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Paraná do Oeste terá Parque Urbano:
investimento de mais de R$ 1 milhão
Uma boa notícia para os moradores do Distrito de Paraná
do Oeste. O prefeito Rafael Bolacha, com apoio de vereadores, conseguiu nesta semana, recursos da ordem de R$ 1
milhão para a construção de um Parque Urbano. Os recursos
virão do Governo Estadual, através do programa Fundo de
Vale e foram garantidos pelos deputados Romanelli e Marcio
Nunes.
CIDADES

Janiópolis adquire ambulância de
suporte avançado por R$ 186 mil

Na prevenção contra a Covid-19
não se deve esquecer da dengue
A Prefeitura de Goioerê, através da Secretaria Municipal
de Saúde e também da Vigilância Sanitária, está alertando à
população, em relação aos cuidados com a dengue. É que
segundo os médicos, em tempos de pandemia, dengue e
Covid podem ter sintomas iniciais semelhantes, com febre, dor
de cabeça e dor no corpo. E nesse momento pandêmico é
importante não se esquecer da prevenção a não proliferação
do mosquito transmissor da doença.
PÁGINA 05

Jaracatiá vai receber investimentos
de mais de R$ 5 milhões em asfalto
A Câmara de Vereadores
de Goioerê aprovou na última
quarta-feira,projetodaPrefeitura,
que destina mais de R$5milhões
e 407 mil para obras de

pavimentação de diversas ruas
do Distrito de Jaracatiá, fazendo
com o que o distrito fique com
70% das suas ruas
pavimentadas. PÁGINA 02

Covid-19: venda de
bebida alcoólica está
proibida em Goioerê
neste fim de semana

Quarto Centenário celebra seus 25 anos
sem festa, mas com muito a comemorar

A venda de bebida
alcoólica em Goioerê,
está proibida até segunda-feira, dia 3 de maio. A
medida passa a valer
nesta sexta-feira, dia 30
de abril e faz parte de um
decreto publicado pela
Prefeitura na última quarta-feira.
PÁGINA 05

No momento em que o
país enfrenta talvez o seu pior
desafio na área de saúde, por
conta da pandemia da Covid19, Quarto Centenário chega
aos seus 25 anos de emancipação político-administrativa.
O aniversário foi ontem, dia
29, sem festa, mas com a
esperança de que tudo vai ficar
bem.
CIDADES

A Prefeitura de Janiópolis recebeu nesta semana, mais uma ambulância para o setor de saúde
do município. Trata-se de

uma ambulância de suporte básico avançado para
transporte inter-hospitalar de pacientes.
CIDADES

Rancho Alegre vai investir R$ 500 mil
em calçamento com pedras irregulares
A Prefeitura de Ranch o Al egr e D’Oeste
está trabalhan do no
processo de licitação
para aplicar cerca de
R$ 500 mil em calçamento de estradas rurais usando pedras ir-

regulares. Os recursos
fo r a m a sse gu r a d o s
através de emendas do
saudoso deputado José
Carlos Shiavinato, a
pedido de lideranças do
PP – Partido Progressista.
CIDADES
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Jaracatiá vai receber investimentos
de mais de R$ 5 milhões em asfalto
Vai dar o que falar I
Promete dar o que falar o assunto do monitoramento
de veículos da prefeitura de Goioerê. A ‘lebre’, levantada
por vereadores aliados do ex-prefeito Pedro Coelho,
pode trazer à tona revelações bombásticas e desfazer a
imagem de alguns que se arvoram como gente boa e
honesta.
Vai dar o que falar II
Segundo consta, numa comparação de preços feita
pela atual gestão, a contratação da administração passada
– R$ 210,00 por veículo, foi, no mínimo, três vezes
maior que os preços atuais. Hoje, a prefeitura tem
orçamento de R$ 59,00. O mais caro chegou a R$ 89,00
por veículo.
Vai dar o que falar III
De acordo com informações levantadas pela coluna,
os documentos, com todos os orçamentos feitos pela
atual gestão, estão sendo enviados para a Câmara Municipal
e não se descarta a possibilidade de uma investigação
sobre o assunto, o que se confirmando, deverá desmascarar
muita gente que se autointitula de honesta.
Beto cotado I
Um dos prefeitos mais bem avaliados em toda a
história de Goioerê, Beto Costa, hoje assessor especial
do governador Ratinho Júnior, vem sendo estimulado
por pessoas da administração estadual, a disputar uma
cadeira como candidato a deputado estadual em 2022.
Beto cotado II
Apesar das palavras de ânimo e mesmo sendo dono
de um eleitorado cativo em Goioerê, Beto Costa se
esquiva de uma possível candidatura a deputado e diz
que vai se dedicar na missão dada por Ratinho Júnior,
que é coordenar com muita maestria, prefeitos de 50
municípios na região.
Betinho empenhado
O prefeito Betinho Lima está empenhado em tornar
independente do Campus do IFPR de Goioerê. Neste
sábado, dia 1º de maio, ele recebe o deputado federal
Ricardo Barros, que vem para discutir o assunto com ele
e outras lideranças políticas e empresariais da cidade. O
encontro será no IFPR às 12 horas.
‘Paraíba’ equilibrado
Conhecido por seu perfil pacífico e conciliador, o
vereador ‘Kleber Paraíba’, presidente da Câmara de
Goioerê, tem sido um aliado importante da administração
no comando do Legislativo. É ele, na maioria das vezes,
quem joga água na fervura, acalmando os ânimos e
pacificando as relações entre os vereadores e prefeitura.
Os trapalhões I
Os ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos,
tidos como fiéis escudeiros do presidente Jair Bolsonaro,
protagonizaram nesta semana, cenas de verdadeiros
trapalhões da República.
Os trapalhões II
O primeiro disse que o coronavírus foi inventado
pelos chineses e criticou a Coronavac. O segundo, um
general, considerado o mais leal de Bolsonaro, confessou
ter traído o chefe ao revelar que tomou a vacina escondido.
Ambos tiveram que se retratar em nível nacional.
Mandeta na CPI
O primeiro convocado para depor na CPI da Covid,
instalada pelo Senado Federal, será o ex-ministro Luiz
Henrique Mandeta. Ele deverá responder sobre compra
de medicamentos sem eficácia comprovada e também
sobre o processo de compra de vacina contra a Covid.
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A Câmara de Vereadores
de Goioerê aprovou na última
quarta-feira, projeto da
Prefeitura, que destina mais
de R$ 5 milhões e 407 mil
para obras de pavimentação
de diversas ruas do Distrito
de Jaracatiá, fazendo com o
que o distrito fique com 70%
das suas ruas pavimentadas.
De acordo com o prefeito
BetinhoLima, a pavimentação
de ruas em Jaracatiá é um
sonho antigo dos moradores
do distrito, que há cerca de
60 anos têm enfrentado a
poeira em dias de estiagem e
o barro em períodos de
chuva. “Uma conquista
importante para Jaracatiá que
há 60 anos sonha com esse
benefício”, disse o prefeito.
O prefeito lembra que
além de melhorar a qualidade
de vida dos moradores do
distrito, a pavimentação de
ruas do d istrito vai
proporcionar a valorização
dos imóveis locais. “Essa é
uma outra conquista para
aquela população, pois além

O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores de Goioerê

de melhorar a vida deles, o
asfalto vai proporcionar a
valorização de seus imóveis”,
cita Betinho.
Betinho lembra que a
pavimentação das ruas de
Jaracatiá
rep resenta

desenvolvimento econômico
e social para o distrito e
também para Goioerê. “Sem
dúvida é benefício para a
com un id ad e
e
desenvolvimento para toda a
nossa cidade”, destacou ele.

GALERIAS: - Além da
pavimentação asfáltica, o
prefeito Betinho lembra que
as ruas de Jaracatiá também
vão contarcom a implantação
de galerias pluviais,
sinalização viária e obras de
mobilidade e acessibilidade.

CIS-Comcam é o primeiro a assinar o
novo Programa de Saúde do Paraná
O CIS-C o m cam Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Comcam – foi o
p rim eiro a assin ar o
Co n vên io Q u aliCis Pro gram a Estad ual d e
Qu alific ação
dos
Consórcios Intermunicipais
de Saúde do Governo do
Estado. O convênio foi
assinado nesta terça-feira,
em Cu ritib a, d u ran te
encontro do prefeito de
Moreira Sales e presidente
d o co n só rc io , Rafael
Bolacha, com o secretário
de Saúde, Beto Preto.
De acordo com Bolacha,
o convênio tem o objetivo
de dar atenção especializada
à p o p u laç ão d o s 25
municípios da região, com
ofertas de atendimentos nas
redes materno infantil –
gestantes de risco, saúde
mental, saúde do idoso,
doentes crônicos, como
hipertensos e diabéticos e
aind a crianças. “É u m
programa que vai atender
mais de 300 mil pessoas da
região”, cita ele.
O coordenador regional
do CIS-Comcam, Orlando
Sch o lz, d isse q u e a
co n q u ista é d as m ais
im p o rtan tes, p o is o
QualiCIS aumenta o repasse

O prefeito Rafael Bolacha e o secretário Beto Preto: convênio assinado

estad u al m en sal ao s
consórcios. No caso do
CIS-Comcam, de R$ 93 mil
mensais, a região vai receber
R$ 186 mil. “É um salto e
tanto em se tratando de
recursos”, disse.
Ao assinar o convênio, o
secretário Beto Preto
destacou a agilidade com que
a direção do CIS-Comcam
conseguiu viabilizar toda a
documentação necessária
para aderir ao convênio. “Eu
quero parabenizar o prefeito
Rafael Bolacha e toda a

equipe do CIS-Comcam.
Realmente vocês fizeram um
trabalh o de excelência,
cumprindo com todas as
exigências de forma muito
ágil”, disse.
O secretário comemorou
a adesão, fazendo questão
de destacar que o CISComcam foi o primeiro
con só rcio a assin ar o

convênio. “Estão todos de
p arab én s”, cito u ele,
acrescen tan do q ue o
QualiCis é um programa
estratégico da Secretaria de
Estado da Saúde que tem o
foco na regionalização dos
serviços e no apoio aos
municípios na oferta de
co nsu ltas e ex am es
especializados.
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Ricardo Barros discute mudanças
no IFPR neste sábado em Goioerê
Está prevista para este
sábado, dia 1º de maio, a
visita em Goioerê, do deputado federal Ricardo
Barros, líder do governo
na Câmara dos Deputados.
Na pauta do encontro com
o prefeito Betinho Lima e
outras lideranças políticas, empresariais e da
educação, o desmembramento do IFPR – Instituto Federal do Paraná - do
Campus de Umuarama.
As lideranças pedem a
independência do campus
do Instituto, que na prática
traria diversos benefícios
para Goioerê e região,
começand o com o
aumento gradativo da
oferta de vagas para
estudantes nos cursos
técnicos e implantação de
cursos superiores, de
acordo com a demanda da
comunidade local e
regional.

O prefeito Betinho Lima com o deputado Ricardo Barros: visita a Goioerê para discutir independência do IFPR

Outro
fator
importante, segundo as
lideranças, é o aumento

do quadro de servidores
do órgão, que poderá
chegar até 70 professo-

res e cerca de 40 técnicos administrativos, além
da ampliação da estrutura

física com a construção
de novos blocos didáticos.

O prefeito Betinho
Lima,
que
es tá
encabeçando o momento
ju nta ment e
c om
lidera nça s d o PP –
Partido Progressista de
Go ioer ê, c ita que é
pr ecis o ap rove itar a
influência do deputado
Ricardo Barros junto ao
go vern o fe der al. “O
Ricardo é o líder do
governo , um líd er
influente na Câmara e no
governo. Ele pode nos
ajudar ”, des taca o
prefeito.
O encontro de Ricardo
Barros com as lideranças
de Goioerê neste sábado
está marcado para as 12
horas na sede do Campus
do IFPR local. A reunião
também deverá contar
com a presença de
prefeitos de municípios
vizinhos, cujas cidades
têm alunos estudando no
Instituto em Goioerê.

Avenida Mauro Mori
está sendo recapeada

Na foto, o prefeito Betinho Lima, com a secretária de Fazenda,
Roseli Otani e o Márcio Uessugue, da Sanepar de Goioerê

Os serviços foram iniciados ontem de manhã e seguem até o término da obra

A Prefeitura de Goioerê,
com apoio do Governo
Estadual, iniciou nesta quintafeira, os serviços de recapa
asfáltico d e to do o
prolongamento da Avenida
Mauro Mori.
Os serviços serão
realizados desde o trevo da
Avenida Santos Dumont,
passando pela Aven ida
Vicente Carlos Barbosa
(Clube de Campo) até o
trevo da Copacol, na saída
para Quarto Centenário.
O prefeito Betinho Lima

esteve no local do início das
obras e fez que questão de
agradecer ao governador
Ratinho Junior e ao secretário
de Estado da Infraestrutura e
Logística, Sandro Alex.
A o b ra está sen d o
realizada p ela emp resa
Co mpasa En genh aria e
Em preend im ento s. “ O
governador Ratinho Junior
tem d em onstrand o sua
vontade de ajudar Goioerê e
está realizando este trabalho
sem custos aos cofres do
município, afirmou o prefeito.

NOVOS PROJETOS:
Ao visitar as obras de
recape, o prefeito também
an u n cio u
que
a
ad m in istração
vem
trabalhando na segunda
etapa deste projeto, que é a
revitalização da avenida
Mauro Mori, onde pretende
implantar em seu canteiro
cen tral u m a p ista d e
caminhada e uma ciclovia.
“Este é um projeto que
estamos buscando recursos
para viabilizar”, comentou o
prefeito.

Contrato com a Sanepar garante desconto
de 50% nas faturas de água da prefeitura
O mun icíp io d e
Goioe rê c el eb ro u
n esta se ma na , a
assinatura de convênio
c om a S a ne pa r –
E mp re sa
de
Saneamento do Estado
do Paraná, que prevê
descontos de 50% em
todas as faturas de água
e esgoto dos órgãos do
p od er
p ú bl ic o
municipal.
Na oportunidade, o

prefeito Betinho Lima
agradeceu à Sanepar,
espec ial men te pel os
serviços que a empresa
t em p re sta do
ao
município, destacando a
ampliação da rede de
e sgot o n o co n ju nt o
Águas Cla ras e n os
jar dins M o ru mb i e
Primavera.
O prefeito lembrou
que em audiência com o
presidente da Sanepar,

C la ud io
S ta bile ,
solicitou o avanço da
rede de esgoto e a
r esol uç ão
de
p ro bl ema s
no s
conjuntos Bela Vista e
Cristo Rey.
Legenda – Na foto,
o pr efe it o Bet in ho
Lima, com a secretária
de Fazenda, Roseli
Ota ni e o M ár cio
Uessugue, da Sanepar
de Goioerê
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Professores da rede municipal de
ensino recebem EPIs em Goioerê
A Secretaria Municipal de
Edu cação de Goio erê,
distrib uiu n esta seman a,
dezenas de kits com materiais
de apoio e equipamentos de
proteção individual (EPIs) aos
servidores das escolas da rede
municipal de ensino e Centros
Mu nicipais de Ed ucação
Infantil (CMEIs).
Segundo a secretária Aline
Batista, além de garantir a
segurança dos professores,
ser vido res d as escolas e
alunos, os materiais auxiliam
n o r eto r n o d as au las
presenciais, cuja data seria o
próximo dia 3, mas foi adiada.
Ainda de acordo com a
secretária, os EPIs foram
adq uirido s com recur sos
lib er ad o s atr av és d o
Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE) destinado às
ações de combate e prevenção
à Covid-19 na educação.
Foram entregues jalecos,
máscaras e protetores faciais.
“Nosso professores estão

Projeto Político Pedagógico
dos CMEI’s atualizados de
2021 e aprovado pelo Núcleo
Regional de Educação. O
d ocu mento já v em co m
atualização das mudanças
pedagógicas que a educação
tem vivenciado no período de
pandemia.

A equipe da Secretaria de Educação quando recebia os EPIs: preparação para voltar às aulas presenciais
empenhados em organizar este
retorno das aulas presenciais
com tod o cu id ad o e a
segurança necessária. Daí a
r azão d a entr ega destes

equipamentos”, destaca a
secretária Aline.
O prefeito Betinho Lima,
que acompanhou a entrega dos
materiais, lembrou que além

dos EPIs, as escolas estão
equipadas com todos materiais
para a rotina de higienização e
desinfecção, incluindo álcool
em gel, tapetes sanitizantes e

Prefeitura disponibiliza R$ 100 mil para
financiar projetos culturais em Goioerê
A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria Municipal
de Cultura, lançou nesta
semana, o Progr ama de
Incentivo Cultural “Claudio
Martins”, que já está com
inscrições abertas para seleção
pública de projetos artísticos e
culturais que serão financiados
através do programa.
De acordo com o prefeito
Betinho Lima, que participou
do lançamento do programa, a
Prefeitura está disponibilizando
R$ 100 mil para financiar
projetos culturais. “É um
programa importante, que além
de homenagear um grande
artista que foio Cláudio Martins,
também vai financiar iniciativas
da cultura local”, disse.
O secretário Dhio nata
Macena explica que poderão
buscar o apoio financeiro do
programa, os projetos das áreas
das artes cênicas (teatro e
circo) ; ar tes visuais e
au dio visu al; ar tesanato;
culturas populares e étnicas;

PROJETO: O prefeito
Betin ho Lima também
acompanhou a entrega do

GAZETA REGIONAL - 30/04/2021

O prefeito Betinho fala no evento de lançamento: R$ 100 mil para o setor
seleção já podem acessar o
edital, que está disponível no
site da Prefeitura Municipal de
Goioerê.
Dhionata Macena explica
que as inscrições são gratuitas
e ficarão abertas até às 17h59

do dia 14 de junho. Todos os
projetos serão analisados por
uma Comissão Julgadora e os
aprovados serão contemplados
co m os recursos para o
desenvolvimento das atividades
até o dia 19 de dezembro.

Escolas estaduais distribuem 222 mil
kits na 3ª entrega de merenda do ano

frutas, legumes e hortaliças
frescas da agricultura familiar,
que variam de acordo com a
região e a localidade das
escolas.
Parte dos produtores
entregam leite, panificados e
ovos, por exemplo. Ao todo
são 1,53 mil toneladas dos
kits e 803 toneladas do
campo nesta entrega, um
investimento total de quase
R$ 12 m ilhõ es (R$
7.326.843,06 dos kits e R$
4.405.168,16
da
agricultura).

Os colégios estaduais
promovem nesta sexta-feira
(30) a terceira distribuição
de alimentos deste ano para
as famílias vulneráveis da
comunidade escolar. Ao
contrário das primeiras duas
entregas, quando foram
distribuídos parte dos itens
não perecíveis dos estoques

até aferidor de temperatura.

LIXEIRAS.
A
administr ação através da
secretaria de educação fez a
compra de lixeiras de coleta
seletiva para todas as 17
instituições de ensino. Aline
explica que o objetivo é
r ealizar u m p r ojeto d e
co nscien tização
da
importância da separação do
lixo no retorno das aulas
presenciais.
A secretária aproveitou a
oportunidade para apresentar
o projeto ao prefeito Betinho
Lima que enalteceu a iniciativa
da Educação em se preocupar
e preparar projetos para serem
trabalhados com os alunos.

dança;literatura, livro e leitura,
bem como música.
INSCRIÇÕES: Ainda de
aco rdo co m o secretário
Dhionata,
os
ar tistas
interessados em participar da

das escolas ju nto com
produtos da agricultura
familiar, esta distribuição será
com kits específicos, além
dos itens do campo.
São 222.731 kits
adquiridos pelo Instituto
Paran aen se
de
Desenvolvimento
Educacional (Fundepar)

compostos por 2 quilos de
arroz, 1 quilo de feijão, 1
quilo de macarrão, 1 quilo de
fubá, 1 quilo de açúcar e 1
litro de óleo de soja às famílias
de estudantes regularmente
matriculados nos colégios da
Rede Estadual de Ensino e
inscritas no CadÚnico.
Além do kit, a entrega terá

Q UEM
PODE
RECEBER
—
Os
beneficiários são os inscritos
no CadÚnico. Neste ano a
entrega é de um kit por família
e não de um kit por estudante,
como foi em 2020. Pode
acontecer de o inscrito no
CadÚnico estar fora da lista
dos beneficiários, caso os
dados cadastrados estejam
diferentes dos que constam
no SERE (Sistema Estadual
de Registro Escolar), como
o nome, data de nascimento

ou CPF.
Outro exemplo é o caso
de cadastros novos: se a
inscrição n o Cadastro
Único do governo federal é
recente o nome pode não
constar na lista atual.
O rep resen tan te da
família só poderá fazer a
retirada na escola onde o
aluno está matriculado e
futuras entregas estão
co nd icio n ad as
à
continuidade da suspensão
de aulas presenciais.

P05

SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2021

Na prevenção contra a Covid-19
não se deve esquecer da dengue
A Prefeitura de
Goioerê, a través da
Secretaria Municipal de
Saúde e também da
Vigilância Sanitária, está
alertando à população, em
relação aos cuidados com
a dengue. É que segundo
os médicos, em tempos
de pandemia, dengue e
Covid podem ter sintomas
iniciais semelhantes, com
febre, dor de cabeça e dor
no corpo. E nesse
momento pandêmico é
importante não se
esquecer da prevenção a
não proliferação do
mosquito transmissor da
doença.
O alerta está sendo
feito, uma vez que
Goioerê registrou na
última quinta-feira, dois
novos casos de dengue,
subindo para 7 o número
total de confirmados.

Em tempos de pandemia, cuidados com a dengue
não podem ser esquecidos, lembra as autoridades

Covid-19: venda de bebida alcoólica está
proibida em Goioerê neste fim de semana
A ven da d e b ebid a
alcoólica em Goioerê, está
proibida até segunda-feira,
dia 3 de maio. A medida
passa a valer nesta sextafeira, dia 30 de abril e faz
p arte de u m d ecreto
publicado pela Prefeitura na
última quarta-feira.
O decreto proíbe que
bebidas alcoólicas sejam
vendidas em bares, lojas de
conveniências, restaurantes,
lanchonetes, supermercados
e mercearias, entre outros
estabelecimentos comerciais.
De aco rd o com a
Prefeitura, a medida foi
tomada com base no aumento
de casos da Covid-19, que
nos últimos dias avançou com
força
em
Go io erê,
positivando dezenas de
pessoas, inclusive crianças.
FESTAS: - Também está
proibida a realização de
festas de qualquer natureza,
inclusive churrascos em
família. A intenção é garantir
meio s p ara se evitar a
aglomeração de pessoas, um

A venda de bebidas alcoólicas está proibida a partir desta sexta-feira

dos principais meios de
transmissão da Covid-19.
REGRAS: - Dentro das
novas medidas, o comércio
p o derá
fu n cion ar
normalmente, mas algumas
regras p recisam ser
obedecidas.
As lojas e supermercados
precisam atentar para o uso
do álcool em gel, uso da
máscara e distanciamento
físico, evitando aglomeração
de pessoas.

Segundo a Vigilância
Sanitária, dos 218 casos
notificados até agora,
apenas
7
foram
confirmados e 205 deram
negativos. No total, 6
casos
aguardam
resultados de exames.
Mas de acordo com
Ana Flavia Cosa, chefe
da Vigilância Sanitária,
mesmo com os números
crescentes da dengue nos
municípios da região,
Goioerê tem conseguido
co ntro lar a d oenç a,
graças ao rápido trabalho
do s agente s, que ao
registrar um novo caso
suspeito, imediatamente
realizam o bloqueio no
entorno da residência do
suspeito.
Ela lembra que apesar
do s cu ida dos com a
Covid, a população não
pode se esquecer da

de ngue .
“E stam os
pre ocup ados com a
Covid e nos esquecendo
da dengue. Essa doença
também mata e por conta
disso precisamos estar
atentos, colocando em
pr átic a a s m edid as
pr even tiva s co ntra o
mo squ ito
que
a
transmite”, disse.
Ana Flávia cita que
entre os cuidados estão
não deixar água parada em
vasos, copos plásticos,
pneus, bem como não
jogar lixo em terrenos
baldios, praças ou
construções. “Se todos
colaborare m a gente
vence essa guerra”, diz
ela, citan do que os
agentes de controle de
endemias têm visitado as
residências
e
até
realizado limpeza de
quintais.
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Quase 70% dos municípios do Paraná registraram
números positivos de emprego em março
O Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), divulgado nesta
quarta-feira (28), aponta que
277 municípios do Paraná
registraram saldo positivo nas
contratações em março deste
ano, o que representa cerca de
69,4% do total. O número é
levemente inf erior aos
resultados de janeiro (73%) e
fevereiro (85%) e está em
consonância com a redução do
ritmo de contratações no último
mês, impactado pelas medidas
restritivas de circulação e pelo
pico da pandemia no Estado março teve saldo de 11.507
novos empregos, contra 25.351
em jan eir o e 41.626 em
fevereiro.
Ou tros 17 municípios
empataram as contratações e
demissões e permaneceram
zerados no terceiro mês do ano.
Na contramão da méd ia
estadual, 105 cidades (26,3%)
fecharam março com estoque
negativo de emprego, mas 63
delas perderam até dez vagas,
o que indica variação sazonal,
com boas chances de reversão
em curto prazo.
Os 15 municípios que mais
geraram empregos em março
foram Cascavel (598), Londrina
(567), Toledo (526), Cambé
(491), Apu car ana (403),
Araucária (341), Pato Branco
(315), Ibiporã (313), Arapongas
(306), Paraíso do Norte (279),
São Mateus do Sul (253),
Rolândia e Umuarama (245),
Palotina (226) e São José dos
Pinhais (202). Os resultados
também foram expressivos em
Medianeira (199), Palmas
(166), Ortigueira (164) e União

apenas de São Paulo (SP), com
101.621. Belo Horizonte (MG)
ficou em terceiro, com 15.907,
seguida de Salvador (BA), com
11.238.

Os 15 municípios que mais geraram empregos em março foram Cascavel (598), Londrina (567), Toledo (526),
Cambé (491), Apucarana (403), Araucária (341), Pato Branco (315), Ibiporã (313), Arapongas (306), Paraíso do
Norte (279), São Mateus do Sul (253), Rolândia e Umuarama (245), Palotina (226) e São José dos Pinhais (202).
da Vitória (162).
Os dados de março de 2021
também mostram um salto em
relação a março de 2020, mês
da chegada da pandemia e dos
primeiros decretos restritivos
de circulação. Naquele mês
foram 204municípios com saldo
positivo, 51,1% do total, além
de 15 zerados e 180 com
recortes negativos.
“Encerramos o primeiro
trimestre de 2021 com saldo
positivo nas contratações,

mesmo diante de um cenário
desafiador da pandemia, com
as novas variantes e aumento
dos casos e internações. A partir
de agora, com novo ritmo da
vacinação, os p acotes
econô mico e social e
in vestimen tos púb lico s,
esperamos uma retomada ainda
mais vigoro sa e nov as
contratações no Paraná”,
afirmou o governador Carlos
Massa Ratinho Junior.

DOZE MESES – O Caged
destaca, aind a, q ue 322
municípios registraram saldo
positivo de empregos nos
últimos 12 meses (abril de 2020
a maio d e 2021), o que
representa 80,7% do total.
Nessa conta, os maio res
empregadores são Curitiba
(16.798), Ponta Grossa (6.110),
Cascavel (3.809), Toledo
(2.833), Londrina (2.632),
Maringá (2.576), Umuarama
(2.513), Arapongas (2.244),

Rolândia (1.999), Guarapuava
(1.888), Araucária (1.878),
Cambé (1.815), Apucarana
(1.810), Ortigueira (1.775) e
Palotina (1.564).
CAPITAIS – Um recorte
feito pelo Departamento do
Trabalho da Secretaria de
Justiça, Família e Trabalho
também aponta que Curitiba
foi a segunda capital que mais
empregou no 1º trimestre.
Foram 18.581 vagas, atrás

RETOMADA – O Paraná
fechou o primeiro trimestre de
2021 entre os cinco estados do
País que mais abriram vagas
formais de emprego. Foram
criados 78.484 postos com
carteira assinada no período, já
co nsid eran do os ajustes
técnicos realizados pelo
Ministério da Eco nomia.
Apenas São Paulo (253.460),
Minas Gerais (108.109) e Santa
Catarina (87.127) tiveram
desempen ho sup erior no
recorte de 90 dias.
O resultado de março, de
11.507, é reflexo de 126.517
co ntratações e 115.010
desligamentos. Representa um
aumento expressivo em relação
ao mesmo mês do ano passado,
marcad o p elo início da
pandemia no País, quando
foram fechadas 25.351 vagas
formais. Sozinho, o Paraná
gerou mais empregos em março
do que duas regiões brasileiras:
Norte (8.944) e Nordeste
(4.790).
As vagas abertas neste ano
dão
co ntin uid ade
ao
desemp enho
po sitivo
conquistado ao longo de 2020.
O Paraná abriu 52.670 vagas
de emprego no ano passado,
mesmo em um ano marcado
pela crise econ ômica
decorrente do coronavírus. Foi
o segundo melhor resultado do
País, co m ap enas 380
contratações a menos do que
Santa Catarina.
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Quarto Centenário celebra seus 25 anos
sem festa, mas com muito a comemorar
No momento em que
o país enfrenta talvez o
seu pior desafio na área
de saúde, por conta da
pandemia da Covid-19,
Qu ar t o Ce n t e n ár io
chega aos seus 25 anos
de
ema n c ipa ç ã o
político-administrativa.
O aniversário foi ontem,
dia 29, sem festa, mas
com a esperança de que
tudo vai ficar bem.
Akio Abe, prefeito da
cidade, cita que mesmo
no isolamento dos seus
lares, os cidadãos de
Quarto Centenário têm
muitos motivos para
comemorar, já que a
c ida d e ava n ç a e m
d ive r sa s á r e a s, se
tornando a cada dia que
passa, um lugar ainda
melhor para se viver.
Para celebrar este
momento tão especial, a
administração municipal

acaba de lanç ar um
‘pacote’ de obras, com
investimentos de cerca
de R$ 850 mil. Trata-se
de recursos para obras
de
re fo rmas,
pavimentação asfáltica,
revitalização de praças e
iluminação com lâmpada
de LED, entre outros.
O p re fe it o , q u e
também já foi vereador
e secretário municipal
de Agricultura e Meio
Ambiente, trabalha de
fo rma d ed ic a da e
acompanha de perto
todas as ações de sua
administração. “Apesar
de assumirmos num ano
difícil, de pandemia e
retração da economia, a
expectativa é boa. A
gente vai realizar muita
coisa”, diz ele.
Akio e xp lic a qu e
entre os investimentos
a se re m fe it os p el a

O prefeito Akio Abe: aniversário sem festa,
mas com motivos para comemorar

ma s me smo assim
conseguimos avançar
b a st a n t e ”, d iz e l e ,
citando que apesar das
d ific u l da d e s,
as
perspectivas são das
melhores. “Os dias são
difíceis, mas estamos
e sp er a n ç o so s
e
acreditando num futuro
melhor”, comentou.

A cidade de Quarto Centenário está comemorando seus 29 anos

a d min istr a ç ã o
nos
próximos meses, estão
obras de reformas do
prédio da Secretaria de
Saúde, cujo orçamento é
da ordem de R$ 194 mil
e ain d a o b r a s d e
r efor ma s d o pr ojet o
Cidadão do Futuro, que
deverá ter um custo final
de cerca de R$ 100 mil.
Além disso, o prefeito
c it a
que
h ave r á
investimento de R$ 168
mil em pavimentação
asfáltica no distrito de
Bandeirantes do Oeste e
R$ 232 mil em serviços
d e r e vit al iz a ç ão d e
praças no município.
“ S ão in vest ime nt o s
significativos e que vão
dar
uma
boa
movimentada na cidade”,
destaca ele.
B AL ANÇ O : - Ao
fazer um balanço de sua
administração até aqui,
Akio comenta que nestes

quatro meses já foi
possível sentir como
será a gestão. “Estamos

vive n d o u m t emp o
atípico, em especial por
conta dessa pandemia,

ILUMINAÇÃO: Ainda dentro do pacote
de investimentos que
está sendo anunciado, o
prefeito Akio cita R$ 36
mil para melhorias no
sistema de iluminação,
que ganhará lâmpadas de
LED.

Prédio da Secretaria de Saúde receberá obras de melhorias

O prédio do projeto Cidadãos do Futuro será reformado nos próximos dias

Câmara de Vereadores é
parceira da administração
No momento em que
Qu ar to
C en te n á rio
comemora seus 25 anos, a
Câmara de Vereadores do
m u n icí p io te m p a p e l
fundamental nas conquistas
e realizações asseguradas
até agora.
Segu nd o o veread or
‘ Vald ir d o Po rto III’ ,
p r es id en te d o Po d e r
Legislativo, não dá para
cobrar da administração se
não houver participação.
“ N ó s , ve re ad o r es ,
s o m o s p ar ce ir o s d a
adm in istração e temo s
trabalhado para qu e o
prefeito tenha to das as
condições de realizar o
melhor para nossa cidade”,
diz.
Conforme Valdir, nestes
primeiros quatro meses de
ad m in ist ra çã o ,
os
vereadores deram várias
sugestões à administração,

Os vereadores que integram a atual legislatura: parceria e apoio à administração

através de indicações e
requerimentos.
“Mesmo sendo fiscal do
E x e cu tivo , o Po d e r
Legislativo tem sido um
g ra n d e p a rc eiro d a
ad min istração,
contribuindo com ideias,
sugestões e ajudando o
prefeito a fazer mais pela
nossa cidade”, disse.

O vereador e presidente da Câmara, Valdir com o
secretário de Administração, Fernando Bergo

Censo 2021
O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o
governo federal realize a nova edição do censo demográfico
nacional em 2021. O senador Oriovisto Guimarães
(Podemos) declarou que é a favor da realização do censo,
mas criticou o Supremo Tribunal Federal pelo que entende
ser um abuso de decisões monocráticas. Para ele, os 11
ministros do tribunal “governam o país” com esses
instrumentos.
do Promapa (Programa de
Censo 2021 II
“Nãopossoconcordarque Mapeamento Temático
o país seja governado como Integrado do Estado do
está sendo. Éum bate-cabeça Paraná), Benno Doetzer, e
entre os poderes que não tem do técnico Davi Pinezi em
cabimento. Essa decisão, se reunião com o secretárionão for revogada pelo executivo da AMP, João
colegiado, vaicriarproblemas ViníciosdeSouza,solicitaram
orçamentários e insegurança que a AMP peça apoio das
jurídica”, argumentou o associações regionais de
senador. O censo estava municípiosnaimplantaçãodo
previsto para 2020, foiadiado projeto Promapa em todas
devido à pandemia e acabou as 399 cidades do Estado.
canceladoporfaltaderecursos. Basicamente, o Promapa é
A liminar que exige o Censo um programa que objetiva o
2021 é do ministro Marco levantamento, a organização
Aurélio Mello, e ainda vai ser e a disponibilização de
analisadapeloplenáriodoSTF. informações cartográficas
sobre o uso e a ocupação dos
solosem todososmunicípios
Promapa
O coordenador estadual do Estado.
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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Janiópolis adquire ambulância de
suporte avançado por R$ 186 mil
A Prefeitura de Janiópolis
recebeu nesta semana, mais
uma ambulância para o setor
de saúde do município. Tratase de uma ambulância de
suporte básico avançado para
transporte inter-hospitalar de
pacientes.
De acordo com as
informações, o valor do
investimento é da ordem de
R$ 186.750,00. “Um
investimento grande, mas
muito importante, pois com
essa amb ulância n ossa
população terá um suporte a
mais n o tran sp orte d e
pacientes”, diz o prefeito
Ismael.
O prefeito cita que além
desta ambulância, o município
recebeu recentemente uma
van do governo estadual, com
capacidade para 16 lugares,
tam bém para u so d e
transporte de pacientes e fez
a aquisição de uma outra, que
já está no pátio da prefeitura.
Conforme Ismael, ao
investir na renovação da frota

da saúde, sua administração
busca garantir conforto,
comodidade e segurança,
tanto para os motoristas
quanto para os pacientes que
diariamente são transportados
nestes veículos. “A vida do
ser humano é algo precioso e
por isso temos que tomar
todos os cuidados devidos”,
destaca ele.
O prefeito diz que a saúde
tem sido uma das prioridades
de sua gestão, não só com a

A ambulãncia foi entregue na última quarta-feira: conquista importante

renovação da frota do setor,
mas também investindo nas
UBS para m elho rar o
atendimento à população.
“Graças a Deus a gente tem
conseguido dar uma resposta
boa para todos”, cita.
Hoje, segundo o prefeito,
o maior desafio da saúde, é
vencer a Covid-19, que tem
assolado todos municípios da
região e várias cidades do
país. “Mas com esperança e
fé em Deus nós vamos
vencer”, finalizou ele.

A ambulância é do modelo avançado

Mais de 450 pessoas devem
ser imunizadas contra a gripe
O município de Janiópolis
realizou durante esta semana,
de forma simultânea, as
campanhas de vacinação
contra a gripe e também contra
a Covid-19.
A vacinação aconteceu no
Salão Paroquial, com a
participação das equipes de
Vigilância emSaúdee Atenção
Primária, com destaque para
os Agentes Comunitários de
Saúde que estão sempre
trabalhando em todas os
eventos da Secretaria de
Saúde.
De acordo com a Regional
de Saúde, a estimativa é o
mun icíp io vacin ar 456
pessoas, sendo 71 crianças
de seis meses a dois anos; 165
crianças de 2 a 4 anos e 57 de
cinco anos. Também serão
vacinadas 35 gestantes e 128
trabalhadores da saúde.
A secretária Mônica Souza
explica que por determinação
do Ministério da Saúde, a
vacinação foi dividida em
etapas, porgrupos prioritários.
“Nesta primeira etapa estamos
vacinando as crianças,
gestantes e trabalhadores do
setor de saúde”, explica.
De acord o co m a

Equipamento deve ser entregue nos próximos dias

Retroescavadeira deverá ser
entregues nos próximos dias

A vacinação no município foi intensa durante esta semana

secretária, a vacina contra a
gripe é das mais importantes,
pois ela previne o surgimento
de complicações geradas pelo
vírus,diminuiasconsequências
sobre os serviços de saúde e
ainda reduz os sintomas que

podem ser confundidos com
os da Covid-19.
A meta é imunizar 90% de
cad a
pú blico-alvo
contemplado pela campanha,
incluindo os demaisgrupos que
serão beneficiados nas fases

seguintes: idosos de 60 anos
ou mais e professores a partir
de 11 d e maio, além
portadores de comorbidades,
pessoas com deficiências,
caminhoneiros, entre outros
grupos prioritários.

A Prefeitu ra d e
Janiópolis já licitou eadquiriu
um a
mo dern a
retroescavadeira, cujos
investimentos foram da
ordem de R$ 351 mil. O
equipamento foi adquirido
ainda no ano passado e o
município aguarda sua
entrega para os próximos
dias.
O prefeito Ism ael
Dezanoski cita que a nova
máquina irá reforçar as
atividades de manutenção e
recuperação não só das
estradas rurais, que ficam
nointeriordo município,bem
como de ruas na zona
urbana.
Ainda de acordo com o
prefeito, a retroescavadeira
foi adquirida pensando no
co nforto d o op erad or
durante a realização de
serviços mais demorados.
‘É u m eq uipamento
mo derno, co m cabine

climatizada, garantindo
conforto ao operador”, diz
ele.
Para Em ílio Lop es,
diretor do Departamento de
Viação e Obras d o
município, a nova máquina
será de grande vali para a
realização de serviços como
a instalação de galerias
pluviais, por exemplo, mas
prin cipalm en te
na
readequação das estradas.
“Essa máqu in a é
fundamentale será de grande
ajuda para nós, já que temos
uma grande demanda de
serviços na zona rural. Com
certeza está chegando em
boa hora”, destaca Emílio.
O diretor de Viação e
Obras disse ainda que as
conquistas de Janiópolis não
param por aí, uma vez que a
administração do prefeito
Ismael tem investido de
forma significativa nesse
setor.
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Paraná do Oeste terá Parque Urbano:
investimento de mais de R$ 1 milhão
Uma boa notícia para os
moradores do Distrito de
Paraná do Oeste. O prefeito
Rafael Bolacha, com apoio de
vereadores, conseguiu nesta
semana, recursos da ordem de
R$ 1 milhão para a construção
de um Parque Urbano. Os
recursos virão do Governo
Estadual, através do programa
Fu nd o d e Vale e f or am
garantidos pelos deputados
Romanelli e Marcio Nunes.
O prefeito Rafael cita que
a área para a instalação do
parque já está definida, com
fo co
na
pr eser vação
ambiental, além de poder
oferecer estrutura para lazer,
diversão e práticas esportivas
para a comunidade. “Uma
conquista importante para
Paraná do Oeste e Moreira
Sales”, disse ele.
O deputado Romanelli,
articulador da liberação dos
recursos, disse que o parque
urbano será um agregador para
a população, além de um ponto
de encontro para as famílias
se encontrarem. “Pensamos
nestes parques também como
um polo agregador para a
p op ulação , um local d e
encontro para passear, se
divertir e curtir as belezas
natu rais q ue o Par an á
oferece”, afirma o deputado.
O projeto, lançado no ano
passado e com coordenação
da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentável
e Turismo, vai aplicar R$ 48,35
milhões na construção desses

Lideranças mostram mapa da área onde será implantado o Parque Urbano de Paraná do Oeste
espaços em 46 municípios do
Paraná.
“É o maior programa de
parques urbanos do Brasil,
buscando a conservação dos
fu nd os d e vales e a
preservação do solo, da água e
das florestas. Além disso, essas
estruturas acabam por se
tornar um ponto turístico para
os pequenos municípios”,
afirma o secretário Marcio
Nunes, que foi decisivo na
liberação dos recursos.
Para a criação de um

Audiência no gabinete do deputado Jonas Guimarães

Lideranças com o deputado Anibelli Neto

Parque Urbano, os municípios
devem identificar as áreas com
características de fundo de
vale ou com ações erosivas, e
apresentar um pré-projeto ao
Setor de Projetos Especiais do
Instituto Água e Terra.
Após aprovação do projeto,
é firmado um convênio em que
o Instituto Água e Terra faz os
repasses financeiros conforme
a progressão da o bra. É
necessário que o município
tenha, além da aprovação do
projeto e do convênio firmado,
a Licença Ambiental e a
Ou to rga ou d isp ensa de
outorga emitidas também pelo
Instituto Água e Terra.
“Já
estamo s
bem
adiantados com nosso projeto.
Nossa excelente equipe está
cu idan do de tudo . Lo go
veremos o início dos trabalhos
e a comunidade de Paraná do
Oeste sendo beneficiada”,
frisa o prefeito Rafael.
Os vereadores ‘Tatuzinho
Adão’ e ‘Nardinho Pedroso’
estiv eram pr esen tes n a
audiência com os deputados
Romanelli e Márcio Nunes.
“Tenh o cer teza q ue este
parque será o ponto turístico
no nosso distrito”, salienta o
p residen te d a Câmar a,
‘Tatuzinho’.
Para o vereador Nardinho,
morador do distrito, é um
verdadeiro sonho, que muito
em breve se tornará realidade.
“Nossa comunidade merece e
sei o quanto os moradores

aguardavam algo tão bom
assim”, disse Nardinho.
MAIS CONQUISTAS:
Ainda na capital do estado, o
grupo de lideranças de Moreira
Sales esteve em contato em
diversos órgãos e secretarias
do governo estadual, na busca
de recursos para a cidade.
Uma das audiências foi
com o deputado Douglas
Fabrício, oportunidade em que
os vereadores Rafael Bezerra
e Su eli Leite Lessa
manifestaram a necessidade
de investimentos nas áreas de
Esporte e Lazer. Entre as
d eman das ap resentad as,
investimentos em academias
d a terceira idade, ar en a
multiuso e playground.
O prefeito Rafael disse que
o s veread or es estão em
sintonia com a administração
e trabalhando pelo bem da
po pu lação.
“Temo s
vereadores dedicados para
identificar necessidades do

nosso município. E o trabalho
em conjunto do deputado
Dou glas Fab rício co m o
Governo do Estado facilita a
conquista de recursos para a
no ssa cid ade”, afir ma o
prefeito Rafael Bolacha.
DEPU TADOS
E
SEC RETARIAS:
A
comitiva de Moreira Sales fez
questão de se reunir com todos
os deputados com atuação no

município, entre eles, Anibelli
Neto , repr esen tado p elo
vereador Daniel Pacor.
A comitiva também esteve
com o deputado e secretário
Márcio Nunes, representado
pelo v er eado r Rein ad o
Pedroso, bem como com o
deputado Douglas Fabrício,
representado pelos vereadores
Sueli Leite e Rafael Pastel.
Ain da n a capital, o s
vereador es estiver am no
gabinete do deputado Jonas
Guimarães, representado pelo
vereador Reinado Pedroso,
bem como no gabinete do
depu tado
Roman elli,
representado pelo prefeito
Rafael e vereadores Ewerton
Adão, Rafael Pastel, Beti
Paulique e Sueli Leite.
De acordo com o prefeito
Rafael, a conversa com os
deputados e secretários, foi
muito produtiva e que Moreira
Sales será prestigiada com
diversos recursos importantes
para o crescimen to d o
município como um todo.
“Fo mo s mu ito bem
recebidos pelos deputados e
também nas secretarias do
go vern o. Apr esen tamo s
nossos pedidos e saímos
con fian tes qu e seremo s
contemplados. Estou bastante
satisfeito também pelo apoio
que os vereadores têm dado à
nossa administração. Uma
demonstração de unidade. Isso
é muito bom”, disse ele.

As liderançãs estiveram no gabiente do deputado Douglas

Na Assembléia Legislativa foram várias audiências com os deputados
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Rancho Alegre vai investir R$ 500 mil
em calçamento com pedras irregulares
A Prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste está
trabalhando no processo de
licitação para aplicar cerca
de R$ 500 mil em
calçamento de estradas
rurais usando pedras
irregulares. Os recursos
foram assegurados através
de emendas do saudoso
deputado José Carlos
Shiavinato, a pedido de
lideranças do PP – Partido
Progressista.
De acordo com
informações
da
Prefeitura, são dois
projetos distintos, sedo
um de R$ 252 mil,
destinado à implantação do
calçamento em cerca de

O vereador José
Antonio Zanuto, que é o
líder maior do PP no
município,
está
agradecendo a liberação
dos recursos e lamentando
a morte do deputado
Schiavinato. “Era um
grande parceiro nosso.
Rancho Alegre perde, o
Paraná e o nosso estado
também”, disse ele.

O município já realizou vários trechos de estradas com pedras irregulares: mais investimentos

O vereador e líder maior do PP, José Antonio Zanuto

1.500 metros de estradas.
O primeiro lote de
calçamento
já
foi
autorizado pela Caixa
Econômica para ser
licitado.
Já o segundo projeto,
orçado em R$ 250 mil,
prevê a pavimentação de
1.200 metros de estradas e
chega para melhorar a vida
dos
agricultores,
garantindo trafegabilidade
nas estradas e facilidade

no escoamento da
produção.
De acordo com o viceprefeito Cássio Zanuto, a
direção do PP priorizou
estes investimentos por de
Rancho Alegre ser um
município essencialmente
agrícola.
“Nosso
município é agrícola e não
poderíamos deixar de olhar
para este setor que tanto
faz pela nossa economia”,
citou.

Lideranças políticas mantém
contatos na capital do estado
Lideranças políticas
d e Ra nc ho Ale gr e
D’Oeste estiveram esta
semana em Curitiba,
o nd e
ma n tive ra m
contatos em diversos
ó rgão s do go ve rn o
estadual.
Entre as audiências,
uma com o deputado
Lu iz
C l a ud io
R o man e l l i,
que
r e afir mo u
os
co mpro missos
assumidos com a cidade.
De acord o com o
vereador Augusto de
Souza Campos, a viagem
foi das mais proveitosas,
pois conquistas foram
ga ran tida s p ara o
município.
A comitiva de Rancho
Alegre também esteve
e m se cr et a rias d o
governo em busca de

Lideranças estiveram reunidos também com o deputado Paulo Litro

recursos para a cidade.
As
lide ranç as
estiveram ainda com o
deputado Paulo Litro. Na
pauta de reivindicações,
recursos para iluminação
de LEF, pedidos de cestas
bá sic as
e
casas
populares.

O deputado Romanelli tem sido um
parceiro de Rancho Alegre D’Oeste

ESTRADAS: - Ainda
sobre estradas rurais, a
Prefeitura de Rancho
Alegre tem realizado
manutenção constante das
mesmas, sempre deixandoas em condições para a
passagem dos agricultores.

O vice-prefeito Cássio: empenhado
em favor de obras para o município

