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Janiópolis: saúde
segue com ações para
combater a dengue

Quarto Centenário:
dezenas de famílias
contempladas com o
kit merenda escolar

A Prefeitura de Janiópolis, através da Secretaria Municipal da Saúde,
vem intensificando as
ações para combater o
mosquito transmissor da
dengue na cidade.
CIDADES

Uma importante ação social foi desenvolvida nesta
semana pela Prefeitura de
Quarto Centenário, quando a
Secretaria de Educação realizou a entrega dos kits merenda
escolar.
CIDADES

Moreira Sales recebe veículos e obras
avançam nos quatro cantos da cidade
O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli esteve quintafeira em Moreira Sales, onde fez a entrega de duas ambulâncias
para a Secretaria de Saúde. Na oportunidade, o deputado
visitou diversas obras que estão sendo realizadas com recursos
viabilizados por ele junto ao governo estadual. Romanelli
elogiou a administração do prefeito Rafael Bolacha, que
segundo ele, tem transformado a cidade em um verdadeiro
canteiro de obras.
CIDADES

Saúde faz plantão hoje para coleta do
preventivo do câncer de colo de útero
A Unidade Básica de
Saúde da Vila Candeias
realiza neste sábado, 24,
plantão para coleta de
preventivo do câncer de
colo de útero. O objetivo
é atender as mulheres que
trabalham e não conseguem fazer os exames
preventivos durante a semana. A UBS atenderá das
8 às 14 horas. É importante destacar que todas
as mulheres com idade a
pa rtir do s 2 5 an os
precisam fazer a coleta.
PÁGINA 04

Rancho Alegre: prefeito e vereadores
se reúnem com o deputado Romanelli
O deputado estadual Luiz
Cláudio Romanelli esteve
quinta-feira em Rancho Alegre D’Oeste, onde se reuniu
com o prefeito Aristeu Ceniz, o vice Cássio Zanuto e
um grupo de vereadores.
Durante o en contro, que

aconteceu no gabinete municipal, Romanelli conversou e
o u v iu as d eman d as d o
município e se prontificou a
continuar trabalhando junto
ao Governo Estadual para
atender as necessidades da
cidade.
CIDADES

Em nova previsão, Goioerê planeja volta
às aulas presenciais para o dia 3 de maio
Depois de mais de um
ano afastados das salas
de aula, estudantes da
rede municipal de ensino de Goioerê poderão
retomar as atividades
escolares presenciais no
próximo dia 3 de maio.

O anúncio foi feito nesta
semana pela secretária
Aline Batista. De acordo
com Aline, já está tudo
pronto, com as escolas
equipadas e preparadas
para receberem os alunos.
PÁGINA 05
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Vereador Patrik pede que brinquedos em praças
sejam adaptados para crianças com deficiência
Temperatura máxima I
A sessão da Câmara de Goioerê, realizada na
última segunda-feira, foi das mais movimentadas,
com discursos ‘quentes’ por parte de alguns
vereadores. Observadores políticos afirmam que
daqui pra frente, a tendência é que a temperatura
suba cada vez mais.
Temperatura máxima II
Falando em discurso ‘quente’, o vereador Fábio
Plaza foi um dos protagonistas dos debates da
última sessão da Câmara. Advogado e bem articulado
nas palavras, Plaza sonha em içar voos mais altos.
Barbas de molho I
Se depender do vereador Helton Maia, o exprefeito Pedro Coelho poderá ser alvo de
investigação na Câmara Municipal. O motivo seria
a contratação de sistema para monitorar veículos
da prefeitura, cujos preços estariam acima dos
praticados atualmente no mercado.
Barbas de molho II
Durante pronunciamento na sessão da Câmara
desta semana, Maia também sugeriu investigar a
paralisação das obras de construção da supercreche,
iniciadas ainda em 2017 pela administração do exprefeito Pedro Coelho e que até hoje não foram
finalizadas. “Precisamos saber o que aconteceu”,
disse.
Cesta minguada
Avereadora Valéria Minervino, de Rancho Alegre
D’Oeste, está solicitando à prefeitura, que melhore
a quantidade de produtos distribuídos através dos
kits alimentação, repassados às famílias de alunos
da rede municipal de ensino. As famílias, segundo
consta, estariam reclamando que a cesta está
minguada.

A Câmara de Goioerê
ap rovo u n esta seman a,
ind icação d o veread o r
Patrik Pelói, sugerindo à
prefeitura, a instalação de
brinquedos adaptados para
crianças com deficiência
física em áreas públicas de
lazer e recreação.
De acordo com Patrik,
devido às limitações de suas
condições físicas, a criança
portadora de deficiência
acaba sendo isolada e sofre
por não poder brincar em
uma área pública de lazer.
Para ele, a garantia de
espaços adaptados para
deficientes nas praças de
lazer é de fundamental
importância para contribuir
com a ressocialização das
crianças que hoje passam
boa parte do tempo em
instituições especializadas.
“Sem dúvida, a instalação
de brinquedos adaptados nas

A intenção é dotar as praças e parques com brinquedos especiais

praças de lazer, permitirá que
a criança com deficiência,
desfrute do prazer de brincar
com liberdade, em perfeita
harmonia com as outras
crianças”, destacou.

Patrik lembrou que as
p raças ex isten tes n o
município, não possuem
brinquedos adaptados para
crianças deficientes. “A
acessibilidade deve estar

Vereador destaca o legado deixado
pelo saudoso deputado Schiavinato
Integrante da bancada do
PP – Partido Progressista –
na Câmara de Goioerê, o
vereador Már cio Lacerda
destacou, na sessão da última
segu nd a- feir a, o legad o
deixado pelo saudoso deputado
José Carlos Schiavinato, que

mor reu na q uinta- feir a
p assada,
vítima
de
complicações da Covid-19.
“Sem dúvida ele foi um
brilhante deputado, um homem
pú blico espetacular , q ue
realizou um mandato excelente
como deputado estadual e

v in ha
exercen do
um
extraordinário mandato como
deputado federal”, disse.
O vereador fez questão de
citar que Schiavinato entra
para a história como um dos
deputados que mais recursos
tr ouxeram par a Go ioer ê,

Foto: Tribuna da Região

Santa Casa agradece
Diretores da Santa Casa de Goioerê estão
agradecendo ao ex-Provedor da entidade, Gerson
de Brito, as conquistas garantidas durante sua
passagem pelo comando da entidade. Além da UTI,
Gerson garantiu mais de R$ 1 milhão para a entidade
investir no projeto de eficiência energética,
aumentou o número de funcionários de 90 para
cerca de 150 e conseguiu ampliar o volume de
recursos estaduais recebidos pelo hospital.
Márcio Nunes federal I
Márcio Nunes, atual secretário de estado do
desenvolvimento sustentável, tem tudo para ser um
dos deputados mais votados em Goioerê no ano que
vem. De olho em uma vaga na Câmara Federal,
Nunes tem o apoio do prefeito Betinho Lima e do
‘ex’ Beto Costa.
Márcio Nunes federal II
Para quem não sabe, Márcio Nunes tem
viabilizado diversas conquistas para Goioerê e nos
próximos dias deverá anunciar um grande volume
de recursos para revitalização do Arroio Schimidt.

O vereador Márcio Lacerda com o saudoso deputado Shiavinato: parlamentar
deixa legado de muito trabalho e conquistas em favor de Goioerê

Zezé Sismeiro é o novo vicepresidente da Aprosoja Brasil
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cada vez mais presente no
dia a dia das pessoas, em
esp ecial d aqu elas co m
d eficiên cia, d aí n o ssa
preocupação, em especial
com as crianças”, frisou.

O goioerense Zezé
Sismeiro tomou posse
ne st a s em an a, co mo
vic e- pr es id en te
da
Apr os oja
Br as il,
entidade que congrega
produtores de soja de
todo o País.
De acordo com Zezé,
os desafios são grandes,
já que a Aprosoja é uma
entidade robusta e uma
das mais importantes do
Brasil.
“ Es ta r n a vice presidência da Aprosoja
Brasil é um privilégio e

O goioerense Zezé foi eleito vice-presidente da entidade

por conta disso quero
agradecer a Deus pela
oportunidade e depois a
cada um dos associados

pela confiança”, diz.
Zezé assume ao lado
do colega produtor rural
An tô nio Galva n, e x-

inclusive para promover uma
ampla de moderna reforma no
Colégio Estadual Vila Guaíra,
que hoje é uma referência para
a comunidade escolar local.
Márcio lembra que nos
últimos anos, Goioerê recebeu
mais de R$ 9 milhões e 230 mil,
viabilizados pelo saudoso
deputado, para diversas obras,
serviços, compra de veículos,
caminhões e ônibus pela
administração da cid ade.
“In felizmen te p er demo s
alguém muito especial, que
trabalhava com afinco em
favor da nossa cidade. Já está
fazendo falta para todos nós”,
destacou.
Também na sessão da
Câmara, o vereador Márcio
Lacerda leu votos de pesares,
assinado pela bancada do PP,
que tem ainda o colega Helton
Maia. “Sem dúvida uma perda
irreparável não só para nós
goioerenses, mas para toda a
política do Paraná”, disse Maia.
O presidente do PP, o
médico Adilson Corpa, citou
que a morte de Schiavinato
deixa uma lacuna que jamais
será preenchida. “Um grande
home público, que deixa um
legado gigantesco por conta
do seu trabalho e suas ações
em favor dos municípios do
Paraná”, frisou.

presidente do Sindicato
Rural de Sinop – Mato
Grosso, que seguirá na
presidência no triênio
2021/24.
A nova diretoria da
entidade foi eleita, por
ac la ma çã o, n o mê s
p as sa do
du ra nt e
assembleia remota.
“A Aprosoja Brasil é
nossa, aqui a voz e a vez
é do produ tor ru ral.
Conto com o apoio dos
nossos diretores e da
e qu ip e, p a ra jun to s
de se nvolve rm os u m
bom trabalho. Agradeço
a confiança de todos os
associados. Que essa
Diretoria tenha a bênção
de D eu s” , diss e o
presidente.
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Em nova previsão, Goioerê planeja volta
às aulas presenciais para o dia 3 de maio
Depois de mais de um
ano afastados das salas de
aula, estudantes da rede
municipal de ensino de
Goioerê poderão retomar
as ativid ades escolares
presenciais no próximo dia
3 de maio. O anúncio foi
feito nesta semana pela
secretária Aline Batista. De
acordo com Aline, já está
tu d o p ro n t o , c o m a s
es co la s eq u ip a d a s e
p r ep ar ad as
p ar a
receberem os alunos.
Aline exp lica qu e a
d ec is ão d o re to rn o
presencial das aulas, foi
tomada em conjunto com
profission ais da saúd e,
b aseada na q u ed a do s
índices de contaminação da
Covid -19 e tamb ém na
qu eda d a o cup ação de
leitos de UTI e enfermaria
d e st in ad o s p ar a o
tratamento da doença.

A secretária cita que os
pais não precisam temer,
p o is as a tivid a d e s
p r es en ciais
se rã o
retomadas com as escolas
ob edecend o a tod as as
regras san itárias, co m
aferimento da temperatura
dos alunos, espaçamento
entre as carteiras, uso
obrigatório de máscaras e
higienização d as mão s,
e n t re
o u t ro s
procedimentos.
“ As esc o las est ão
preparadas e nós vamos
tomar todas as medidas de
biossegurança instituídas
pelos ó rgão s de saú de,
como a higienização de
o b jeto s e am b ien te s,
higienização d as mão s,
disponibilização de tapetes
sanitizantes e álcool em gel,
distanciamento, entre outras
medidas de prevenção no
O prefeito Betinho Lima e a secretária Aline: volta às aulas presenciais programadas

Aldeia SOS recebe doação de R$ 20 mil
fruto de parceria entre a Ihara e Copacol
Com apoio da Copacol, a
Ald eia SOS de Goioerê,
recebeu nesta sexta-feira, da
multinacional Ihara, a doação
de R$ 20 mil, que serão
investidos em projetos sociais
desenvolvidos pela entidade.
O recurso vai beneficiar os
projetos Escola de Pais e
Projeto Dê Asa.
“A entidade foi escolhida
p ela imp o r tân cia d as
atividades desempenhadas
co m as cr ian ças e o s
adolescentes”, disse Líbero
José Outeiro, administrador
técnico de vendas da Iahra,
ressaltando que a empresa
se sen te h o n r ad a em
beneficiar, com incentivo
f iscal, in stitu içõ es q u e
d esen v o lv em tr ab alh o s
comunitários.
De aco rd o co m a
coordenadora da Aldeia SOS
d e Go io er ê, Elizab ete
Macedo, a doação é muito
bem-vinda e vai ajudar a
entidade na complementação
d o s p r o jeto s, q u e são
f u n d amen tais p ar a o
d esen v o lv imen to lú dico
pedagógico social. “Nós só
temos que agradecer, pois
trata-se de um recurso que
chega em boa hora”, disse
ela.
Elizete Dal Molin, que

Representantes da Copacol e da Ihara entregam
cheque à coordenadora da instituição
p ar ticip o u d o ev en to
representando a Copacol,
disse que a ação é das mais
importantes, uma vez que as
Ald eias SOS car ecem e
muito de apoio financeiro para
manter seu s p rojetos. A
Copacol se sente honrada e
agradecida pela Ihara em
esco lher e ajudar a esse
projeto em meio a tantos
o u tr o s. Esse r ecu r so
oportuniza novas ações em
favor da comunidade onde
A equipe da Aldeia SOS participou
estamos inseridos”, afirmou
da entrega dos recursos
Elizete.

IPTU tem desconto de 15% para
pagamento à vista até 10 de junho
O contribuinte de Goioerê
que pagar o IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano,
até o dia 10 de junho em cota
única à vista, terá desconto de
15% sobre o valor do imposto.
Os carnês já estão sendo
entregues pelos Correios.

Além de ganhar desconto
no pagamento à vista, este ano
o contribuinte que estiver com
seu imposto em dia, participará
do sorteio de uma moto zeroquilômetro, bem como de 4
televisores e 4 refrigeradores.
O sorteio será no mês de

dezembro, já que a última
parcela do IPTU ocorrerá no
mês de novembro.
Caso o contribuinte opte pelo
parcelamento do imposto, o
mesmo poderá ser dividido em
até 6 vezes, sem desconto,
sendo que a primeira parcela
também vence no dia 10 de
junho.
Pelo cron ogr ama da
Prefeitura, a segunda parcela

do imposto vence no dia 12 de
julho, a terceira para 12 de
agosto, a quarta 12 de setembro,
a quinta em 11 de outubro e a
sexta em 10 de novembro.
A Secretária de Fazenda do
município, Rosely Otani, alerta
aos contribuintes que não
receberem o carnê até a data
de vencimento, para que
procurem o Departamento de
Tributação da Prefeitura.

ambiente escolar”, explica.
Aline explica ainda, que
o retorno das atividades
n a e sc o la se rá n a
modalidade híbrida, com
um grupo de alunos sendo
at en d id o d e fo rm a
presen cial n a esco la e
o u tro ficará em casa,
p articipand o d e fo rm a
remota.
P A IS D ECID EM :
Ap es ar
de
es ta r
programado para o dia 3
de maio, caberá aos pais e
responsáveis a decisão de
permitir ou não o retorno
de seus filhos às escolas
municipais.
No entanto , aqueles
que optarem por continuar
em casa perm anecerão
tendo atividades normais
sem qualquer prejuízo na
qualidade da educação.
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Saúde faz plantão hoje para coleta do
preventivo do câncer de colo de útero
A Un id ad e Básica d e
Saúde da Vila Candeias realiza
neste sábado, 24, plantão para
coleta de preventivo do câncer
de colo de útero. O objetivo é
aten der as mulheres que
trabalham e não conseguem
fazer os exames preventivos
durante a semana. A UBS
atenderá das 8 às 14 horas.
É importante destacar que
todas as mulheres com idade a
partir dos 25 anos precisam
fazer a coleta. Mesmo as que
retiraram o úter o são
orientadas a realizar a coleta
para o exame, que detecta
tamb ém o utras do en ças
sexualmente transmissíveis.
De acordo com a secretária
Gabriela Martins, o objetivo
dessa ação , é detectar a
possível presença de câncer
de colo de útero antes de
qualquer manifestação, com

O plantão será realizado na UBS da Vila Candeias: preventivo ao câncer do colo de útero
maiores chances de cura. “A
prevenção ainda é o melhor
remédio”, comenta ela.
Nos casos confirmados, as

mulheres são imediatamente
en caminh ad as p ar a o
tratamento. “O exame de colo
de útero é uma exigência do

Ministério da Saúde e deve ser
realizado pelo menos uma vez
por ano por todas as mulheres”,
lembra a secretária.

Taxa de adesão à segunda dose da vacina
contra a Covid é de 94,18% em Goioerê
O município de Goioerê é
um dos destaques no Paraná,
quando o assunto é a taxa de
adesão à segunda dose da
vacina contra a Covid-19. De
acordo com números da
Secretaria de Saúde, esse
índice no município é de
94,18%, o que demonstra que
a cidade tem conseguido
mobilizar as pessoas para a
imunização completa.
Em Goioerê a faixa etária
que tomou a segunda dose
nesta quinta-feira, 22, foi de
74 anos. Para esta sexta-feira
a segunda dose está sendo
destinada para as pessoas
com idade de 73 anos. No
sábado será a vez de quem
tem idade entre 69, 70, 71 e
72 anos. No domingo a
segunda dose será para
pessoas de 67 e 68 anos.
Uma das estratégias que
tem garantido este resultado
entre o público alvo da
segunda dose é que a equipe

A taxa de adesão em Goioerê é uma das maiores do estado

da Secretaria de Saúde tem
se d eslo cado até as
residências dos faltosos, onde
a ministração do imunizante é

Hoje está fazendo mais um ano que você partiu
“VAL”, mas continua viva em nossos corações.
Sua ausência dói.
Nossos olhos choram.
Ah quanta saudade,
quanta falta você nos faz.
Sabemos que teve que
partir. Foi vontade de
Deus.
Você, Val, foi um anjo
que Deus colocou nas
nossas vidas para nos
fazer feliz.
Com seu jeito único
de ser, iluminava a todos
a sua volta. Seu sorriso
lindo sempre a brilhar,
demonstrando que para
você não havia tristeza e
acreditava sempre em
dias melhores.

Se chorávamos nos
fazia
sorrir,
se
reclamávamos nos fazia
ver como é lindo viver.
Você se foi Val, mas jamais
será esquecida, pois
continua viva nas coisas
que mais amava. Na
inocência de uma criança,
na coragem do idoso, na
beleza das flores, na chuva
que tanto amava, no amor
verdadeiro, na vida que
segue...
Te amaremos para
sempre, pois nosso amor
por você é eterno, assim
como o amor de Deus por
todos nós.

feita.
A Secretária de Saúde,
Gabriela Martins, explica que
essa estratégia é possível

porque a grande maioria das
pessoas está indo até a
ACENG p ara tomar as
vacinas.

Microusina de O2
O deputado estadual Michele Caputo (PSDB) informou
com exclusividade que o Paraná contará com uma microusina
de oxigênio da Petrobrás. A informação foi recebida em
reunião com representantes da empresa. “Sabemos que estão
adquirindo 12 microusinas de oxigênio no país e uma delas
será instalada no Paraná. Ainda não temos muitos detalhes,
mas estamos em contato direto e assim que a compra for
viabilizada eles se comprometeram em passar mais informações
sobre capacidade de produção, custos e outras”, adiantou o
deputado.
Pacote de auxílios
O chefe da Casa Civil,
Guto Silva, afirmou que nos
próximos dias o governador
Ratinho Junior vai anunciar,
em Foz do Iguaçu, um pacote
de auxílios aos setores de
turismo, eventos e cultura.
As d eman das fo ram
apresentadas ao Estado pelo
prefeito Chico Brasileiro
(PSD) e articuladas pelo
depu tado Hu ssein Bakri
(PSD), representante da
cid ad e na Assembleia
Legislativa. “O governador
Ratinho Junior tem um carinho
e uma atenção especial por
Foz do Iguaçu e estará na
cidade para anunciar esse
pacote de recuperação de
setores importantes, os mais
afetados pela pandemia. Há
ainda outros projetos que

terão apoio do Governo do
Estado”, disse Guto Silva.
Eleição suplementar
O Tr ib un al Regio nal
Eleitoral do Paraná (TRE-PR)
marcou para 13 de junho de
2021 a realização de eleição
suplementar para a escolha de
prefeito e de vice-prefeito no
município de Nova Prata do
I gu açu, n o su do este d o
Paraná. A nova eleição foi
co nv ocad a devido ao
indeferimento do registro de
candidatura do prefeito eleito,
Ari Antônio Gallert, por ter
renunciado ao mandato de
vereador (Legislatura 20162020) na Câmara de Nova
Prata do Iguaçu (PR) no dia
seguinte à comunicação formal
a respeito da suspensão de
seus direitos políticos.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Abril Verde destaca importância
da segurança e saúde no trabalho
A Prefeitura de Goioerê,
através da Vigilância
Sanitária, aderiuà campanha
nacional Abril Verde, como
uma forma de promover a
conscientização sobre a
importância da segurança e
da saúde do trabalhador.
De acordo com Ana
Flávia Costa, chefe da
Vigilância Sanitária da
cidade, entre os ramos que
mais ocorrem acidentes,
está a construção civil.
Outro problema, segundo
ela, diz respeito à
intoxicação por veneno, em
especial na zona rural.
Ana Flávia diz que
somente neste mês, uma
empresa registrou três
intoxicações por veneno,
demonstrando
a
necessidade do uso dos
EPIs – Equipamentos de

Em Goioerê, mês está sendo lembrado com ações de fiscalização feita pela Vigilância Sanitária

Proteção Individual.
Para quem não sabe, o
mês de abril foi escolhido
porque o dia 28 é dedicado
à memória das vítimas de
acidentes e de doenças do
trabalho e com o intuito de
diminuir o número de
acidentes, o movimento
promove orientações aos
trabalhadores sobre a sua
saúde e sua segurança no
ambiente de trabalho.
Na edição deste ano, a
Vigilância Sanitária de
Goioerê está focando a
questão da Covid-19,
alertando e orientando os
trabalhadoressobreos meios
de prevenir a doença.
“Estamos realizando
orientação nas empresas e b
buscando ajudar a conter o
avançodessadoença”,dizAna
Flávia.

Copacol faz entrega de materiais do
projeto Apoio Cultural para Goioerê
Uniformes e materiais do
Projeto Apoio Cultural, ação
desenvolvida pela Copacol
para incentivar a educação, o
esporte e a cultura entre
crianças e adolescentes, foram
entregues ao município de
Goioerê.
A entrega aconteceu na
semana passada, quando a
cooperativa e a Secretaria de
Cultura do município, seguindo
os pr otoco los de saúd e,
reuniram crianças atendidas
pelo projeto e autoridades para
confirmar mais uma vez a
parceria em 2021.
Durante o encontro, que
acon teceu na Bib lioteca
Mun icip al,
ho uv e
apresentações dos alunos de
teatro, ginástica e balé. “A
Copacol sempre foi parceira
de Goioerê. Fez investimentos
importantes aqui e investe
fortemente na cultura do
município”, disse o prefeito
Betinho Lima, agradecendo o
apoio recebido da cooperativa.
Elizete Lunelli Dal Molin,
assessora de cooperativismo,
reforçou o compromisso da

Creche recebeu um toldo novo para dias de chuva

Prefeitura coloca toldo e promove
melhorias em CMEI de Goioerê

A entrega dos materiais aconteceu na semana passada em Goioerê
Copacol por meio dos projetos
das atividades - balé, teatro e
sociais. “Estamos felizes em
AULAS:Na oportunidade, ginástica -, trabalhamos com
estar aqui mais uma vez para o secretário de Cultura de 30% da capacidade total de
fortalecer ainda mais essa Goioerê, Dhionata Macena, alunos. As outras crianças
parceria com Goioerê, que explicou que as aulas são estão na fila de espera para
desenvolve com tanto zelo desenvolvidas de maneira retornar, futuramente, quando
todos os projetos. Deixo aqui restrita, com número de alunos ho uv er mud an ças nas
os parabéns para toda a equipe reduzidos e com todos os restrições. Chamaremos os
da Cultura pelo lindo trabalho cuidados que os protocolos de alunos de acordo com as
desenvolvido”.
saúde exigem. “Em cada uma orientações”.

Elizete Dalmolin elogiou os projetos de Goioerê

Alunos e artistas da Casa da Cultura fizeram a festa

Educação: chefia do NRE
mantém contatos na capital
Preocupada em garantir
melhorias para a educação
de Goioerê e municípios
atend id os p elo Núcleo
Regional de Educação, a
chefe do órgão, professora
Tania Hen riqu e, esteve
nesta semana em Curitiba.
Na oportunidade, ela
m a n te ve co n tat o s em
vários órgãos da SEED –
Secretaria de Estado da
Educação, em especial na

Diretoria de Planejamento
e Gestão Escolar, onde
co n v er so u
co m
a
p ro fe ss o r a
Ad rian a
Kampa.
Tania cita que o objetivo
dos contatos foi garantir
subsídios para as escolas,
educadores e comunidade
escolar. “Nossa educação
avança a cada dia, mas
p recisam o s m elh o rá-la
ainda mais”, disse.

A professora Tania com a colega Adriana Kampa

A prefeitura de Goioerê
concluiu na última terçafeira, a instalação do toldo
no Centro de Educação
Infantil Bonifácio Cionek.
A secretária Alin e
Batista comenta que a ação
atendeu uma solicitação do
prefeito Betinho Lima para
resolver a dificuldade de
alunos e professores em
ter acesso à sala de aula
em dia de chuva.

Segundo Aline, apesar
de ser uma melhoria de
pequeno porte, foi muito
importante e necessária,
pois o corredor externo
dá acesso a uma sala de
aula.
Na última semana o
prefeito Betinho Lima e o
veread or Patrik Peloi
visitaram o CMEI e
apro veitaram
para
acompanhar os trabalhos.
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Estado distribui mais 205 mil vacinas
contra a Covid-19; veja divisão por regional
O Governo do Estado
começou a distribuir sextafeira (23) para as 22 Regionais
de Saúde do Paraná mais
205.130 doses da vacina
con tr a a Co v id- 19. O s
imunizantes integram o 14º
lote en camin h ad o pelo
Ministério da Saúde na quintafeira (22), composto por
166.000 doses da Covishield,
produzida pela Universidade
d e O xf or d /Astr aZen eca/
Fiocruz, e 39.130 doses da
CoronaVac, desenvolvida pelo
Instituto Butantan/Sinovac.
Pela estratificação da
nova remessa, o Estado dará
prosseguimento na vacinação
d os gru p o s p rio r itár io s
elencados no Plano Estadual
de Vacinação. São 149.459
primeiras doses (72% do total)
e 35.149 segundas doses, além

Os imunizantes integram o 14º lote encaminhado pelo Ministério da Saúde, composto
por 166.000 doses da Covishield, produzida pela Universidade de Oxford/AstraZeneca/
Fiocruz, e 39.130 doses da CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan/Sinovac

da reserva técnica indicada
pelo ministério.
As doses da AstraZeneca
estão indicadas para aplicação
em idosos de 60 a 64 anos,
correspondentes a 26% do
p úb lico estimad o – são
149.393 vacinas. É parte de
um lote de 2.808.000 de
imunizantes Covishield que
será distribuído pelo Ministério
da Saúde.
Paraná aplicou 27 mil
doses das vacinas contra a
Cov id -19 no f er iado d e
Tiradentes
As do Bu tantan estão
divididas em 62 primeiras
d oses p ar a f o rças d e
segu r an ça
p ú blica
e
salvamento (incluindo as
For ças Ar madas), 4.780
segu n das d o ses p ar a
trabalhadores da segurança

pública/salvamento/Forças
Armadas e 34.350 segundas
doses para idosos de 65 a 69
anos, referentes aos reforços
das remessas 11 e 12. É parte
de um lote de 700.000 doses a
ser distribuído para todo o
País.
As
d o ses
f or am
distribuídas por via terrestre
para 11 regionais: Paranaguá,
Metropolitana, Ponta Grossa,
Irati, Guarapuava, União da
Vitó r ia, Pato Br anco ,
Francisco Beltrão, Londrina,
Telêmaco Borba e Ivaiporã.
Por avião, foram enviadas
para os demais núcleos: Foz
do Iguaçu, Cascavel, Campo
Mou r ão,
Umu ar ama,
Cianorte, Paranavaí, Maringá,
Apu caran a,
Cor n élio
Pro có pio, Jacarezinh o e
Toledo.z

Número de empresas abertas no Paraná
cresce 9,8% no primeiro trimestre
O sald o de emp resas
constituídas entre janeiro e
março de 2021 foi 9,8%
superior ao mesmo período do
ano p assado , segu nd o
levantamento divulgado nesta
sexta-feira (23) pela Junta
Co mercial do Par an á
(Jucepar). Neste trimestre
f or am 49.047 de saldo ,
resultado de 73.236 novas
constituições e 24.189 baixas.
O saldo do primeiro trimestre
de 2020 também foi positivo:
44.671 (diferença entre 62.637
aberturas e 17.966 baixas).
Os números refletem o
au mento da abertur a de
empresas, que foi 16,9%
superior a 2020. Os três
primeiros meses de 2021 foram
melhores do que qualquer mês
do ano passado nesse recorte.
Foram 24.762 novas empresas
em jan eiro , 23.879 em
fevereiro e 24.595 em março.
O mês que mais se aproxima

foi janeiro de 2020 (ainda antes
da pandemia), com 22.169. O
número de baixas aumentou
34% no período e o mês com
mais fechamentos foi março,
com 8.591.
As MEIs dominaram as
abertur as
em
2021,
representando 76,9% do total
de 73.236. Foram 56.369
apenas nesse segmento. A
segunda natureza jurídica foi
LTDA (12.335), seguida de
empresários individuais (2.945)
e Eirelis (1.295). Também
f or am abertas 81 no vas
cooperativas no Estado.
No saldo sem as MEIs o
crescimento foi de 37% no
primeiro trimestre de 2021,
diferença de 12.240 para
16.867. Com os números dos
três primeiros meses do ano o
Estado alcançou um total de
1.341.506 empresas ativas
(1.271.693 são matrizes).
Os número s dão uma

amostra da retomada da
economia e se somam aos bons
índices de geração de emprego
com carteira assinada dos
primeiros meses do ano –
janeiro e fevereiro foram os
melh ores meses da série
histórica do Cadastro Geral de
Emp regado s
e
Desempregados (Caged).
“É mais um ano desafiador
para a economia, mas os
paranaenses têm apostado
cada vez mais em negócios
ino vado res. Há um b om
ambien te
p ar a
o
desenvolvimento de novos
negócios e a Junta Comercial
está pronta para auxiliar a
população no processo de
co nstitu ição r áp id a e
regu lamentação dos seus
n egócio s”, af ir mo u o
presidente do órgão, Marcos
Rigoni.
Ele também destacou que
o Paraná voltou a aparecer

Os números refletem o aumento da abertura de empresas, que foi
16,9% superior a 2020. Em março, Paraná voltou a aparecer entre
os estados onde se abre uma empresa de forma mais rápida no País
entre os estados onde se abre
uma empresa de forma mais
rápida no País. Segundo o
Redesim,
map eamento
dinâmico realizado pela Receita
Federal, o trabalho da Junta
Comercial do Paraná permite

abertura em apenas 1 dia e 14
horas (em cima de mais de 3,8
mil solicitações), bem à frente
da média nacional, de 3 dias e
9 horas.
No recorte de março deste
ano, o Estado só fica atrás, por

poucas horas, de Sergipe,
Espírito Santo e Goiás, que
tem estrutudas bem menores.
Em fevereiro, o resultado foi o
melhor do País. Em 2021 o
Paraná foi destaque nacional
em todos os meses.
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Quarto Centenário: dezenas de famílias
contempladas com o kit merenda escolar
Uma importante ação
social foi desenvolvida nesta
semana pela Prefeitura de
Quarto Centenário, quando
a Secretaria de Educação
realizou a entrega dos kits
merenda escolar.
De aco rd o com a
secretária Viviane Bizetti, as

cestas foram distribuídas
para famílias de alunos da
rede municipal, tanto da sede
do município quanto do
distrito de Bandeirantes do
Oeste.
A secretária cita que
foram beneficiados, alunos
cujas famílias fazem parte do

programa bolsa família. “A
gente sabe que a situação
está d ifícil para muitas
famílias e daí a razão dessa
distribuição”, disse.
O prefeito Akio Abe
acompanhou a distribuição e
aproveitou para destacar que
o objetivo da entrega dos

Dezenas de cestas foram distribuídas nesta semana pela Secretaria de Educação

O prefeito Akio acompanhou a distribuição para as familias dos alunos

kits é a complementação da
alimentação dos alunos
durante a suspensão das aulas
presenciais, em virtude da
Covid-19.
“Mesmo com o ensino a
d istân cia, as crianças
p recisam estar b em
alimentadas. Daí todo o

Prefeitura licita várias obras
para a sede e também distrito
Dentro da programação
que marca a passagem dos
seus 25 anos de
emancipação políticoadministrativa, Quarto
Centenário está licitando
diversas obras que visam
melhorara qualidade de vida
da população. De acordo
com o prefeito Akio Abe,
trata-se de um ‘pacote’ de
investimentos de cerca de
R$ 850 mil.
Entre as obras que estão
sendo licitadas, o prefeito
Akio cita a reforma do
prédio da Secretaria de
Saúde, cujo orçamento é da
ordem de R$ 194 mil, além
da reforma do projeto
Cidadão do Futuro, que
deverá ter um custo final de
cerca de R$ 100 mil.
Oprefeito cita ainda, que
além disso haverá
investimento de R$ 168 mil
em pavimentação asfáltica
no distrito de Bandeirantes
do Oeste e R$ 232 mil em
serviços de revitalização de
praças no município. “Nós
estamos bastante felizes,
pois estamos começando a

O prefeito Akio: diversas obras estão sendo licitadas pela administração

administração e começando
bem, com obras e serviços
para a nossa população”,
destaca ele.
Ainda de acordo com o
prefeito, a administração
também vai investir R$ 36
mil para melhorar o sistema
de iluminação, que ganhará

lâmpadas de LED. “Vamos
melhorar a iluminação da
cidade, garantindo mais
segurança à nossa
população”, disse.
O prefeito lembra que
recentemente
a
administração fez a
aquisição de ônibus para o

transporte escolar ao custo
de R$ 274 mil. “Como se vê
é um volume grande
recursos e que vão atender
os diversos setoresda nossa
comunidade, garantindo e
promovendo a melhoria da
qualidade de vida da nossa
população”, finalizou.

nosso esforço em oferecer
esse kit para os alunos cujas
famílias estão inscritas no
programa Bolsa Família”,
destacou ele.
Além de garantir comida
na mesa dos alunos e suas
famílias, o prefeito diz que a
distribuição dos alimentos é

importante para beneficiar os
produtores do município.
“Temos muitos produtores
que entregam seus produtos
para a merenda escolar. Se
não houve consumo não tem
faturamento. Dessa forma,
atendemos o produtor e os
alunos”, finalizou.
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Janiópolis: saúde segue com
ações para combater a dengue
A Prefeitura de Janiópolis,
através da Secretaria
Municipal da Saúde, vem
intensificando as ações para
co mb ater o mosqu ito
transmissor da dengue na
cidade. O município é um dos
poucos da região que até agora
não registrou nenhum caso
positivo da doença.
A secretária Mônica Souza
cita que as ações são realizadas
em toda a extensão da cidade,
com os agentes visitando casa
por casa, onde quintais são
fiscalizados e mo rado res
orientados sobre os cuidados
que devem ser tomados.
Apesar de não ter nenhum
caso po sitivo – apenas
suspeitos - a secretária cita
ser
fu nd amen tal
a
conscientização da população
para evitar a proliferação do
mosquito que transmite não só
a dengue, mas também a zika
e chikungunya.
“A Prefeitura tem feito a
sua parte, com visitas de
agentes e ação de casa em
casa, mas a conscientização
dos moradores é fundamental
para que consigamos conter a
proliferação do mosquito que
transmite a doença”, diz ela.
Conforme a secretária, é
fundamental que cada morador

Diversas ações estão sendo realizadas pela equipe de agentes de endemias: prevenção à doença

Prefeitura segue com Refis que dá
descontos de até 100% nos juros
A Pre feitu ra de
Janiópolis segue com o
Re fis de 2 021 –
Pr ogra ma
de
Recuperação Fiscal - que
te m c omo objetivo
oferta r de
for ma
simpl ific ada
a
regularização de dívidas
sem juros ou multas.
Segundo informações
da
pre feit ura,
o
contribuinte interessado
tem até o dia 30 de
setembro para aderir ao
Refis, que em todos os
casos de dívidas vencidas
e atr asad as, da rá
descontos de até 100%
de juros e multas.
É importante lembrar
que esta é uma grande
oportunidade para o
contribuinte regularizar
sua situação junto à
prefeitura, sem que o
município se obrigue a
re cor rer às me did as
judiciais.
“O Refis é lançado
to dos os ano s pa ra
facilitar a vida do cidadão
e também do empresário,
para que eles possam se

Os interessados no Refis devem procurar a prefeitura

regularizar junto ao
município sem prejuízo
financeiro”, explica o
pr efe ito
Isma el
Dezanoski.
Ele lembra que os
impostos atrasados pagos
se rão in vestid os em
melhorias no próprio
município, beneficiando
toda a população. “É
dinheiro que volta em
forma de obras e serviços
para a nossa população”,
disse.

cuide do seu quintal e dos locais
que acumulem água parada.
“É só através dessa parceria
que vamos conseguir combater
a dengue e outras doenças”,
cita Mônica.
A secretária lembra que
em tempos passados Janiópolis
contabilizou muitos casos da
dengue e que isso fez a cidade
sofrer muito e que por isso é de
extr ema impo rtân cia a
colaboração dos moradores.
De aco rd o co m a
secretária, para que a cidade
possa alcançar resultados
positivos com o trabalho que
vem sendo feito, é preciso que
a população faça a sua parte e
retire toda a água acumulada
de pneus, garrafas, vasos de
plantas, calhas, pratos de
alimentação de animais, caixas
d´água, cisternas e outros
recipientes.
O pr ef eito
I smael
Dezanoski também destaca a
importância da participação da
comunidade no combate a
proliferação do mosquito da
dengu e. “Assim como o
Coronavírus, a dengue é uma
doença que exige de todos nós
uma atenção redobrada nos
cuidados. Por isso, peço a todos
que nos ajudem, pois juntos a
gente consegue vencer”, disse.
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Romanelli entrega ambulâncias
e visita obras em Moreira Sales
O deputado estadual Luiz
Cláudio Romanelli esteve
quinta-feira em Moreira
Sales, onde fez a entrega de
duas ambulâncias para a
Secretaria de Saúde e visitou
diversas obras que estão
send o realizad as co m
recursos viabilizados por ele
junto ao governo estadual.
Entre as obras visitadas,
Romanelli esteve no Parque
Urbano, que está em sua fase
final. Os investimentos no
local são de ordem de R$ 1
milhão, recursos liberados
com apoio do secretário
Márcio Nunes, titular da
pasta da SEDEST.
Além disso, Romanelli
tam bém tem garantid o
recursos para obras no setor
rural, como calçamento de
estradas e para compra de
equipamentos agrícolas.
“ Nó s só tem o s q u e
agradecer, pois o Romanelli

A entrega das ambulâncias aconteceu na tarde da última quinta-feira: frota da saúde totalmente renovada

tem sido um grande parceiro
do nosso município. São

No total 29 casas estão sendo construídas

várias obras, serviços e
conquistas que conseguimos
através dele”, disse o prefeito
Rafael Bolacha.
De acordo com o prefeito,
um dosmaiores investimentos
em habitação realizado no
município, também tem o
dedo de Romanelli, que
garantiu cerca de R$ 4,3
milhões para a construção de
52 casas, que vão beneficiar
famílias de baixa renda. As
primeiras 29 moradias já
estão em construção.
Romanelli, segundo o
p refeito , tam b ém é
responsável pela liberação de
recursos para o projeto de
regularização fundiária na vila

Equipe da saúde participou da entrega das ambulâncias

Careca, no valor de R$ 110
mil. As escrituras dos imóveis
já estão no cartório de
registro de documentações,
aguardando a liberação para
as famílias beneficiadas.
Durante su a fala em
Moreira Sales, o deputado
Ro man elli ren o vo u o s
compromissos feitos com a
cidade e disse que vai seguir
trabalhando para garantir
mais conquistas para a
cid ad e. “Eu ten ho u m
compromisso com Moreira
Sales e vou con tinu ar
trabalhando para garantir
mais conquistas para essa
cidade”, disse.
O d eputad o tam bém

Os representantes do conselho com o prefeito Rafael Bolacha

Durante a reunião, a
conselheira Silvia Regina
falou um pouco mais
sobre a lei aprovada e a
importância do incentivo
na prática de esportes que

o município vem fazendo
e que o Conselho
Regional de Educação
Física está disposto a dar
todo apoio necessário.
O prefeito Rafael

Romanelli conversa com o prefeito Rafael

Portal do Parque Urbano que está sendo construído na entrada da cidade

Moreira Sales: Conselho Regional de
Educação Física visita o município
Representantes do
Conselho Regional de
Educação
Física,
estiveram em Moreira
Sales. A delegada Cleise
Scabello e a conselheira
Silvia Regina, foram
recebidas no gabinete do
prefeito Rafael Bolacha.
Também
estavam
presentes, o vereador
‘RafaelPastel’, alémdeYgor
Leite e Natalia Marques,
proprietários de uma
academia no município.
Na oportunidade, foi
falado sobre a importância
de praticar atividade física,
principalmente neste
momento de pandemia.
Recentemente, foi
aprovado uma lei de
autoria dos vereadores
‘Tatuzinho’, Tiago Albano
e ‘Rafael Pastel’, que
reconhece a prática da
atividade física e do
exercício físico como
essencial
para
a
população.

elogiou a boa administração
que o prefeito Rafael Bolacha

vem realizando, citando-o
como um dos exemplos de
gestores para o Paraná. “Sem
dúvida, um dos melhores
prefeitos do nosso estado,
exemplo para o Brasil.
Moreira Sales está d e
parabéns”, disse.
Ao final, o deputado
participou de uma reunião
com o prefeito, vereadores e
outras lideranças políticas da
cidade, oportunidade em que
foram discutidos novos
investimentos que deverão
ser destinados a Moreira
Sales através da intervenção
de Romanelli.
“Nós acreditamos muito
no trabalho do deputado
Romanelli e por isso estamos
solicitando dele apoio para
q u e p o ssam o s segu ir
avançando e garantindo
con q u istas através d o
governo estadual”, finalizou
o prefeito Bolacha.

Bolacha falou de todo
trabalho que vem sendo
feito no esporte e o
quanto isso é importante
e saudável para todos os
munícipes.
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Rancho Alegre: prefeito e vereadores
se reúnem com o deputado Romanelli
O deputado estadual Luiz
Cláudio Romanelli esteve
q uinta- feir a em Ran ch o
Alegre D’Oeste, o nde se
reuniu com o prefeito Aristeu
Ceniz, o vice Cássio Zanuto e
um grupo de vereadores.
Durante o encontro, que
aconteceu n o gabinete
municipal, Romanelliconversou
e ouviu as demandas do
município e se prontificou a
continuar trabalhando junto ao
Governo Estadual para atender
as necessidades da cidade.
Presente no encontro, o
vereador Augusto de Souza
Campos, amigo pessoal e
parceiro do deputado, disse que
Romanelli tem sido um grande
aliado de Rancho Alegre
D’Oeste, intercedendo junto
aos órgãos do governo para
q ue con qu istas sejam
viabilizadas para a cidade.
“Eu só quero agradecer
ao Romanelli, pois seu trabalho
tem sido dos mais importantes
para a nossa cidade. Sem
dúvida, um deputado que tem
atendido o nosso município e
que vai continuar trabalhando

A visita do deputado aconteceu na última quinta-feira: discussão de projetos e outras
por mais conquistas para a Amar o ’, p residen te d a Alegr e e q ue tem laço s
n ossa cid ad e. O br igad o Câmara Municipal, Romanelli estreitos com a as demandas
Romanelli”, disse.
é tido como um deputado da população. “Em nome da
Para o vereador ‘Toninho amigo do povo de Rancho co mu n idad e,
n o sso s

Vereadores querem quadra
e vestiários na escola nova
Vereadores de Rancho
Alegre D’Oeste tiveram
ap ro vado s na sem an a
passada, in dicação que
so licita o envio d e
correspondência ao deputado
federal Lucian o Ducci,
solicitando garantir junto ao
Orçamento da União ,
recursos para a construção
de uma quadra coberta e
vestiários na nova Escola
Manoel Medina Martins.
O requerimento tem como
autor o vereador Amarildo
da Silva, apoiado pelos
colegas Marcos Medeiros
Co sta Farias e Cássia
Fernanda Mercúrio. “A escola
foi construída com recursos
próprios e agora estamos

Os vereadores Amarildo, Cássia e Marcos: melhorias na escola municipal

buscando verba do governo
federal para a quadra e os
vestiários”, disse Amarildo.

Os vereadores citam que
o município já possui cadastro
no PAR do Governo Federal,

Frente da escola Manoel Medina Martins: vereadores querem quadra e vestiários

no valor de R$ 380 mil. “Este
cadastro foi feito no ano
passado e deve ser atualizado
para possibilitar o empenho
dos valores necessários para
a construção que estamos
pedin do”, d estacam os
vereadores.
ASFALTO:
Preocupada em melhorar o
ambiente escolar e visando
garan tir a melh oria d a
qualidade de atendimento aos
alu nos, recentemente a
prefeitu ra p ro mo veu a
pavimentação asfáltica das
ruas que ficam na frente e ao
lado da escola.
De acordo com o prefeito
Aristeu Ceniz, que também é
professor e tem buscado
priorizar a educação, o
investimento nessa ação, foi
da ordem de R$ 250 mil.

conquistas para a cidade
agradecimentos ao deputado
Romanelli, que é um grande
parceiro da nossa cidade”,

frisou.
Já o prefeito Aristeu Ceniz
ressaltou a importância da
parceria com Romanelli, para
que o município possa manter
um can al d e diálogo e
comunicação no governo
estadual. O prefeito disse que
quanto mais apoios para a
cidade, melhor. “Temos outros
deputados que nos ajudam, mas
o apoio do Romanelli é
fundamental”, destacou.
De acordo com Romanelli,
a visita em Rancho Alegre foi
uma grande oportunidade de
manifestar às lideranças
políticas da cidade, seu apoio
às ações e iniciativas que estão
sen do implemen tadas no
município.
“Os municípios precisam
d e ap oio e nó s temo s
trabalhado para isso. Com
Rancho Alegre não tem sido
diferente, v amos seguir
trabalhando para que a cidade
po ssa seguir o ferecen do
serviços públicos de qualidade
e atende as demandas da
população”, frisou.
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Paraná dá início à segunda fase
do processo de desburocratização
na abertura de empresas

Proposta do Governo do Estado é implementar ainda neste ano,
em parceria com os municípios, um ambiente único digital que
agrupe todas as licenças necessárias para a emissão do alvará
de funcionamento do estabelecimento.

O Governo do Estado deu
início à segunda fase do projeto
de desbur ocratização e
aceleração do processo de
abertura de empresas no
Paran á. A pr opo sta é
implementar ainda neste ano
um ambiente único digital que
agr upe to das as licen ças
necessárias que precisam ser
viabilizadas pelo empreendedor
para a emissão do alvará de
fu ncionamen to
do
estabelecimento.
A ferramenta idealizada
pela Celepar em parceria com
o Sebrae-PR vai reunir todos
os órgãos estaduais envolvidos
na elaboração do documento,
como Ju nta Comercial,
Vigilância Sanitária, Corpo de
Bombeiros e Instituto Água e
Terra, entre outros. Terá, ainda,
espaço par a as licenças
municipais complementares,
apostando na integração dos
ambientes como forma de dar
agilidade ao processo.
O projeto foi apresentado
ao vice-governador DarciPiana
nesta sexta-feira (23), durante
reunião no Palácio Iguaçu, e é
mais um avanço em relação ao
Programa Descomplica, que
visa simplificar a máquina
pública.
“Seguimos a diretriz do
governador Carlos Massa
Ratinho Junior de fazer do
Paraná o estado mais moderno
e inovador do Brasil. Já
avançamos muito. Hoje a Junta
Comercial consegue emitir um
CNPJ em um dia, às vezes em
questão de minutos. Mas
precisamos dar esse novo
passo, unificando os municípios,
para seguir avançando ”,
comentou Piana. “Sem, é claro,
se descuidar da segurança e de
to dos
os
p rotocolos
necessários”.
Pr esid ente da Jun ta
Co mercial do
Paraná
(Jucepar), Marcos Rigoni
destacou que esse agregador
de informações terá impacto
direto no ambiente de negócios
do Estado, tornando o Paraná
ainda mais convidativo para
investidores. “Tudo o que estava
ao alcance da Junta Comercial
neste
p rocesso
de
modernização foi feito. Agora
é buscar o próximo estágio,
co m a in tegr ação d os
municípios. Tornar mais fácil a
vida do empreendedor é um
projeto de governo, por isso
vamos reunir todas as partes
integrantes do processo para
agilizar a ab ertura de
empresas”, disse.
Ele lembrou que o Paraná
segue entre os estados em que
é possível legalizar u ma
empresa de forma mais rápida
no País. Segundo o Redesim,
mapeamento
dinâmico
realizado pela Receita Federal,
o trabalho da Junta Comercial
do Paraná permite abertura em
apenas 1 dia e 14 horas, bem à
frente da média nacional, de 3
dias e 9 horas. Em março,
apenas Sergipe, Espírito Santo
e Goiás tiveram resultados
melhores.
“Agora é necessário o
avanço de todas as partes, porque
as outras Juntas Comerciais do
País
tamb ém
estão
melhorando”, ressaltou Rigoni.

TECNOLOGIA
–
Presidente da Celepar, órgão
responsável pela ár ea
tecnológica do Governo do
Estado, Leandro Mou ra
reforçou a necessidade de fazer
da inovação uma das principais
parceiras da máquina pública.
A intenção, ressaltou, é que o
dispositivo seja mais um
facilitador para quem busca
empreender.
Co m a ad esão d os
municípios, disse, o empresário
de qualquer cidade do Paraná
poderá saber e dar a entrada
em to das as licenças
necessárias para abrir as portas.
E também de quais estará
dispen sad o, encu rtan do
caminhos. “É algo sensacional,
que colocará o Paraná mais
uma vez na vanguarda de todo
o sistema”, afirmou.
“Vamos melh orar o
ambiente de todas as empresas,
incluindo as micro e pequenas.
Somos parceiros da Junta
Comercial há muitos anos e
vamos cuidar da aproximação
e da adequação dos municípios.
A intenção é que a empresa
possa funcionar, com todas as
licenças liberadas, no menor
tempo possível”, destacou o
diretor-superintendente do
Sebrae-PR, Vitor Tioqueta.
SALDO POSITIVO – O
Paraná fechou 2020 com um
saldo de 159.398novas empresas,
um crescimento de 26,82% com
relação a 2019. No ano passado,
229.891 empresas foram
constituídas e 70.493 extintas no
Estado. O número absoluto de
novosempreendimentos foi17%
superior ao ano anterior, quando
houve a inclusão de 196.510
CNPJs no sistema da Junta
Comercial. Ao mesmo tempo,
menos empresas foram fechadas
em comparação a 2019, ano que
registrou 70.829 baixas.
Desempenho que segue em
alto neste ano. O saldo de
empresas constituídas entre
janeiro e março de 2021 foi
9,8% superior ao mesmo
período do ano passado. Neste
trimestre foram 49.047 de saldo,
resultado de 73.236 novas
constituições e 24.189 baixas.
O saldo do primeiro trimestre
de 2020 também foi positivo:
44.671 (diferença entre 62.637
aberturas e 17.966 baixas).
PRESENÇAS
–
Participaram da reunião o
secretário d e Estado da
Segurança Pública, Romulo
Marinho Soares;o comandantegeraldo Corpo de Bombeiros do
Paraná, coronel Gerson Gross;
o diretor-presidente da Invest
Paraná, Eduardo Bekin; o
diretor-presidente do Instituto
Água e Terra (IAT), Everton
Luiz da Costa Souza; o chefe de
gabinete da Secretaria de Estado
da Saúde, Cesar Neves; a
coordenadora da Vigilância
Sanitária da Sesa, Luciane
Otaviano de Lima;o presidente
do
Comitê
Estadual
Descomplica, Luiz Fernandes
de Moraes Júnior; a diretora do
IAT, Jaqueline Dorneles; e o
coordenador de Integração
Econômica da Secretaria de
Estado do Planejamento e
Projetos Estruturantes, Marcelo
Percicotti.

P06

SÁBADO/DOMINGO 24 E 25 DE ABRIL DE 2021

Izair Fuzão se destaca
na avicultura da Copacol
O cooperado do município
de Cafelândia, Izair Fuzão, se
destacou entre os produtores
que entregaram frangos à
Copacol no período de 12 a 17
de abril. Ele obteve 446 pontos
de IEP (Índice de Eficiência
Produtiva).
Aliado a essa expressiva
pontuação, as aves obtiveram
um peso médio por cabeça de
3.454 Kg. Conversão alimentar
de 1.647 Kg e um crescimento
diário de 76.76 gramas.
Para alcançar esse bom
desempenho, Izair contou com
a ajuda da esposa Maria e da
neta Monique, que o ajudam
no dia a dia nos cuidados com
as aves.
Durante o lote o produtor
r eceb eu assistência d a
Cop acol
atr av és
da
extensionista, Priscila e do
médico veterinário Vagner.
Para ele o bom resultado

representa que o manejo foi
realizado de forma correta,
d e acor do com as
recomendações da equipe
técnica da Cooperativa.
“Isso motiva a gente a
continuar firme no nosso
propósito de buscar a cada
dia mais o bom resultado e
com a ajuda da minha família,
a boa parceria com a Copacol
e com o empenho do nosso
trabalho, temos a certeza que

Com Enem, presos de Londrina conseguem
vagas em universidades públicas

Izair contou com a ajuda da esposa Maria e da neta Monique

Terceiro maior produtor nacional,
Paraná começa colheita da tangerina
A chegada do inverno
inaugura, no Paraná, a
colheita de uma das frutas
mais produzidas no mundo
– a tangerina. A região do
Vale do Ribeira é uma das
maiores produtoras do
Brasil. Esse é um dos
assuntos abordados pelo
Boletim de Conjuntura
Agropecuária, elaborado
pelo Departamento de
Economia Rural (Deral),
da
Secretaria
da
Agricultura
e
do
Abastecimento, referente
à semana de 17 a 23 de
abril.
As tangerinas foram, de
acordo com a Organização
das Nações Unidas para
Alimentação
e
Agricultura, a oitava fruta
mais produzida no mundo
em 2019. Em uma área de
2,7 milhões de hectares,
espalhada por 80 países,
produziu-se 35,4 milhões
de toneladas do cítrico. A
China é a líder da atividade,
responsável por 56,1% da
safra mundial.
O Brasil ocupa a sétima
posição. Em 2019, foram
produzidas 984,9 mil
toneladas em 22 unidades
da Federação, com
liderança de São Paulo. O
Paraná é o terceiro maior
produtor de tangerinas,
com 6,9 mil hectares de
cítrico e colheita de 113,8
mil toneladas.
A região do Vale do
Ribeira responde por 80%
da produção estadual, com
5,6 mil hectares e 90,8
mil
toneladas.
O
município de Cerro Azul,
nessa região, tem a maior
produção individual no
País e responde por 9,8%
da oferta das variedades
ponkan, montenegrina e
murcote.
A nova safra de
tangerina, de 2021,
começou a ser colhida nos
primeiros dias deste mês.
Os agricultores estão

estamos no caminho certo”,
ressalta o produtor.
Na segunda posição da
semana ficou o cooperado de
Formosa do Oeste, João
Batista da Silva com 433
pontos e em terceiro lugar, o
avicultor do município de
Corbélia, Valdir Meurer com
421 pontos.
A Copacol parabeniza e
agradece a esses produtores
pelos bons resultados obtidos.

Documento preparado pelo Departamento de Economia Rural, da Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento, mostra que o Vale do Ribeira é responsável por 80% da produção estadual.

recebendo em torno de R$
27,00 pela caixa de 22
quilos, mas a tendência é
que haja redução, na
medida em que a colheita
se intensifique.
Nas Centrais de
Abastecimento do Paraná
(Ceasa), foi a sexta fruta
mais comercializada em
2020. Foram 40,9 mil
toneladas, que renderam
R$ 86,1 milhões, com
preço médio de R$ 2,10 o
quilo. No entreposto da
Ceasa em Curitiba, a caixa
de 20 quilos da tangerina
ponkan é comercializada,
hoje, entre R$ 25,00 e R$
30,00.
FEIJÃO
E
MANDIOCA – O boletim
informa, ainda, que a
redução das chuvas pode
comprometer o volume
estimado de 491,2 mil
toneladas de feijão para a
segunda safra 20/21. Além
disso, a qualidade também
sofreu piora na última
semana. Estão em
condições boas 59% das
lavouras, enquanto 31%
têm situação mediana e
11%, ruins.
A mandioca também se
ressente do problema. A

colheita
está
praticamente paralisada.
O arranquio com o solo
muito seco resulta em
aumento de custo de
produção e reduz a oferta
de matéria-prima às
i n d ú s t r i a s
processadoras. Isso gera
elevação no preço para o
produtor, mas nem
sempre a rentabilidade é
compensadora.
TRIGO E MILHO –
O documento preparado
pelos técnicos do Deral
apresenta, também, uma
análise sobre os preços
de trigo e milho. No caso
do trigo, após retração
em março, houve uma
forte reação de mais de
10% na Bolsa de
Chicago. Isso se deve à
expectativa de maior
demanda e tem ligação
com a valorização do
milho, que também pode
ter reduzida a oferta
mundial.
No Paraná, o preço
dos dois cereais era o
mesmo em diversas
praças em março – R$
84,00. Agora, a saca de
trigo teve alta de 6%,
passando a R$ 88,99

nesta quinta-feira (22),
enquanto a do milho saltou
o dobro e atingiu R$ 93,70.
A maior valorização no
preço estimula também a
ampliação na área dos dois
produtos no Estado.
OUTROS PRODUTOS
– Em relação à soja, o
boletim registra que a
colheita da safra 2020/21
está praticamente finalizada
e os preços se mantêm em
patamares superiores aos do
ano passado. Há, ainda, uma
avaliação sobre a cultura da
cenoura, que é um dos
principais produtos da
olericultura paranaense,
com produção média de
95,8 mil toneladas nos
últimos cinco anos.
Na
pecuária,
o
documento
traz
comentários sobre as
cotações da arroba bovina,
que estão em níveis
elevados, com aumento de
52,5% em março de 2021
comparativamente a março
de 2020. Essa elevação
também é observada no
varejo. Sobre os ovos, a
informação é, igualmente,
de alta tanto ao produtor,
quanto no atacado e varejo.

O
Depart amento
Peni tenciári o do P araná
(Depen) auxiliou 958 presos de
33 unidades pri sionais do
Estado a fazer o Exame Nacional
do Ensino Médio para Pessoas
Privadas de Liberdade (ENEMPPL) no mês de fevereiro.
Dest es, ci nco presos de
unidades prisionais de Londrina
conseguiram vagas em primeira
chamada no Sistema de Seleção
Unificado
(SiSu)
nas
universidades E stadual de
Lo ndri na (UE L) e na
Universi dade Tecno ló gi ca
Federal do Paraná (UTFPR), nos
cu rsos de P edagogia e
Engenharia de Al imento ,
Ambiental e de Materiais. A lista
dos candidatos selecionados
foi divulgada pelo Ministério
da Educação (MEC).
“O E nem-P PL é u ma
importante estratégia para a
elevação de escolaridade das
pessoas privadas de liberdade”,
afirma o diretor-geral do Depen,
Francisco Caricati. Ele lembra
qu e, assim como o Enem
Nacional, a nota deste exame
permite que essas pessoas
tenham acesso à educação
superior por meio dos programas
de financiamento estudantil
(Sisu , Prouni ) ou apo io à
educação superior do governo
federal.
A última edição do ENEMPPL teve inscrição de 1.644
presos. No entanto, devido à
pandemia do Covid-19, algumas
unidades deixaram de aplicar o
exame para evitar o contágio e a
propagação do vírus. Com isso,
958 presos fizeram a prova.
AÇÕESEDUCACIONAIS –
Em todo o Estado, 45 presos
cu rsam E nsino Su peri or,
presencial ou a distância. São
10 unidades pri sionais do
Paraná com detentos estudando
em universidade ou faculdade.
Dezessete tiveram acesso pelo
Programa Universidade Para
To do s (P ro Uni), 14 pel o
processo de vestibular e dois
pelo SiSu. Os principais cursos
são Letras (11), Administração
(4), Direito (3), Educação Física
(5), Serviço Social (3) e Serviços
Jurídicos e Notariais (3).
A instituição que mais tem
presos cursando é a UEL (12),
seguida do Centro Universitário
Claretiano (10) e Faculdades
Integradas Norte do Paraná Unopar (6). Também há
matriculados na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná
(Uni oeste),
P ont ifícia
Universidade Católica do Paraná
(PUC) e Faculdade Pitágoras Centro Universitário Filadélfia
(Unifil).
O nú mero de presos
matriculado s no ensi no
superior, público ou privado,
tem crescido com o passar dos
anos. Mui to se deve ao
incent ivo nas unidades.
At ualmente,
to do s
os
estabelecimentos prisionais
po ssuem sal as de aul a,
professores da educação básica
e acervos bibliográficos. Além
disso, 18 unidades contam com
laboratórios de informática,
onde os presos acessam os
cu rsos de qualificação
profissional e superiores a
distância.
Dentre as regi onais do
sistema prisional do Paraná, a
de Londrina é a que mais têm

presos estudando no ensino
superior. O alto número de
deve-se à UEL continuar a
ofertar e aplicar o vestibular
para os presos das unidades,
mesmo sem o cu rsinho
preparatório, em função da
pandemia. O vestibular da
UEL dentro das unidades
acontece desde 2013. Neste
ano, será aplicado em 30 de
maio e tem 251 inscritos. São
134 da Penitenciária Estadual
de Londrina 2 - PEL2, seguida
pela Penitenciária Estadual de
Londrina - PEL (63), Centro de
Reintegração Social de
Londrina - Creslon (24), Casa
de Custódia de Londrina CCL e Patronato Londrina
(15).
Segundo a pedagoga da
PEL2, Miriam Medre Nobrega,
o apoio das unidades penais
com os estudos tem dado
retorno positivo. “Além de
cumprir com a parte social, de
ressocialização, percebemos
que os preso s se sentem
valorizados e capazes de
conseguir a aprovação em
uma instituição concorrida
como a UEL. O feedback que
as universidades têm nos
dado s é qu e el es são
comprometidos e tiram notas
boas”, afirma.
Em Campo Mourão, o
Complexo Social e a nova
Cadeia Públi ca firmaram
parceria
para
cu rso
preparatório para o Enem-PPL
em 2021. No primeiro ano do
proj et o, nove presos de
Campo Mourão conseguiram
a nota mínima para ingressar
no ensino superior.
Na unidade, o projeto tem
a coordenação da residente
técnica em Pedago gi a,
Michele Golam dos Reis, e
conta com a colaboração do
agente prisional Genivaldo
Pereira Santo s. Ambos
proporci onaram qu e os
presos da nova cadeia
tivessem aulas referentes às
di scipli nas que est ão
inseridas na grade do Enem.
Segundo o coordenador e
diretor da regional de Maringá
e Cruzeiro do Oeste, Luciano
Brito, esta é uma atividade
prát ica
qu e
dá
a
possibilidades de mudanças
e que traz benefícios para o
preso e também à sociedade.
“A pesso a presa po de
vi sl umbrar
novas
oportunidades para sua vida
quando de seu retorno à
sociedade. Uma pessoa com
formação educacional terá
melhores chances na sua
reinserção social e uma vida
mais digna”, afirma.
ENEM-PPL – O Exame
Nacional do Ensino Médio
Para Privados de Liberdade é
ofertado desde 2010 em
uni dades prisio nais e
socioeducativas de todo o
Brasil. Há um edital específico
para as prisões, com datas de
aplicação
das provas
diferentes das aplicadas ao
restante da população. Com
os resultados dos vestibulares
e das provas classificatórias,
cabe ao Poder Judiciário, que
analisa um a um, conceder a
autorização para que os presos
possam iniciar as aulas no
ensino superior.

