais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado, cursos
técnicos e em universidades
públicas e privadas. “Os profissionais de saúde estão cada
vez mais sobrecarregados e
cansados em virtude dessa
pandemia que já dura um ano.
Serão dias turbulentos e, mais
do que nunca, precisamos que
quem puder fique em casa”,
disse Ratinho Junior.

gico Itaipu (PTI-BR) em Foz
do Iguaçu. O objetivo da
visita foi conhecer a cidade
finalista do 1º Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, além das instalações do
PTI, que poderá, no futuro,
ser a primeira sede da entidade no Brasil. O hub é um
espaço que reúne startups,
empresas e investidores e é
voltado para geração de negócios na área do turismo.

Inovação e turismo
Rep r esentan tes
do
Wakalua Innovation Hub, o
p rimeir o h u b glob al d e
in o v ação em tu r ismo ,
visitaram o Parque Tecnoló-

Menos doses
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) afirmou que
o Paraná “está sendo discriminado mais uma vez pelo Ministério da Saúde”. Romanelli

destaca Ismael.
O prefeito faz questão de
citar que o convênio que
garantiu a liberaçãode recursos
estaduais para esta obra, foi
articulado pelo deputado
estaduallicenciado e secretário
de estado, Márcio Nunes.
denunciou que, no novo lote
de vacinas encaminhado
nesta semana, o Paraná
recebeu 167,3 mil doses,
enquanto que 219,2 mil doses dos imunizantes foram
encaminhadas ao Rio Grande do Sul. “Temos uma
população maior que o Rio
Grande do Sul e estamos
recebendo 51,9 mil doses a
menos. Queremos um tratamento igualitário”, disse.

100 milhões
Com a recente decisão
do STF, permitindo que estados e municípios possam
adquirir vacinas contra o novo
coronavírus, a Assembleia
Legislativa do Paraná já
havia garantido R$ 100
milhões aos cofres públicos
paranaenses para compra de
imunizantes. Os recursos
foram repassados ao governo estadual no ano passado e
são frutos da economia do
próprio Legislativo.

“Também agradeço ao
deputado Jonas, que tem
sido um parceiro da nossa
cidade. Muito obrigado
mesmo”, destacou.

Ainda segundo Ismael,
saúde é prioridade e van
que chega ao município
vai atender justamente
quem precisa com
conforto e segurança. “É
um veículo estratégico,
que será usado nas ações
de transporte de pacientes
para tratamento fora da
nossa cidade. Uma
conquista importante”,
comentou.
Finalizando, o prefeito
lembra que o município
tem necessidade de
transportar diariamente
pacientes para Cascavel,
Campo Mourão, Londrina
e Maringá. Segundo ele,
o trabalho poderá ser
intensificado com o novo
veículo, deixando três
vans à disposição da
população. “É muito
importante porque a
necessidade de uma
cidade pequena como a
minha é grande na saúde”,
afirmou.
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Moreira Sales: Copacol renova convênio
de apoio a projetos de incentivo à cultura
O município de Moreira
Sa les ren o vo u n es ta
semana, convênio com a
Copacol, que garante ao
m un icíp io recu rso s d a
cooperativa, para incentivo
a projetos culturais locais.
Os valores ainda não foram
definidos, mas não vai faltar
dinheiro para uniformes para
a fan f arra , gr u p o d e
ginástica rítmica, entre
outros.
Além disso, a Copacol
tam b ém garan tiu o
financiamento de outras
ações no setor de educação.
“Estamos felizes com a
Co p aco l e q u erem o s
agradecer ao presidente
Valter Pitol e toda a sua
diretoria. É um investimento
que traze retorno para a
comunidade, através da
revelação de talentos”, disse
o prefeito Rafael Bolacha.
Ainda durante reunião

A renovação do convênio foi discutida na última segunda-feira: apoio ao setor cultura do município

desta semana, também foi
discutido sobre como irá
funcionar toda a parceria
durante o decorrer deste
ano e o que será feito para
a retomada das atividades
seguindo os protocolos de
segurança.
O prefeito Rafael e as
secretárias de Cultura e
Educação, demonstraram
todo respeito e gratidão
para com a Copacol e seus
representantes por todas as
parcerias e oportunidades
q u e o m u nicíp io tem
firmado com a cooperativa.
“Não há como deixar de
agradecer”, disse Rafael.
Participaram da reunião
que renovou o convênio, a
diretora do Departamento
de Cultura, Dayana Mazzer
e ainda os representantes
da Copacol, Elizete Dal
Molin, Gislaine Pontes e
Denilson.

Moreira Sales: com todos os cuidados,
cidade retornou com aulas presenciais
Com todos os cuidados
e protolocos de segurança
contra o avanço da Covid19, Mo reira Sales é a
primeira cidade da região a
reto rn ar co m as aulas
presenciais. As atividades
escolares foram iniciadas na
última segunda-feira.
De aco rd o co m a
secretária de Educação do
município, Maria Eugênia
Viotto, todas as escolas
estão equipadas e seguindo
to d o s o s cu id ad o s
necessários, com o uso de
álcool em gel e termômetro,
além do uso obrigatório de
máscara pelos alunos e
professores.
Ainda de acordo com a
secretária, a volta às aulas
é importante não só para a
ed u caçã o ,
m as
prin cipalmente p ara as
crianças que precisam do
convívio para uma melhor
aprendizagem.
“Sabemos do esforço de
todos os pais durante esse
período para ensinarem
seus filhos durante as aulas
remotas. Mas a presença

Os curso está com as inscrições abertas

Cultura vai realizar oficina
Atualizando a Terceira Idade

O retorno das aulas aconteceu na última segunda-feira: segurança e cuidado

do professor e dos outros
alunos é muito importante
para o desenvolvimento de
cada criança”, disse ela.
Todos os professores e
fu ncionário s, além d os
m o to ristas d e ô n ib u s,
passaram por palestras e
treinamentos para que a
segurança de todos seja
preservada.

“ A gen t e sa b e d as
dificuldades atuais, mas
estamos muito animados,
pois até agora está tudo
dando certo e cremos que
vamos seguir vencendo e
promovendo nossas aulas
d a fo rm a mais n ormal
possível”, destacou.
A secretária também
disse da alegria das crianças

voltando às salas de aula.
“Os alunos sentem falta da
escola e nós pudemos ver
isso na volta deles para as
salas de aula. A escola
continua sendo um ambiente
onde eles gostam de estar.
Estamos felizes”, finalizou.
Fonte: Município de
Moreira Sales

Idosos acima de 80 anos começam
ser vacinados na terça-feira
A Secretaria de Saúde de
Moreira Sales realizou nesta
qu inta-f eir a, dia 25, um
encontro com coordenadores
das UBS - Unidades Básicas
de Saúde para definir o
cronograma de vacinação
para os idosos com idade a
partir de 80 anos.
De
a co r d o
co m
informações da Secretaria
d e Saú d e a v acin a ção
iniciará na próxima terçafeira, dia 2, e será realizada

nas Un idades Básicas de
Saúde dos bairros.
Todos os idosos acima de
80 anos ou familiares devem
procurar a sua referida UBS
para agend ar a d ose da
vacina contra o covid19.
Mais informações nos
telef o n es: celu lar UBS
PDO 99991-3490 | UBS Vila
Gianello 99938-5454 | UBS
Belém 3532-8617 | UBS São
Luiz 3532-1987 | UBS Santa
Luzia 3532-2523.

Vacinação para os idosos começa na terça-feira

Já estão abertas no
Departamento de Cultura
do município de Moreira
Sales, as inscrições para a
oficina ‘Atualizando a
Terceira Idade’, que tem
como objetivo, ensinar e
orientar as pessoas idosas,
sobre como manusear o
aparelho celular e suas
tecnologias.
De aco rd o co m a
diretora Dayane Mazer,
cita que a oficina é das
mais importantes e além de
buscar orientar sobre o uso
de aplicativos e redes
sociais, visa incluir os
idosos no mundo digital e
aju d á-lo s a ter m ais
au to n o m ia p ara se
comunicar com familiares
e amigos.
“ É u m a o ficin a
interessante, pois além de

orientar as pessoas da
terceira idade no uso dessa
importante ferramenta nos
dias de hoje, também traz
uma opção de atividade,
de convívio e vai ajudar a
levantar a autoestima dos
idosos”, frisa Dayane.
Para p art icip ar d a
o ficin a, o s id o so s
precisam levar apenas os
seus celulares. Além da
dificuldade com aplicativos
de mensagem, as aulas
d everão tirar dú vidas
sobre o uso de outras
ferramentas que podem ser
de grande utilidade para a
Terceira Idade.
Os interessados em
participar poderão fazer
su as in sc riçõ es n a
Biblioteca Cidadã. Para
mais informações ligue: 44
3532-2886
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Quarto Centenário: prefeito Akio Abre e
vereadores cumprem agenda em Curitiba
Uma comitiva de Quarto
Centenário, capitaneada
pelo prefeito Akio Abe,
cumpriu importante agenda
de compromissos durante
esta semana na capital do
estado.
A comitiva, integrada
pelos vereadores Luciana
Molina, Gelson Caires e
pelo servidor Robson
Machea, manteve contato
em diversos órgãos e
secretarias do governo
estadual.
Entre os compromissos,
audiência na Secretaria de
Administração
e
Previdência, quando se
reuniram com o deputado
estadual licenciado e

O grupo de liderança pasou parte da semana na capital do estado, onde
vários contatos foram mantidos em diversos órgãos do governo estadual

secretário,
Marcel
Micheletto.
Na oportunidade, as
lideranças estabeleceram
uma importante parceria
com Micheleto, que se
comprometeu em garantir
a liberação de recursos e
obras para o município.
De acordo com o
prefeito Akio, a audiência
foi das mais produtivas e a
expectativa é de que a
mesma gere frutos para
Quarto Centenário. “Não
tenho dúvida disso.
Fizemos uma parceria
forte com o Micheleto e
vamos começar a colher
os frutos muito em breve”,
destacou.

Quarto Centenário: prefeito discute
regularização fundiária na Cohapar
O prefeito de Quarto
Centen ário , Akio Abe,
passou parte desta semana
na capital do estado, onde
participou de uma série de
compromissos e foi recebido
em audiências em vários
órgãos do governo estadual.
Entre os compromissos
em Curitiba, audiência na
Cohapar – Companhia de
Habitação do Paraná – onde
o prefeito foi recebido pelo
presidente da entidade, Jorge
Lange. O assunto principal
foi a questão da regularização
fundiária.
De acordo com o prefeito,
centenas de famílias do
município sonham em ter
reconhecidos seus imóveis,
mas que infelizmente o
projeto não tem andado.
“Temos diversas famílias
aguard an d o po r esta
regu larização ,
m as
infelizmente o projeto está
emperrado”, disse ele.
Segundo o prefeito, ao
expor a situação de Quarto
Centenário, o presidente da
Cohapar garantiu que ainda
este ano, até o mês de junho,
o governo estadual fará uma
n ova licitação p ara a
retomada do projeto.
“ Este é u m p ro jeto
importante, pois precisamos

Os vereadores protocolaram o documento na última
quarta-feira: refofma do CMEI e quadra coberta na escola

Vereadores protocolam pedidos de
reforma do CMEI e quadra coberta

O prefeito Akio com o presidente da Cohapar, Jorge Lange

reconhecer as propriedades
destas famílias do nosso
município, que ao ter em
mãos o documento de seus
imóveis, poderão fazer um
financiamento e melhorarsuas
casas”, cita.
Ainda de acordo com
Akio, ao assumir a prefeitura,
em janeiro deste ano, ele se
reuniu com moradores que
seriam beneficiados com a
regularização fun diária,

oportunidade em que fez
alguns esclarecimentos.
Segu n d o ele, seu
antecessor tinha feito o
anúncio, de que o município
teria R$ 300 mil em caixa
para custear os serviços de
regularização fundiária. No
entanto, o dinheiro que
chegou a ser depositado em
uma conta da prefeitura, foi
usado pela administração
passada para pagamento de

fornecedores. “Dessa forma,
quem acabou perdendo
foram as famílias que seriam
b en eficiadas co m este
projeto”, disse.
O prefeito se diz confiante
na retomada do projeto em
nível estadual, uma vez que o
presidente da Cohapar lhe
garantiu. “Eu estou confiante
e creio que assim que o
projeto for retomado a gente
consegue regularizar estes
imó veis d e Qu arto
Centenário”, finalizou.

Vereador Yuri sugere criação de
comissão municipal de trânsito
A Câmara de Quarto
Centenário aprovou nesta
sem an a, ind icação d o
vereador Yuri Cardoso,
sugerindo à administração, a
criação de uma Comissão
Municipal de Trânsito.
De aco rd o co m o
vereador, o objetivo da
comissão seria o de estudar e
an alisar, on de se faz
necessário
p ro mo ver
alterações da estrutura de
tráfego nas ruas e nas avenidas
de Quarto Centenário.
Ainda de acordo com o
vereador, outro objetivo da
comissão, seria analisar a
necessidade e os locais para
a implantação de redutores
de velocidade (q uebramolas), faixas de pedestres e
placas de sinalização.

O vereador Yuri Cardoso: comissão de trânsito

Segundo Yuri, com a
criação de uma comissão de
trânsito seria mais fácilresolver
esses problemas, pois a
implantação de redutores de
velocidade e a sinalização do
trânsito, dará mais segurança
aos munícipes.
“A cidade conta com
vários trechos de ruas com
asfalto n ovo , mas sem
sinalização.
Muito s
moradores estão cobrando
um redutor de velocidade,
pois carros e motos estão
trafegando nestas ruas em alta
velocidade. Por isso peço ao
prefeito Akio Abe que possa
atender à solicitação da
p op ulação p ara qu e
possamos proporcionar mais
segu rança
à
no ssa
população”, disse o vereador.

Os vereadores de Quarto
Centenário, Yuri Cardoso,
Lucian a Molina, Cícero
Dória e Gilberto Mendes,
estiveram na tarde desta
quinta-feira, no gabinete do
senador Flavio Arns em
Curitiba. Na oportunidade, o
grupo protocolou ofício
solicitando uma quadra
coberta com vestiário, em
anexo à escola municipal que
está sendo construída e
também a ampliação do
CMEI Coração de Maria,
que precisa de uma reforma
urgente.
De aco rd o co m o
vereador Cícero Dória, o
pedido tem como objetivo,
proporcionar aos alunos e
também aos professores, um
espaço adequado para que a
educação aconteça com
dignidade, como é de direito
de todo cidadão. “Estamos

animados e acreditando que
v amos con segu ir esta
conquista que será muito
importante para todos nós”,
disse o vereador.
A vereadora Luciana
Molina, que é professora e
está em seu p rimeir o
mand an do , disse ser
necessário assegurar aos
alunos, uma educação com
qualidade e também com
segurança. “Dentro dessa
visão, vamos promover
esforços em prol das causas
pela educação municipal.
Solicitamos essa quadra
coberta para a nova escola,
mas em caráter de urgência
fizemos um pedido para uma
reforma do CMEI Coração
de Maria. O objetivo é
garantirmos que nossos
alunos possam desfrutar de
um ensino de qualidade e
com segurança”, disse ela.

Paraná ativa mais 258 leitos
para atendimento da Covid
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior afirmou nesta sexta-feira (26) que o Governo do
Paraná ativará até o próximo dia
1º de março novos leitos para
atendimento exclusivo da Covid19, chegando a 258 em apenas
uma semana. A medida, também
emergencial, leva em consideração o quadro da pandemia no
Estado e o aumento nos internamentos e na fila de espera. São 99
leitos de UTI, 153 leitos clínicos
e 6 de estabilização disponibilizados em todas as regiões.
“O Governo do Estado faz
neste momento um grande esforço de frear o avanço da Covid19 e entre as várias ações está a
liberação de mais leitos, o que só
foi possível com articulação e
alinhamento junto às instituições
de saúde públicas e filantrópicas
e os municípios”, disse o governador Ratinho Junior. Nesta semana, o Paraná atingiu o maior
número de internações em UTI

desde o início da pandemia. A
ocupação de leitos está em 94%
no Estado.
“Estamos implementando
tudo que é possível para não
deixar pacientes na espera para o
atendimento da pandemia. Entregamos três hospitais regionais,
aceleremos obras estruturais em
hospitais públicos e filantrópicos, entregamos equipamentos e
apoiamos a contratação de mais
profissionais, mas os recursos
são finitos, as equipes estão trabalhando esgotadas e com muitas
pessoas desta área também contaminadas”, afirmou o secretário
estadual da Saúde, Beto Preto.
Desde o início da pandemia,
em março do ano passado, o
Paraná já disponibilizou 3.150 leitos exclusivos para a Covid: 1.285
leitos de UTI e 1.865 de enfermaria. O Estado registra 3.406 pacientes internados para tratamento
e 578 pacientes aguardam vaga
para internação.
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Rancho Alegre: vai investir R$ 500 mil
em obras de calçamento de estradas rurais
A prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste está
finalizando um importante
projeto que prevê a
melhoria da Estrada
Arapuã, uma das mais
antigas do município e que
faz ligação com vários
bairros rurais.
De acordo com o
prefeito Aristeu Ceniz, o
projeto é dos mais
importantes e visa o
calçamento da estrada com
pedras irregulares. O
investimento previsto,
segundo ele, é de R$ 500
mil, recursos oriundos de
emendas do deputado
federal José Carlos
Schiavinato.
O prefeito explica que
Rancho Alegre é um
município essencialmente
agrícola e que melhorar as
estradas rurais é o mínimo
que o poder público pode
fazer em favor deste setor
que tanto produz e gera

O prefeito Aristeu Ceniz: calçamento de estradas rurais começa em breve

riquezas para a cidade.
“Somos um município
agrícola e temos que nos
esforçarmos para dar todo
o suporte necessário para
que os agricultores
possam escoar a safra com
facilidade. Estradas em
boas condições é o
mínimo que podemos
fazer por eles”, cita.
Conforme
o
Departamento
de
Planejamento
da
prefeitura, o projeto
contempla obras de
calçamento com pedra
irregular e drenagem
pluvial. O trecho a ser
pavimentado há muito é
fruto de demanda por parte
dos agricultores e
moradores da zona rural.
MAIS MELHORIAS:
- Visando dar condições
para que os produtores
possam escoar a safra com
tranquilidade, a prefeitura
de Rancho Alegre D’Oeste

vem intensificando os
serviços de manutenção e
recuperação de estradas
rurais.
O prefeito Aristeu
Ceniz explica que várias
melhorias estão sendo
feitas, inclusive ações
com o rolo compactador.
“Precisamos
dar
condições
de
trafegabilidade às estradas
rurais, pois estamos em
plena safra e o produtor
precisa escoar seus
produtos”, disse.
O prefeito cita que
atualmente
está
acontecendo
a
revitalização em trechos
importantes que dão
acesso às propriedades
rurais e à sede do
município. “
Todo o trabalho vem
sendo acompanhado de
perto pelo chefe do
Departamento de Obras,
Anderson Borbo.

Copacol vai investir R$ 35 mil
em projeto de apoio à cultura
Uma impo r t a n t e
reunião realizada nesta semana, no gabinete d o prefeito Adão
Aristeu Ce niz, selou
a re novaçã o do c onvênio que o município
d e R a n c h o A l e gr e
D’ Oeste te m c om a
Copacol, visando o incent ivo à c ultura . No
total, a cooperativa vai
repa ssar R$ 35 mil ao
município.
Dur ante a reunião,
que contou com a presença de representantes da coo perativa e
tamb ém da primeirad ama El oise C en iz ,
volu ntária da Assistênc ia Social, o prefeito Aristeu destacou
a i mp o r t â n c ia d o
a p o io d a C o p a c o l .
“ Nó s só t emos qu e
agra decer, pois a través de ssa parcer ia vamos imple mentar os

Lavar as mãos faz parte das dicas da campanha

Saúde faz alerta sobre cuidados
para evitar propagação da Covid

A reunião que discutiu a renovação do convênio de apoio da Copacol à cultura local

projetos cu lturais do
n o sso mun ic íp io ” ,
disse.
O prefeito citou que
ao apoiar os projetos
sociais e culturais dos
municípios, a Copacol
semeia a esperança na
região, porque além de
promover o desenvolvime n t o e c o n ô mic o
também tem a preocu-

pação de investir na
formação dos futuros
cidadãos.
G is l a i n e P o n t e s ,
coordenadora de projetos da cooperativa,
disse que as ações têm
o foco de auxiliar na
educação das crianças
que serão o futuro da
r e giã o . A l é m d e st e
p r o je t o , a C o p a c o l

apoia outras iniciativas como o Proerd, que
todos os anos forma
centenas de alunos.
A assinatura do convênio também contou
com a presença da assessora de cooperativismo da Copacol, Elizete Lunelli e do assiste de cooperativismo Denilson.

Preocupado com o
aumento de casos da Covid-19, que vem sendo
registrados em vários
municípios da região, a
prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste, através
da Secretaria de Saúde,
lançou nesta semana,
uma campanha de alerta
à população.
De acordo com o
alerta, a população precisa colaborar, evitando aglomeração de pessoas, usando máscaras
e higienizando as mãos
com sabão e álcool em
gel.

“São dicas simples,
mas que ajudam a conter a propagação do vírus”, destaca o prefeito
Aristeu Ce niz, lembrando que situação
atual não é das melhores.
Ele lembra que as
UTI’s da região estão
lotadas e que uma vez
infectada, a pessoa poderá sofrer na espera
por uma vaga. “Daí a
razão de termos consciência e fazermos a
nossa parte para evitarmos essa doença”, disse.
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