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Janiópolis continua
investindo
em melhorias de
estradas rurais

R$ 1,00

Quarto Centenário lança
‘pacote’ de investimentos
de R$ 850 mil
No próximo dia 29 deste
mês, Quarto Centenário
completa seus 25 anos de
emancipação político-administrativa. E está lançando
um ‘pacote’ de investimentos de cerca de R$ 850 mil.

A prefeitura de Janiópolis,
através do Setor de Viação e
Obras, continua investindo na
man utenção e r ealizando
melhorias nas estradas rurais
do município.
CIDADES

CIDADES

Goioerê tem quase 200 registros de
dengue: população deve ficar atenta
A dengue começa a ganhar corpo no município de
Goioerê, que até quinta-feira,
dia 8, con tava com 199
notificações de casos suspeitos. Segundo boletim a Sesa –
Secretaria de Estado da Saúde,
a cidade tem 5 casos positivos
confirmados.

Educação lança projeto
de valorização aos
professores na pandemia
Adaptar aulas, estudar,
planejar e se preparar para
ensinar por meio das tecnologias digitais. Assim tem
sid o o d ia a dia do s
professores, que por causa
da pandemia, se viram obrigados a se reinventarem.

PÁGINA 05

Secretaria de Esportes
retomou aulas das
escolinhas esportivas

PÁGINA 03

Depois do asfalto,
Jardim América
deverá ganhar
Ginásio de Esportes

Desde quarta-feira, dia
7, a Prefeitura de Goioerê,
atrav és da Secretar ia de
Esporte e Lazer, retomou as
aulas das Escolinhas Esportivas do município

PÁGINA 03

PÁGINA 05

Moreira Sales investe R$ 2 milhões
na construção de 29 casas populares
A Prefeitura de Moreira
Sales, através de parceria com
o go verno estadual, está
construindo 29 novas moradias, visando beneficiar famílias
de baixa renda. A construção
se dá através do Programa
Casa Fácil da Cohapar e são
mais de R$ 2 milh ões
investidos em qualidade de vida
e dignidade para as famílias
beneficiadas.

CIDADES

Rancho Alegre usa
asfalto fresado para
melhorar acessos
de estradas rurais
O município de Rancho Alegre D’Oeste está
usando asfalto fresado,
aquele retirado pelo DER
das rodovias, para melhorar o acesso às estradas
rurais.
CIDADES

Cerca de 1.300
famílias vão receber
kit merenda da
educação em Goioerê
A Prefeitura de Goioerê
programou para a próxima
quarta-feira, dia 14, a entrega
de alimentos para os alunos
matriculados na rede
municipal de ensino. De
acordo com o prefeito
Betinho Lima, o objetivo é
garantir apoio nutricionalpara
as crianças que estão sem
aulas presenciais em função
da pandemia do coronavírus.
PÁGINA 04

Vacinação contra a gripe
começa na segunda-feira
Começa nesta segunda-feira, dia 12, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A
campanha seguirá até o

dia 19 de julho e a meta
para estados e municípios, é imunizar pelo menos
90% dos grupos prioritários.
PÁGINA 04

Prefeitura realiza audiência para
apresentação do PPA em Goioerê
PÁGINA 02

P02

SÁBADO/DOMINGO, 10 E 11 DE ABRIL DE 2021

Prefeitura realiza audiência para
apresentação do PPA em Goioerê
A Prefeitura de Goioerê
agendou para o próximo dia
23, a realização de audiência
pública para apresentação
do PPA - Plano Plurianual,
que determina a efetivação
da relação entre orçamento
e execução dos projetos da
administração municipal, para
o quadriênio de 2022 a 2025.
Na audiência, aberta a
todos os interessados, serão
ap resentad o s
os
in vestim en tos q ue a
Prefeitura pretende realizar
em tod as as áreas n os
próx im os qu atro ano s.
“Quero convidar toda a
população para participar
dessa audiência, pois o
en vo lvimen to
e
a
participação da sociedade
são muito importantes nesse
m o men to
em
que
apresentaremos a nossa

proposta de planejamento
dos investimentos públicos”,
diz o prefeito Betinho Lima.
A audiência, que será
realizad a n a Câmara
Municipal, está marcada para
às 20 horas, sendo que o
município tomará as medidas
necessárias de enfrentamento
à Covid-19, inclusive com
co ntin gen ciam en to d e
pessoas, uso obrigatório de
máscaras e disponibilização
d e álcoo l em gel p ara
higienização das mãos.

A secretária de Fazenda de Goioerê, Roseli Otani: audiência
pública no próximom dia 23 vai analisar o PPA do município

Revitalização de praça, faixa elevada
e Refis na pauta da sessão da Câmara
A sessão plen ár ia d a
Câmara Municipal de Goioerê,
agendada para esta segundafeira, dia 12, promete ser das
mais movimentadas. Há várias
indicações e requerimentos
para ser apreciados e votados
pelos vereadores.
Entre os requerimentos, um
de autoria do vereador ‘Kleber
Paraíba’, que so licita da
prefeitura, informações se há
algum projeto de pavimentação
asfáltica no Jardim Colina
Verde. O vereador quer saber
também qual o prazo para início
e conclusão da obra e em caso
contrário, qual é o impedimento
para não execução e quais as
medidas que o município está
dotando para solucionar o
problema.
Entre as ruas que precisam
de asfalto, o vereador cita o
final da Rua Mário Quintana,
início da Avenida Manoel
Bandeira, prolongamento da
Avenida Manoel Bandeira até
o en tr on camento co m a
Avenida Mauro Mori, início da
Rua José de Alencar, final da
Avenida Brasília, final da Rua
Carlos Drumond de Andrade,
final da Rua Cecília Meireles,
final da Rua Érico Veríssimo,
e toda a extensão da Rua
Castro Alves.
Também será vo tad o,
requerimento do vereador
Marcio Lacerda de Jesus, que
solicita da prefeitura, informar
q ual o plan ejamen to d a

A plenária dos vereadores está marcada para a próxima segunda-feira, dia 12
admin istr ação p ar a a
revitalização da Praça dos
Nordestinos, bem como se há
planejamento para tal e quando
se dará início à revitalização.
O vereador solicita ainda, que
em caso de não haver projeto,
quando determinará ao setor
r espo nsáv el
esse
planejamento.
IN DIC AÇÕES: - A
Câmara vota ainda, indicação
de autoria do vereador Helton
Maia, solicitando a realização
de estudos, visando à instalação
de faixa elevada de pedestres
ou redutor de velocidade de
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acord o com as n ormas
estabelecida pelo Contran, na
Avenida Dário Moreira de
Castilho, em confluência com a
rotatória do Centro Educacional
Santa Clara.
De autoria do vereador
José Ricardo Jacinto Martins,
será votada indicação que
solicita do setor competente
d a pr ef eitu ra, qu e sejas
analisadas as possibilidades
para implantação do Programa
de Recuperação Fiscal –
REFIS, neste exercício.
Também de autoria do
vereador Jose Ricardo Jacinto
Martins, será votada indicação
q ue solicita dentro d a
legalidade tributária, no período
de situação de calamidade
pública causada pela pandemia
do novo coronavírus, um
estudo para a redução das
taxas de alvará e IPTU das
empresas que necessitaram
ficar fechadas.

Ainda na segunda-feira
será votada indicação do
vereador Fábio Plaza, que
so licita da Secr etaria de
Assistência Social, estudo de
viabilidade técnica, visando à
destinação de um espaço
público com finalidade de
instalar a Central Municipal de
Doação.
Da vereadora Luci Alvino
será votada indicação que
solicita estudo do Conselho de
Trânsito, a implantação de uma
rotatória na Avenida Curitiba
esquina com a Rua Andirá e a
Paróquia Cristo Redentor no
Jardim Curitiba.
Ainda da vereadora Luci
Alvino, os parlamentares
votam indicação sugerindo a
inclusão dos líderes religiosos
(Padres, Pastores, Presbíteros
e Diáco no s) n o gr up o
prioritário para a vacinação
con tr a o Co vid- 19 n o
município.

O QUE É: - O PPA é um
d o s d o cu m en to s m ais
im p o rta n tes
da
administração pública, que
visa expressar com clareza
os resultados pretendidos
pelo govern an te que o
elab ora. O do cum ento
tam b ém d eve estar

co m p ro m et id o co m o
desenvolvimento
sustentável.
Ainda de acordo com os
técnicos do setor contábil, o
PPA é uma exigência legal
criada pela Constituição de
1988, com o objetivo de
vincular projetos às fontes
de recursos, definindo metas,
açõ es e estab elecen d o
mecanismos para apuração
de resultados e fixação de
resp o nsabilidad es p ela
execução dos programas.
“Mais uma vez quero
reforçar o convite para que a
população esteja conosco,
pois vamos mostrar o plano
que irá nortear o caminho a
ser percorrido pela nossa
administração e os métodos
q u e serão u sad o s n a
realização destas metas”,
frisa o prefeito Betinho.
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Depois do asfalto, Jardim América
deverá ganhar Ginásio de Esportes
Depois de ter todas as
su as ru as asfaltad as,
m o rad o res d o Jard im
América vivem a expectativa
de novas conquistas, entre
elas, da construção de um
Ginásio de Esportes no
bairro. O anúncio foi feito
n esta sem an a p elo
secretário de Administração
da prefeitura, Gerson de
Brito.
De aco rd o co m o
secretário, o investimento
previsto para esta obra é de
R$ 231 mil, cujos recursos
foram garantidos através de
emenda apresentada ao
orçamento da União pelo
deputado federal Hermes
Parcianello – o Frangão.
O prefeito Betinho Lima
cita que o ginásio servirá
como local de lazer da
comunidade, garantindo
também a oportunidade de
treinamento para novos
atletas. “Estou cumprindo

O prefeito Betinho Lima: compromisso sendo cumprido com moradores dos jardins América

um compromisso que assumi
com o s moradores dos
jardins América e tenho
certeza que em breve a
população terá um local
apropriado para a realização
de atividades esportivas”,
disse.
Betinh o refo rça qu e
existe um empenho muito
gran d e p o r p arte d a
Administração Municipal,
visando oferecer uma boa
estru tu ra esp ortiva aos
moradores do América.
“Nossa administração está
atenta e olhando de forma
especial para aquele bairro”,
cita.
O b airro , q u e fo i
construído em três etapas,
também está ganhando uma
moderna supercreche, que
deverá ser entregues muito
em breve para a população.
A prefeitura vai investir mais
R$ 400 mil para concluir
estas obras.

Secretaria de Educação lança projeto de
valorização aos professores na pandemia
Adaptar aulas, estudar,
planejar e se preparar para
ensin ar p or meio das
tecnologias digitais. Assim tem
sido o dia a dia dos professores,
que por causa da pandemia, se
v ir am o br igad os a se
reinventarem.
Visand o reconh ecer a
dedicação e o empenho destes
profissionais, a Secretaria
Municipal de Educação de
Goioerê está lançand o o
p ro jeto
“Pr of esso res
Br ilhantes
–
Alu no s
Fascinantes”, que entre outros
objetivos, visa mostrar à
co mu nidade o trabalh o
realizado pelos docentes nas
escolas e CMEI’s.
Um outro objetivo, segundo
a secretária Aline Batista, é
reconhecer o trabalho do
professor, que nesse tempo de
pandemia tem se desdobrado,
bu scan do
tecno lo gias,
recu rsos, id eias e se
esfo rçan do p ar a qu e o
conteúdo e aprendizagem
realmente cheguem para o
aluno.
E dentro dessa visão, o
prefeito Betinho Lima ressalta
a importância da educação,
em especial dos professores,
como mãos que formam outras
mãos. “Nesse momento de
pandemia, os professores
estão sendo de fundamental
importância e como prefeito
eu só tenho que agradecer”,
destaca Betinho.
A secretária Aline ressalta
que o regulamento do projeto

Projeto foi lançado nesta sexta-feira,
pelos irmãos Paulo e Gabi Brito

No Beat Cast: Goioerê e região agora tem
um PODCAST sobre histórias inspiradoras

A secretária Aline com professores da rede municipal: projeto de valorização
será entregue nas escolas e
CMEI’s e o trabalho destaque
receberá premiação. “Em meio
a tantos d esafios q ue o
professor tem enfrentado
nessa
pand emia,
o
r econ hecimento
deste
profissional, através deste
projeto vem como um mérito
por ações que são costumeiras
da nossa profissão, porém
ocultas”, frisa a secretária.
O projeto foi anunciado
nesta semana, na Escola
Mun icipal Lidu ína Alves
Gondim Primo, com a iniciativa
da professora Neusa, que
trabalha há 44 anos lecionando
e tem se desdobrado, fazendo
a entrega dos módulos de
atividades na casa dos alunos,
cujos pais têm tido dificuldade Professora faz a entrega de material na casa dos alunos
de fazer a retirada na escola.

Em uma iniciativa dos
irmãos empreendedores Paulo
Junior “PC” e Gabi Brito, em
parceria com Henrique Amaral
Filmmaker, Goioerê ganhou um
novo mecanismo para divulgar
histórias inspiradoras, o No Beat
Cast.
Se guindo a c res cente
na cional de
Podcas ts
(programas de á udios
relacionados a bate papo de
vários segmentos), surgiu uma
ideia regional de conversar com
pessoas diferentes para que
contas sem suas his tórias
atravé s de um pa po
descontraído e que conta fatos
de
empreendedores
e
personalidades da região de
Goioerê.
“O No Beat Cast começou a
sair do papel quando
apresentamos a ideia para o
nosso parceiro profissional
Henrique Amaral, que faz toda a
produção dos episódios”,afirma
Gabi Brito, que é uma das líderes
do projeto. Ela destaca ainda

que após estudos em conjunto,
foram iniciadas as gravações e
todos os episódios serão
disponibilizados por meio digital.
Com episódios quinzenais,
o No Beat Cast, que tem como
caracte rística principal a
descontração e o divertimento,
ao mesmo tempo que conta
histórias regionais curiosas. Ele
pode ser acessado como vídeo
no Youtube, ou nas plataformas
de áudio como Spotify, Deezer,
Google Podcast e itunes.
Lança do ne sta s exta feira , dia 9 de a bril, o
episódio de estreia tem a
participação da empresária
e
influe nc e r
J a mile
Gonçalves, que conta um
pouco da sua trajetória de
empreendedora e também as
mudanças como mãe.
Vale a pena conferir e seguir
os canais para estar sempre
ligado nos conteúdos que serão
lançados. Link para o Episódio
01 - https ://youtu.be/
jcyEwmj2bIE (Da assessoria).
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Vacinação contra a gripe
começa na segunda-feira
Começa nesta segundafeira, dia 12, a campanha
nacional de vacinação contra
a gripe. A campanha seguirá
até o dia 19 de julho e a meta
para estados e municípios, é
imunizarpelo menos 90% dos
grupos prioritários.
De acord o co m a
Secretaria de Estado da Saúde,
o Paraná deverá vacinar 4,4
milhões de pessoas e, para
iniciar a primeira fase, recebeu
372 mil doses do Ministério
da Saúde. “Vamos trabalhar
co m du as cam panh as
simultaneamente, contra a
Covid-19 e contra a gripe”,
diz o secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto.
Ele cita que a vacinação
será feita de forma escalonada,
com os grupos prioritários
distribuídos em três etapas.
Na primeira, de 12 de abril a
10 de maio, serão imunizadas
crianças de 6meses a menores
de 6 anos de idade (5 anos, 11
meses e 29 dias), gestantes,
puérperas, povos indígenas e
trabalhadores da saúde.
Já na segunda fase, de 11
de maio a 8 de junho, a
vacinação abrangerá idosos
com 60 anos e mais,
professores das escolas

A primeira etapa da vacina será destinada para crianças de 6 meses a 6 anos

públicas e privadas.
Na terceira etapa, de 9 de
julho e 19 de julho, estão
pessoas com comorbidades,
pessoas com deficiência
permanente, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte
co letivo rodo viário de
passageiros urbano e de longo
cu rso,
trabalh adores
portuários, forças desegurança

e salvamento, forças armadas,
funcionários do sistema de
privação de liberdad e,
po pulação privada de
liberdade e adolescentes e
jovens em m edid as
socioeducativas.
GOIOERÊ: - No ano
passado, a cobertura vacinal
contra a gripe em Goioerê,

chegou a 82,36%, equivalente
a 6.651 doses administradas
para os grupos com meta de
90% de imunização.
No Paraná, segundo dados
da Secretaria de Estado da
Saúde, os índices chegaram a
85,14% , com a campanha
não atingindo a meta de 90%
de imunização para os grupos
prioritários.

Cerca de 1.300 famílias vão receber
kit merenda da educação em Goioerê
A Prefeitura de Goioerê
programou para a próxima
quarta-feira, dia 14, a entrega
de alimentos para os alunos
matr icu lado s na r ed e
municipal de ensino.
De acordo com o prefeito
Betinho Lima, o objetivo é
garantir apoio nutricional para
as crianças que estão sem
aulas presenciais em função
da pandemia do coronavírus.
“Estamo s to mand o essa
med id a co mo f or ma d e
garantir a alimentação dos
nossos alunos, em especial
daqueles cujas famílias foram
muito
af etad os
p ela
pandemia”, diz ele.
A secretária de Educação,
Aline Batista, cita que para fazer
a retirada do kit, os pais ou
responsáveis pelos alunos que
ainda não estão cadastrados,
precisam fazer o procedimento.
“Nesse caso é só ir até a escola
ou centro de educação infantil
onde a criança está matriculada
e fazer a solicitação”, orienta a
secretária.
Aline explica ainda que todos
os alu nos já cadastrados

CUIDADOS: - Durante
a entrega dos alimentos, pais
e alunos devem se atentar
para as seguintes dicas: usar

máscar a;
n ão
lev ar
acompanhante para evitar
aglo mer ação ;
man ter
distância em caso de fila e ao
sair higienizar bem as mãos.
Ainda durante a entrega,
nada de abraços ou apertos
de mão. “A pandemia não
acabou e nós precisamos
tomar todos os cuidados

Sintrascoop: associados aprovam índices
para o início das negociações salariais
Diretores e colaboradores
do Sintrascoop (Sindicato dos
Trabalhadores em Cooperativas
Agrícolas, Agropecuárias e
Agroindustriais de Cascavel e
Região) - realizaram na última

Paraná Produtivo
Em mais um exemplo de
sinergia entre o governo do
Paraná e o setor produtivo do
estado, foi realizada uma
reunião sob re o Paraná
Produtivo, coordenada pelo
vice-governador, Darci Piana
com a presença de todos os
órgãos e entidades responsáveis
pela governança do programa:
o G7 (Fecomércio, Ocepar,
Faep, Fiep, Faciap, ACP e
Fetranspar), o Sebrae, o
BRDE, a Invest Paraná e a
Secretaria de Planejamento do
Estado. O Paraná Produtivo
irá levar desenvolvimento
integrado a todas as regiões do
estado, especialmente aquelas
que carecem de um
planejamento efetivo nesse
sentido.

Entrega dos kits será feita na próxima quarta-feira, dia 14
poderão fazer a retirada do kit
e que a entrega dos alimentos
será
f eita
median te
apresentação do CPF do
responsável.

terça e quarta-feira, a AGE Assembleia Geral Extraordinária
- de forma itinerante nas
cooperativas da ba se de
representação do sindicato.
Res pe itando todos os

protocolos de segurança da
Covid-19, participaram das
assembleias, 4.029 associados,
que aprovaram a pauta inicial
para as negociações salariais
contemplando alguns itens

p ossíveis”, comen ta
secretária Aline.

a

QUANTIDADE: - No
total, segundo a Secretaria de
Educação, 1.300 famílias
deverão ser beneficiadas com
os kits, que contêm leite, ovos,
arroz, feijão, macarrão, fubá,
bolacha e banana.
específicos.
Entre os itens, reajuste
salarial com base no INPC
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor), e mais 7% de
aumento real dos salários; piso
de R$ 1,6 mil; transporte
gratuito e ainda 25% de reajuste
no vale-alimentação.
“Estamos iniciando a s
ne gociaç õe s e es pe ra mos
aprovar todos estes índices em
benefíc io
dos
nos sos
associados, que aprovaram a
pauta das negociações”, afirma
o presidente do Sintrascoop
Clair Spanhol.
INPC: - O Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) é um índice que mede a
variação de preços para o
c onsumidor na e conomia
brasileira.
Este índice de inflação é
medido pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) e muito usado como
referência em ajustes salariais.

Assembléias intinerantes: trabalhadores aprovam início das negociações salariais

Decisão monocrática
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autoria do
senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), que pretende
limitar o poder de decisões monocráticas de ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF), será retomada após dois
anos da data de seu protocolo. “O supremo tem que decidir
pelo colegiado, uma decisão feita pelos 11. Não pode um único
ministro mandar mais do que o Senado, a Câmara ou o
presidente da República. Se essas decisões que envolvem
diferentes Poderes, como essa determinação da instalação
CPI da Pandemia, fossem determinadas pelo plenário do
Supremo, não haveria nada a ser questionado. O problema é
que um único ministro toma uma decisão com um impacto
desse”, disse o senador Oriovisto Guimarães.

Paraná turismo
A Paraná Turismo lançou
a versão deste ano do Turismo
em Números – edição 2021,
que tem como base o período
2016-2020.O objetivo é mostrar
as tendências e a evolução dos
dados do setor no Paraná,
dentro de uma série histórica.
Os dados revelaram, que,
devido a pandemia, em 2020,
houve uma queda de 62,2%
dos embarques em comparação
ao ano anterior. O Estado é o
quarto maior gerador de

empregos nas atividades
características do turismo no
ranking brasileiro, atrás de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais.
Eleição
Ocorre neste domingo (11),
das 7h às 17h, a eleição
suplementar para os cargos de
prefeito e vice-prefeito no
município de Munhozde Mello
(PR). A eleição será realizada
em dois locais de votação,
conforme os protocolos de
segurança sanitária. Dois
candidatos concorrem aos
cargos de prefeito, com seus
respectivos vice-prefeitos. O
município possuium eleitorado
de 3.310 pessoas aptas a votar.
Grave
A família do deputado
federal
Jo sé
Carlos
Schiavinato divulgou novanota
oficial sobre seu estado de
saúde, citando que está muito
difícila recuperação pulmonar
do deputado, uma vez que o
órgão foi muito afetado pela
Covid-19. De acordo com a
família, Schiavinato está
internado desde o dia 3 de
março no Hospital SírioLibanês, em Brasília. No dia
10 de março foi transferido
para a UTI, onde está sedado
em ventilação mecânica.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
O Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná,
Senhor ROBERTO DOS REIS DE LIMA, convida:
Autoridades, membros de Conselhos Municipais,
Vereadores, Secretários e a Comunidade em geral a
participarem da realização da Audiência Pública para
apresentação da Proposta do PPA-Plano Plurianual para o
quadriênio 2022-2025, em atendimento ao que determina a
Lei Orgânica do Município de Goioerê, conforme inciso I, II
e III do § 6º do Artigo nº.139 e demais legislações vigentes.
Data: 23 de abril de 2021
Horário: 20:00 horas
Local: CÂMARA MUNICIPAL
O Município tomará as medidas necessárias de
enfrentamento do COVID-19, conforme Decreto Municipal
nº 7.062/2021. A Audiência Pública se realizará com as
seguintes condições:
I) Contingenciamento de pessoas no acesso ao Plenário
(50% da capacidade máxima);
II) Todas as pessoas que participarem da referida
Audiência deverão estar usando máscara;
III) Haverá na entrada do Plenário, em local de fácil
acesso, álcool em gel setenta por cento para a utilização dos
participantes;
IV) O Plenário será antecipadamente preparado de
forma a manter o distanciamento social de no mínimo dois
metros.
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Goioerê tem quase 200 registros de
dengue: população deve ficar atenta
Apesar de tod os o s
esforços e do bom trabalho
realizado pelas Equipes de
Endemias, a dengue começa a
ganhar corpo no município de
Goioerê, qu e até on tem
contava com 199 notificações
de casos suspeitos. Segundo
boletim a Sesa – Secretaria de
Estado da Saúde, a cidade tem
4 casos positivos confirmados.
Os
n ú mer o s
são
preocupantes e apesar da
pouca incidência de chuvas, a
orientação à população é para
que se mantenha os cuidados
preventivos e o quintal livre
de recipientes que possam
acumular água. Dessa forma,
evita-se a reprodução do
mosquito transmissor da
doença e consequentemente
o aumento d os casos de
dengue.
De acordo com a Vigilância
Sanitária, além da dengue, o
Aedes aegypti é vetor da
chikungunya, febre amarela e
zyka vírus, doenças que podem
agravar a Covid-19. “Por isso
a recomendação para que
todos os cuidados sejam
observados”, tem dito a chefe
do órgão, Renata Costa.
Por conta do aumento de
casos, a Prefeitura realizou no
mês
passad o,
mais
precisamente nos dias 12 e 13,
um grande arrastão de limpeza

Candeias, que em janeiro
ap resentou índ ices d e
infestação de 17,2 e agora
caiu para 3,40 e Jardim Curitiba,
que apresentou índices de 9,7
no primeiro levantamento e no
último foi de zero.
BLOQUEIOS: - A chefe
da Vigilância Sanitária, Ana
Flávia Costa, ressalta que a
equipe está comprometida em
não deixar os casos de dengue
se proliferar em Goioerê e para
isso está trabalhando nos finais
de seman a e feriad os,
realizando bloqueios quando
surge um novo caso suspeito.
“Estamos realizando o
bloqueio com a aplicação do
inseticida antes mesmo de sair
o resultado dos exames, pois
assim não corremos o risco de
uma disseminação”, destaca
Ana Flávia.

Neste sábado, agentes de endemias e servidores da prefeitura, farão um arrastão de limpeza no Jardim Universitário
no bairro Santa Casa, onde o
foco da dengue tem sido
grande.

Integrantes da Equipe de Endemias: trabalho árduo

Conforme as informações
da Secretaria de Saúde, a
Prefeitura também já realizou
arrastões de limpeza na Vila
Candeias e Jardim Curitiba,
o nd e os trabalh os se
concentraram os pontos mais
críticos de cada bairro.
ÍNDICES: - No último
Levantamento do Ín dice
Rápido de Infestação do Aedes
aegypti (LIRAa), divulgado no
dia 8 de março, Goioerê
ap resentav a 4,2% d e
infestação do mosquito. O
índice é considerado alto, já
qu e o to lerado p ela
Or ganização Mun dial de
Saúde – OMS – é de 1%.
De aco rd o co m a
coordenação do setor de
combate à dengue, os índices
estão alto porque o período

atual é historicamente mais
grave, devido ao clima que
favorece a proliferação do
mosquito transmissor da

Vigilância tem realizado bloqueio em diversos ponto da cidade

Secretaria de Esportes retomou
aulas das escolinhas esportivas
Desde quarta-feira, dia 7,
a Prefeitura de Goioerê,
atrav és da Secretar ia de
Esporte e Lazer, retomou as
au las d as Esco lin h as
Esportivas do município.
En tr e as mo d alid ad es
o fer tad as estão f u teb ol,
fu tsal, v ôlei, b asq uete e
handebol.
De aco rd o co m o
secretário Igo r Américo,
titular da Pasta do Esporte,
os interessados em participar
d ev em co mp ar ecer n o
Ginásio 10 de Agosto para
fazer o cadastro. “É só nos
procurar, fazer o cadastro e
participar”, cita ele.
O secretário comenta que
os horários dos treinamentos
já estão disponíveis nas redes
sociais do município, pelo
Instagram e Facebook.
I go r exp lica q u e o s

doença.
Segundo o setor, a redução
da infestação foi registrada em
pelo menos dois bairros: Vila

ARRASTÃO: Dentro do
paco te d e ações qu e a
prefeitura vem realizando para
inibir o avanço da dengue em
Goioerê, será realizado neste
sábado, a partir das 8 horas,
um amplo arrastão.
A orientação é para que os
moradores coloquem na frente
de suas casas todo material
inservível e também àqueles
que possam servir de local para
a reprodução do mosquito que
transmite a doença.
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O secretário de Esportes, Igor Américo: reinício das escolinhas esportivas
projetos têm como finalidade
d ar
o p o r tu n id ad e
à
comunidade, em especial às

Temperatura dos alunos é verificada antes dos treinos

crianças e adolescentes, às
p r áticas
esp o r tiv as
orien tadas, u tilizand o do
complexo esportivo que o
município possui.
Ainda de acordo com ele,
oferecer esse tipo de atividade,
proporcionando melhoria de
qualidade de vida à população,
tem sido uma preocupação da
administração do prefeito
Betinho Lima.
“O prefeito Betinho tem a
preocupação de oferecer não
só os espaços adequados para
a prática esp ortiva, mas
garantir uma formação de
qualidade para as crianças e
adolescentes, utilizando como

meio o esporte e o lazer”,
disse o secretário.
O secr etár io exp lica
ain d a, q u e o s p r o jeto s
desenvolvidos nas escolinhas
do município são totalmente
inclusiv o s, não f azend o
distinção de pessoas. “Há
também esse cuid ado de
r ealizar mo s u m p r o jeto
inclusivo, que não distingue
classe so cial. Tod as as
crianças e adolescentes são
bem vindos”, disse.
As aulas são gratuitas e
estão ab er tas à to d a
co mu n id ad e. Q u aisq u er
dúvidas, entrar em contato
pelo (44) 3522-1991.
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Porto de Paranaguá prevê investir quase
R$ 1 bilhão para se adaptar à Nova Ferroeste
O Porto de Paranaguá é
um dos principais atores
dentro do projeto da Nova
Ferroeste. É no terminal
marítimo que vaidesembocar
a maior parte da produção
que passará pelo ramal
ferro viário d e 1.285
quilômetros, idealizado para
terponto inicial em Maracaju,
no Mato Grosso do Sul. O
planejamento do complexo
prevê investimentos de mais
de R$ 920 milhões nos
próximos anos.
A expectativa, de acordo
com os técnicos responsáveis
pela elaboração dos estudos
de traçado e demanda, é que
nova ligação férrea seja capaz
de transportar 35 milhões de
toneladas por ano – ou
aproximadamente 2/3 da
produção da região, dos quais
74% seriam de cargas
destinadas para a exportação.
Ou seja, o Porto de Paranaguá
precisa estar preparado para
vencer a demanda.
“Uma coisa eu tenho
certeza: não vai faltar ferrovia
para o porto e não vai faltar
porto para a ferrovia”, afirma
o coordenador do Grupo de
Trabalho Ferroviário do
Estado do Paraná, Luiz
Henrique Fagundes.
Aeroporto de Foz ganha a
maior pista de pousos e
decolagens do Sul
O plan ejam en to d a
administração portu ária
paranaense prevê investir
pesado para adaptar o Porto
de Paran aguá à Nova
Ferroeste. O principal deles é
o chamado Moegão Leste. O
projeto prevê unificar a
recep ção de cargas
ferroviárias.
Em vez de p recisar
desmembrar a composição e
descarregar em dez terminais

diferentes (1 público e 9
privados) como é feito
atualmente, todo o material
será deixado em um ponto
fixo. De lá, por esteiras
transpo rtad oras,
é
encaminhado ao respectivo
terminal.
O investimento é de R$
450 milhões, com recursos
do Governo do Estado. A
previsão é que a licitação do
projeto ocorra no segundo
semestre deste ano. A partir
daí, são 24 meses de obra.
“Serão dois grandes estados
produtores descarregando
no Porto de Paranaguá.
Nosso dever é melhorar e
otimizar o terminal. Esse
projeto do Moegão, por

exemplo, tem capacidade para
recepcionar 20 milhões de
toneladas por ano”, afirma o
diretor-presidente da empresa
pública Portos do Paraná, Luiz
Fernando Garcia.
Estudo destaca que Nova
Ferroeste vai diminuir em 27%
o Custo Brasil
OUTRAS AÇÕES –
Além do Moegão, a Portos do
Paraná administra outros seis
projetos atualmente. São mais
R$ 474 milhões em melhorias
no terminal e arredores. A
readequação do sistema de
drenagem pluvial da faixa
portuária e dos silos (obra em
cinco lotes), representa um
aporte de R$ 17,4 milhões.
O orçamento do projeto

executivo para restauração da
Avenida Ayrton Senna, entre
o entroncamento com a BR277 e o porto, ficou em R$
1,67 milhão. São mais R$
28,25 milhões nas obras de
recuperação e proteção da
estrutura do Píer Público de
Inflamáveis. Já o programa
de dragagem de manutenção
continuada (para cinco anos)
significa a maiorparte do bolo:
R$ 403,3 milhões.
Por fim, estão reservados
m ais R$ 451,3 m il n a
execução do projeto básico
da remodelação do Corredor
de Exportação (Correx), com
um novo sistema integrado.
“É fundamental para a nossa
existência ter uma matriz

logística racional, com a
diminuição de custos para se
tornar mais competitivo”, diz
Garcia.
Setor produtivo destaca
modernização do Afonso
Pena após leilão
Obra da nova ponte entre
Brasile Paraguaialcança 49%
de execução
FERROVIA – O projeto
busca implementaro segundo
maior corredor de transporte
de grãos e contêineres do
País, un in do d ois do s
principais polos exportadores
do agronegócio brasileiro.
Apenas a malha paulista teria
capacidade maior.

Principal investimento será no projeto do chamado Moegão Leste, que vai unificar a recepção de cargas
ferroviárias. O valor da obra, prevista para ser licitada no segundo semestre deste ano, é de R$ 450 milhões

Pelo planejamento, será
construída uma estrada de
ferro entre Maracaju, maior
produtor de grãos do Mato
Grosso do Sul, até Cascavel,
no Oeste Paranaense. De lá,
o trem segue pelo atual
traçado da Ferroeste com
destino a Guarapuava – os
246 quilômetros de ferrovias
atuais serão modernizados –,
até se ligar a uma nova ferrovia
que vai da região Central do
Estad o ao Porto d e
Paranaguá, cortando a Serra
do Mar. Há previsão, ainda,
de um novo ramal entre
Cascavel e Foz do Iguaçu.
A expectativa é que os
estudos de viabilidade sejam
finalizados em setembro e os
estudos de impacto ambiental
em novembro. Com isso, a
ideia é colocar a ferrovia em
leilão na Bolsa de Valores do
Brasil (B3), com sede em São
Paulo, logo na sequência. O
consórcio que vencer a
concorrência será também
responsável pelas obras. O
investimento estimado é de
R$ 20 bilhões.
ESPECIAL – O projeto
da Nova Ferroeste fo i
esmiuçado ao longo desta
semana em cinco reportagens
especiais. A primeira, sobre
o traçado, foi publicada na
segunda-feira (5). Na terçafeira (6), foi reforçado o
impacto econômico do modal
e na quarta o lado sustentável
da via. Na quinta (8), como a
obra ganhou apoio do setor
produtivo, tanto no Paraná
quanto no Mato Grosso do
Sul. O objetivo da série foi
destacar a importância da
implementação deste novo
corredor de exportação que
vai unir duas potências do
agronegócio mundial.
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Quarto Centenário lança ‘pacote’
de investimentos de R$ 700 mil
No próximo dia 29
des te m ês, Quar to
Ce nten ário co mple ta
se us 2 5 a nos de
emancipação políticoadministrativa. E para
marcar a passagem da
data, o prefeito Akio Abe
está lançando um ‘pacote’
de investimen tos de
cerca de R$ 700 mil.
Trata-se de recursos para
ob ras de reforma s,
pavimentação asfáltica e
iluminação com lâmpada
de LED, entre outros.
O prefeito, que vem
trabalhando de forma
dedicada e acompanhado
de perto todas as ações de
sua administração, cita
que o momento é dos mais
especiais. “Estamos no
quarto
mês
de
administração e graças a
Deus estamos anunciando
esses investimentos de
mais de R$ 700 mil. É
motivo
para
comemorarmos”, diz ele.
Entre os investimentos
a serem feitos, Akio cita
obras de reformas do
prédio da Secretaria de
Saúde, cujo orçamento é

O prefeito Akio Abe: investimentos estão sendo anunciados para diversos setores do município

da ordem de R$ 200 mil.
Tem ainda obras de
reformas d o projeto
Cidadão do Futuro, que
deverá ter um custo final
de cerca de R$ 100 mil.

Além disso, o prefeito
cita
q ue
have rá
investimento de R$ 168
mil em pavimentação
asfáltica no distrito de
Bandeirantes do Oeste e

R$ 232 mil em serviços
de revitaliza ção de
praças no município.
“São
inve stiment os
significativos e que vão
dar uma boa movimentada

Cidade completa 25 anos sem festa,
mas com motivos para comemorar
Ao completar seus 25
an os d e em ancip ação ,
comemorados no próximo
dia 29 deste mês, Quarto
Centenário enfrenta grandes
desafios, em especial por
causa da pandemia. Mesmo
assim, o prefeito Akio Abe
cita que existe a esperança
de que não vai demorar e
tudo vai ficar bem.
De acordo com o prefeito,
não haverá programação
festiva, pois as aglomerações
estão proibidas por um bem
maior, que é a saúde da
população. Mas mesmo no
isolamento dos seus lares os
munícipes têm motivos para
comemorar.
“Estamos passando por
uma crise mundial, por conta
dessa pandemia, mas o fato
de estarmos vivos, com
saúde, deve ser motivos para
comemorarmos. Isso sem
falar que vamos iniciar nos
próximos dias, um pacote de
investimentos. Isso nos alegra
e nos motiva”, diz ele.
O prefeito cita que a pesar
d as d ificu ldad es, as
perspectivas são muito boas.
“Os desafios são muitos, mas
aos poucos vamos vencendo
e cremos que nossa cidade
vai avançar, pois temos
vários projetos para serem
desenvolvidos”, cita.
Akio lembra que o apoio
do governo estadual, através

na cidade”, destaca ele.
Akio com enta que
nestes cerca de 100 dias,
já deu para sentir como
será a administração.
“Estamos vivendo um
tem po a típico, em
especial por conta dessa
pandemia, mas mesmo
ass im
c onse guim os
avança r
b ast ante ”,
desta ca, citand o que
apesar das dificuldades,

as perspectivas são das
melhores. “Os dias são
difíceis, mas estamos
es per anço sos
e
acreditando num futuro
melhor”, comentou.
Ainda den tro do
pacote de investimentos
qu e
es tão
sen do
anunciados, o prefeito
Akio cita R$ 36 mil para
melhorias no sistema de
iluminação, que ganhará
lâmpadas de LED e ainda
a entrega de ônibus para
o transporte escolar que
acaba de ser adquirido no
valor de R$ 271 mil.
“Como se vê é um
volume grande recursos
e que vão atender os
diversos setores da nossa
comunidade, garantindo
e promovendo a melhoria
da qualidade de vida da
no ssa
popu laçã o.
“Estamos felizes por
este s inves timent os”,
finalizou o prefeito.
PARCERIA: - Akio
de stac a ainda a b oa
pa rcer ia
q ue
s ua
adm inis traç ão
vem
mantendo com a Câmara
de Vere ador es. “O
Legislativo tem sido um
parceiro nosso. E isso
tem nos estimulado a
trabalharmos ainda mais
em favor da nossa gente”,
frisa.

Vista aérea da cidade de Quarto Centenário, que completa 25 anos este mês

das mais diversas secretarias,
é uma das esperanças de
Quarto Centenário. “Nós
estamos alinhados com o
governo estadual. Isso vai
nos ajudar e muito. Temos
projetos protocolados e em
andamento. Assim que a
pandemia der uma trégua
vamos à capital para novos
contatos”, comenta.
O prefeito explica que nos
próximos dias a prefeitura
in icia várias açõ es n o
município, como obras de
reformas de prédios públicos,
pavim entação asfáltica,
revitalização de praças e
melhorias da iluminação
publica. “Essas ações vão
ajudar a nossa população a

se animar, pois estaremos
promovendo melhoria da
q u alid ade d e vid a d a
comunidade”, destaca.
SAÚDE: - Entre todos
os setores da administração,
o prefeito diz que a saúde
vem tendo atenção especial.
“Não poderia ser diferente,
até p o rq u e estam o s
vivenciando uma pandemia e
a saúde tem realizado um
trabalhão de excelência nessa
área”, comenta.
Outro setor priorizado é
a assistência social, que
segu n d o
ele,
tem
conseguido socorrer famílias
em
situ ação
de
vu ln erab ilid ad e, q u e

perderam emprego e renda
com a crise. “Nós temos
olhado de maneira especial
para este setor, inclusive
conseguimos cestas básicas
junto à Defesa Civil”, cita.
Ao finalizar, o prefeito
deixa uma mensagem de
so lid aried ade p ara a
população e o compromisso
de honrar a história de Quarto
Centenário. “Nosso mandato
está apenas começando e a
população pode contar com
o total empenho desta gestão
para vencer os desafios e
garantir que nossa cidade
continue avançando nos
camin h o s
do
desenvolvimento”, finalizou
Akio.
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Prefeitura continua investindo
em melhorias de estradas rurais
A prefeitura de Janiópolis,
através do Setor de Viação e
Obras, continua investindo na
man uten ção e realizando
melhorias nas estradas rurais
do município.
O
pr ef eito
I smael
Dezanoski explica q ue o
objetivo desses reparos é
melho rar o tr áf ego das
estradas, que são essenciais
no
deslocamen to
de
moradores, bem como no

tr an sp or te escolar e n o
esco amento da prod ução
agrícola.
De acordo com Ismael, os
trabalhos não param e todos os
dias maquinários e servidores
da prefeitura estão em alguma
localização do município,
sempre buscando dar atenção
e apoio aos agricultores.
“Estamos muito atentos e
buscando melhorar o acesso
de todos os moradores, pois é

O prefeito Ismael Dezanoski: apoio aos agricultores
do município através de boas estradas rurais

através dessas vias que os
munícipes se deslocam para
outras partes do município,
inclusive para a sede da cidade
e também é feito o escoamento
da produção agrícola”, explica
ele.
O prefeito comenta que
serviço tem bastante, uma vez
que o período de chuvas, que
já passou, foi longo e acabou
po r pr omov er algun s
transtornos nas estradas. “O
tempo está de bastante sol e
estamos aproveitando para
efetuar essas melhorias e
manutenção”, destaca.
Finalizando, o prefeito
comenta que boas estradas
melhoram o escoamento da
produção agropecu ária e
permitem que os moradores
do interior do município se
d eslo qu em com mais
comodidade e agilidade.
“Janiópolis é um município
essencialmente agrícola e por
isso não podemos descuidar.
O agricultor exige apenas
estradas em boas condições”,
finalizou.

Os serviços de manutenção e melhoria das estradas rurais não param

Município consegue
zerar casos de Covid
Moradores do município de
Janiópolis, bem como as
autorid ades locais, estão
comemorando o fato da cidade
ter zerado, até esta sexta-feira,
dia 9, todos os casos ativos de
Covid-19.
De acordo com a secretária
Mônica Souza, titular da Pasta
da Saúde, o último caso ativo
registrado na cidade foi no dia
31 de março. Houve um
resíduo no dia 4 de abril, mas o
resu ltad o fo i negativo ,
co mp letand o qu ase uma
semana sem casos ativos na
cidade.
A secretária diz que o
resultado é fruto das ações
que ocorrem no município
desde o ano passado, como
med id as
r estr itiv as,
monitoramento de pessoas,
fiscalização e assepsia de vias
públicas e locais com grande
fluxo de pessoas, entre outras.
O pr ef eito
I smael
Dezanoski também comemora
os números, mas diz que é
preciso ter cautela, pois a
pandemia ainda não acabou.
“Os números são bons, mas

Município foi o primeiro da Comcam a iniciar a vacinção contra a doença
in felizmen te a guerr a
continua”, destaca ele.
Ismael cita que a equipe da
Secretaria d e Saúde vem
desempenhando um trabalho
incansável para atingir metas
como esta. “Os esforços têm
sido grande e o resultado tem

valido a pena”, comenta o
prefeito, acrescentando que a
co mp reen são
e
conscientização da população
têm ajuda e muito.
Finalizando, o prefeito diz
que Janiópolis ainda está longe
de vencer esta guerra, mas

que a sensação já é de dever
cumprido. “O que nos conforta
é sabermos que do bom
trabalho que a equipe da saúde
vem fazendo, tomando várias
medidas para cuidar bem da
nossa população. Isso tem feito
a diferença”, finalizou Ismael.
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Moreira Sales investe R$ 2 milhões
na construção de 29 casas populares
A Prefeitura de Moreira
Sales, através de parceria
com o governo estadual, está
co nstru in d o 29 n ovas
moradias, visando beneficiar
famílias de baixa renda. A
construção se dá através do
Programa Casa Fácil da
Cohapar e são mais de R$ 2
m ilhõ es in vestid os em
qualidade de vida e dignidade
para as famílias beneficiadas.
De acordo com o prefeito
Rafael Bo lach a, são
unidades de alvenaria, com
uma área útil de 40 metros
quadrados. Além disso,
estão sendo construídas
o u tras trê s m o rad ias
adaptadas p ara pessoas
com deficiência, estas de 44
metros quadrados.
As casas populares estão
sendo construídas no Jardim
Pôr do Sol, com os serviços
sen d o realizad o s p ela
construtora Guilherme Ltda,

d o s p arceiro s m u ito
presentes nas conquistas do
município.
“Eu quero agradecer ao
deputado Romanelli, assim
como ao governador Ratinho
Júnior e ao presidente da
Co hapar, Jo rge Lange.
Estamos felizes por mais esta
co nq u ista p ara n ossa
cidade”, destaca o prefeito.

As casas estão bem adiantadas: construção se dá atrvés de parceria com o governo estadual

ven cedo ra d o processo
licitatório organizado pela
Cohapar. “As obras estão

avançando e logo serão
entregues”, diz o prefeito
Rafael.

O
p refeito
está
agradecendo o apoio do
governo estadual, mas em

especial ao deputado Luiz
Cláudio Romanelli, que
segundo ele, tem sido um

O PROGRAMA: - O
programa Casa Fácil Paraná
in clu i co n d içõ es d e
pagamento facilitadas, com
isenção de cobrança de
valor de entrada e prestações
m en sais re d u zid as d e
financiamento, que pode ser
quitado em até 360 meses.
Estão previstas ainda a
instalação subsidiada de
redes de energia elétrica,
água e esgoto a partir da
participação da Copel e
Sanepar nos projetos.

“Meu Campinho”: obras
avançam no município
Estão bem adiantadas as
obras de construção do
projeto ‘Meu Campinho’,
desenvolvido
pela
Prefeitura de Moreira
Sales, através de parceria
com o Governo do Estado.
O prefeito Rafael
Bolacha cita que o projeto
é dos mais importantes,
pois garante estrutura de
acesso à prática esportiva
e ao lazer para crianças,
jovens e adultos.
Nesta primeira etapa, o
prefeito explica que estão
sendo feitos os taludes e
terraplenagem e que na
sequência serão feitos a
implantação
de
arquibancada e iluminação.

O campo começou a ser construído: nova área de lazer para a população

O prefeito Rafael Bolacha: várias obras em andamento

No total serão investidos
R$ 280 mil no projeto.
De acordo com o
prefeito, o projeto é uma
conquista importante para
Moreira
Sales,
se
destacando por ter grande
alcance
social,
principalmente
para
crianças e adolescentes.
“Enquanto
praticam
atividades saudáveis,
nossas crianças ficam
longe de problemas, como
drogas e violências, que
prejudicam em muito a
nossa sociedade”, destaca
ele.
O Programa foi trazido
da Alemanha para o Paraná
pelo governador Carlos

Massa Ratinho Junior,
ainda no período em que
atuava como o secretário
de
Estado
do
Desenvolvimento Urbano.
“O objetivo é reunir em um
único lugar equipamentos
que permitem a prática
esportiva, atividades de
lazer de toda a família, com
o resgate de valores”, diz o
governador.
I n s t a l a d o s
estrategicamente em
regiões periféricas das
cidades, o ‘Meu Campinho’
torna-se referência para as
populações locais; não
apenas para o esporte, mas
também como local de
convivência.
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Rancho Alegre: Aristeu reúne servidores e
presta contas dos 100 dias de administração
O prefeito de Rancho
Alegr e D’O este, Ad ão
Aristeu Ceniz, reuniu nesta
sexta-feira, dia 9, servidores
– chefes de departamentos
da prefeitura – para fazer
uma prestação de contas dos
primeiros 100 dias de sua
administração.
“É uma p restação d e
contas de tudo que estamos
fazen do e d o q ue ain da
vamos fazer com apoio de
vocês”, disse o prefeito,

agradecendo o apoio que tem
r eceb id o da eq u ip e d e
servidores que o assessoram.
De acordo com o prefeito,
há vários desafios pela frente,
co m
Ran ch o
Alegr e
precisando de avançar em
v ár io s seto r es. “Temo s
muitos desaf ios a serem
superados, muita coisa para
ser feita e precisamos fazer
isso juntos”, disse.
Ainda segundo o prefeito,
é preciso, cada vez mais,

A prestação de contas foi realizada ontem à tarde no centro de eventos da cidade

O prefeito Aristeu Ceniz: prestação de conta

estreitar o relacionamento
en tr e ad min istr ação e
ser v id o r es
e
consequentemente com a
população.
Ele disse também que os
resultados alcançados nestes
primeiros 100 dias estão
d en tr o d o esp er ad o e
p r o gr amad o
p ela
administração. “Estou feliz

com os resultados que já
alcançamos, mas ainda há
muito por avançar”, citou.
P AR C ER IA: - A
prestação de contas também
contou com a participação
de vereadores e do viceprefeito Cássio Zanuto, que
tem sid o u m p ar ceir o
importante da administração

Em indicação, vereadores cobram
reposição de 5,44% aos servidores
Se depender dos vereadores
de Rancho Alegre D’Oeste, a
prefeitura terá que repor as
perdas salariais dos servidores
municipais registradas nos
últimos doze meses. O assunto
foi tema de indicação aprovada
segunda-feira pelos vereadores
que cobram uma reposição de
5,44%, conforme as perdas
inflacionárias.
De acord o com os
vereadores, é sabido de todos,
que por conta da inflação, o
poder de compra das pessoas
que depende de seus salários
caiu. “Não é diferente com o
servidor, daía razão desse nosso
pedido à administração”, disse a
vereadora Valéria Menerivino.
A indicação, assinada pelos
vereadores Emerson Ribeiro,
José Antonio Zanuto, Valéria
Minervino, Toninho Amaro,
Augusto de Souza Campos e
Magdalena da Silv a, f oi
aprovada por unanimidade dos
parlamentares, que citaram que
os ser vido res têm pap el

Indicação foi aprovada na sessão plenária desta
segunda-feira: direito dos servidores municipais
fundamental na realização de
ob ras e serviços para a
comunidade e que por conta
disso devem ser valorizados,
com a prefeitura garantindo a
reposição das perdas de seus
salários.

Durante pronunciamentos,
a vereadora Valéria Minervino
foi taxativa, ao defender que a
Câmara deveria estabelecer um
prazo para que o prefeito
Aristeu Ceniz pudesse dar uma
resposta aos servidores. “Eu

até estou sugerindo que essa
proposta seja feita em forma de
requerimento, solicitando da
prefeitura um prazo para essa
repo sição. O s servid ores
precisam dessa resposta e
rápido”, destacou a vereadora.

Prefeitura usa asfalto fresado para
melhorar acessos de estradas rurais
O município de Rancho
Alegre D’Oeste está usando
asf alto f r esad o , aq u ele
r etir ad o pelo DER d as
rodovias, para melhorar o
acesso às estradas rurais. A
ação é fruto de parceria da
prefeitura com a Secretaria
de Estado da Infraestrutura
e Logistica – Seil..
De acordo com o prefeito
Aristeu Ceniz, o objetivo é
d ar mais co n f o r to ao s
agricultores e proprietários
rurais, que diariamente usam
estas estradas para acessar
a sed e d o mu n icíp io ,
principalmente no período de
escoar a produção.
O prefeito explica que
nessa primeira etapa foram

O prefeito Aristeu e o vice Cássio, em um dos acessos feitos com fresado
contemplados os acessos das
estradas rurais “Placas São
Jorge e Placa Amaro Pedro”.
“Um serviço importante que
vai dar melhores condições
de trafegabilidade aos nossos
agricultores”, cita ele.

Aristeu está agradecendo
o apoio do governo estadual,
que segundo ele, tem sido
p ar ceiro
da
su a
ad min istração .
“Não
p o d emo s
d eixar
de
agradecer, pois o apoio do

go vern o tem sido muito
importante para n ós, em
esp ecial pr ef eito s d e
municípios menores”, disse.
O p r ef eito tamb ém
agradece seu vice, Cássio
Zanu to e ser v id o r es d a
prefeitura, que muito se
empenharam para que esse
projeto fosse viabilizado. “Só
tenho que agradecer mesmo.
Tanto ao Cássio, meu vice,
quanto aos servidores que
tem nos ajudado bastante”,
frisa ele.
Finalizando o prefeito cita
que o município recebeu uma
gr ande quantidade desse
material e que nos próximos
dias estará divulgando onde
o fresado será aplicado.

de Aristeu.
Segu n d o o v er ead o r
‘Toninho Amaro’, presidente
da Câmara, a iniciativa do
prefeito é uma demonstração
de transparência com a coisa
pública. “A gente fica feliz
em participar de um evento
como este. É demonstração
de transparência”, disse.
Qu em também esteve

p resente fo i o v er eado r
Augusto de Souza Campos,
que destacou a importância
da iniciativa do prefeito
Ar isteu .
“É
p r eciso
r econ h ecer, p o is é uma
iniciativa muito boa, que vem
ao encontro de uma nova
proposta de administração
para a nossa cidade”, citou
Augusto.
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BRDE e Sanepar discutem ampliação
de parceria para novos investimentos
O vice-presidente e diretor
de Operações da agência
p ar an aen se d o Banco
Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE),
Wilson Bley Lipski, participou
nesta sexta-feira (9) de uma
r eun ião co m o dir eto r p r esid en te d a San epar ,
Claudio Stabile, e outros
diretores da companhia. O
objetivo foi discutir propostas
de ampliação de parceria do
banco na área de saneamento.
Fundado em 15 de junho
de 1961 pelos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná, o BRDE é uma
referência em financiamentos
d e lo ngo p r azo p ar a
in vestimen to s e atua n a
promoção do desenvolvimento
econômico e sustentável.
A parceria com a Sanepar
já vem de longa data e tem
cases importantes como o
programa de Ampliação do
Sistema d e Esgotamen to
Sanitário dos municípios de
Matinhos e Pontal do Paraná,
concluído no ano passado.
Projeto da Sanepar em
energia renovável conquista
prêmio nacional
Durante a reunião, Lipski
falou da disposição do banco
para novas ações. “Já temos

A parceria do banco com a companhia já vem de longa data e tem cases
importantes como o programa de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário
dos municípios de Matinhos e Pontal do Paraná, concluído no ano passado.
um histórico com a Sanepar e
queremos ampliar. O BRDE
quer ser o grande parceiro do
Paraná n o saneamen to ”,
disse.
O presidente da Sanepar
destacou a importância dessa
parceria como ação estratégia.
“Estamos av ançando nos
p ro jeto s qu e têm co mo

o bjetiv o
alcan çar
a
universalização dos nossos
serviços. Ter o BRDE ao
nosso lado nessa empreitada
é um reforço importante”,
afirmou.
BRDE estreia no Plano
Safra 2020/21 com Programa
Equaliza Agro
Além do presidente da

Sanepar e do vice-presidente do
BRDE, participaram da reunião
os diretores Leura Conte de
Oliveira (Investimentos) e Abel
Demetrio (Financeiro e
Relações com Investidores), a
gerente de Planejamento do
BRDE, Lisiane Astarita, e
Anderson Amâncio, analista do
BRDE.

Março fecha com dois novos
recordes nos portos do Paraná
Os por tos do Paraná
fecharam o primeiro trimestre
com dois novos recordes. No
último mês, juntos, os terminais
de Paranaguá e Antonina
registraram o melhor março da
histór ia
em
volu me
movimentado. Foram 5.622.705
toneladas de cargas, entre
importação e exportação. O
volume é 7% maior que o
registrado no mesmo mês de
2020 (5.235.158 toneladas).
Novo marco também foi
consolidado na quantidade de
caminhões que passaram pelo
Pátio de Triagem: 59.611
veículos, em 31 dias.
“Com as perspectiv as
criadas neste primeiro trimestre,
podemos afirmar que 2021 será,
novamente, um ano bastante
expressivo para o agronegócio,
que movimenta quase 80% das
nossas operações nos portos
paranaenses”, afirma o diretorpresidente da empresa pública
Po rtos do Par aná, Lu iz
Fernando Garcia.
De acordo com Garcia,
neste segundo ano de pandemia,
como os demais portos
brasileiros, os porto s de
Paran agu á e Antonina
aprenderam a lidar com a
Covid-19, de modo a conseguir

seguir com as operações. “Nos
estruturamos ao longo de todo
o ano passado para seguir
operando com segurança aos
trabalhadores, atendendo toda
a cadeia logística, de todos os
nossos segmentos”, comenta
Garcia.
Segundo ele, o atraso da
chegada da soja do campo para
o porto nestes primeiros meses
de 2021, em decorrência de
questões climáticas, não deve
afetar a movimentação ao longo
do ano. “A nossa matriz só se
deslocou no tempo. Estamos
acostumados a operar com
esses picos”, diz.
O deslocamento po de
provocar um encontro do
escoamento da soja com a
chegada da safrinha do milho.
“Nossos terminais, altamente
especializados, têm condições
operacionais de atender essa
demanda sem conflitos, em
especial porque toda a chegada
dos caminhões e vagões é
coordenada pela Autoridade
Portuária, com muita eficiência.
As perspectivas são muito
boas”, destaca o diretorpresidente.
Embarque de soja pelo
Corredor Leste de Paranaguá
aumenta 232%

Transporte ferroviário de
celulose para exportação cresce
26%
NÚMEROS – Do total de
5.622.705
ton elad as
movimentadas nos 31 dias de
março, 68,4% foram cargas de
exportação – 3.847.174
toneladas. O volume foi 3%
maior que as 3.738.289
to neladas registrad as na
exportação do mesmo mês de
2020. Os outros 31,6% foram
das importações que somaram,
no mês, 1.775.531 toneladas.
A alta registrada em relação ao
volume de carga em março de
2020 – com 1.496.869 toneladas
– foi de 18,6%.
Nos três primeiros meses
do ano, os portos de Paranaguá
e Antonina movimentaram
12.869.820 toneladas de cargas,
nos dois sentidos do comércio.
Comparado com as 12.545.180
toneladas registradas no mesmo
período do ano passado, a alta
registrada no trimestre foi de
3%.
MODAIS – Em março,
59.611 caminhões passaram
pelo Pátio de Triagem, antes de
descarregar os granéis para
exportação pelo Porto de

Paranaguá. O novo recorde
supera em 1.112 veículos o
maior movimento já registrado,
que foi de abril de 2020, com
58.499 caminhões passando
pelo local.
“Registramos movimento
recorde de caminhões no pátio
público de triagem, que tem
capacidade para cerca de 900
caminhões, simultaneamente
estacionados. Fizemos isso sem
filas e com muita organização e
sincronia com os terminais. Isso
demonstra a eficiência, se
somando a uma nova safra
pujante, preço e paridade
cambial das commodities”,
afirma Luiz Fernando Garcia.
Po rto s investe R$ 11
milhões e reforça controle
sanitário na pandemia
FERROVIA – Também
está maio r, neste ano , a
descarga ferroviária no Porto
de Paranaguá. No último mês
de março, 19.235 vagões
descar regaram 1.055.085
toneladas de açúcar, carga em
contêineres, celulose, farelo de
soja, milho, soja, óleo vegetal e
biodiesel. O volume foi 53,8%
maior que o registrado no
mesmo mês de 2020.

