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Goioerê vai acelerar desenvolvimento
com importantes obras para a população
Tijolo, concreto e asfalto.
Nos próximos dias Goioerê se
tornará em um grande canteiro
de obras, com a construção do
novo Parque de Máquinas,
Escola Agríco la, casas
populares, SESC, Condomínio
da Terceira Idade, reforma de
Unidades de Saúde e outros
projetos, com o objetivo de
acelerar o desenvolvimento da
cidade e oferecer melhorias
na qualidade de vida da
população.
PÁGINA 03

Janiópolis busca
apoio da Cohapar
para construção de
casas populares
CIDADES

Deputada Maria Victória destina
mais de R$ 660 mil para Goioerê
A pedido do vereador
Márcio Lacerda, a deputada estadual Maria Victória
está destinando emendas que
ultrapassam R$ 660 mil para
Goioerê. Trata-se de recur-

sos para diversas obras e serviços. O anúncio dos recursos
foi feito quinta-feira pelo vereador Márcio ao prefeito Betinho Lima, que agradeceu o
apoio e empenho em favor da

cidade. Na foto, o vereador
Márcio com a deputada Maria
Victória, ladeados pelo prefeito Betinho e o vice “Dr
Adilson’’.

PÁGINA 02

Moreira Sales realizou várias ações
durante Semana do Meio Ambiente
Durante toda a semana que
passou, o município de Moreira
Sales, através do Departamento
de Agricultura e Meio Ambiente,
realizou várias atividades e ações
ambientais em comemoração ao
Dia Mundial do Meio
Ambiente.Entre as ações realizadas, destaque para o Desafio
do Lixo, proposto pelo IAT (Instituto Água e Terra) do Governo
do Estado. “Foi uma ação muito
importante e que mobilizou boa
parte da comunidade”, cita
Marcelo Marangoni, diretor de
Agricultura e Meio Ambiente.

Rancho Alegre vai comprar de trator e
pulverizador para atender agricultores

CIDADES

Comércio funciona até às 17 horas
neste sábado, Dia dos Namorados
O co mércio de Go ioerê estará fu ncionand o em
horário especial neste sábado , Dia d os Namorados. Segundo a Asso cia-

CIDADES

Quarto Centenário busca conhecimento
técnico sobre a separação de recicláveis
Bu sc an d o a mp li ar a
r en da do s coleto res d a cid a d e , a P r e f e i tu r a d e
Q uarto Cen ten ário, atrav és d a Secr etar ia de Agricultu r a e Meio Amb ien te,
r e alizo u n est a s eman a,
v isita técn ica à ATA –
Associação d os Co leto res
d e Mater iais Recicláv eis

d e G o i o er ê . De ac o r d o
com o secr etár io Ro gério
Casa Branca, além d e ser
u ma v isita técn ica, o
encon tro tamb ém ser viu
p ar a q ue os co letor es pu d essem con hecer co legas
d o mu n icípio v izinh o e
tro car inf o rmaçõ es en tr e
CIDADES
eles.

ção Comercial, as lojas
que estiverem regularizadas junto aos sindicatos,
poderão ab rir das 9 às 17
horas.
PÁGINA 04
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Deputada Maria Victória destina
mais de R$ 660 mil para Goioerê
A pedido do vereador
Márcio Lacerda, a deputada
estadual Maria Victória está
destin and o emend as q ue
ultrapassam R$ 660 mil para
Goioerê. Trata-se de recursos
para diversas obras e serviços.
O anúncio dos recursos
foi feito quinta-feira pelo
vereador Márcio ao prefeito
Betinho Lima, que agradeceu
o apoio e empenho em favor
da cidade.
Visan do o lazer e a
recreação das crianças e
adolescentes do município,
Lacerda solicitou a liberação
R$ 117 mil para a implantação
de uma API – Academia da
Primeira Idade – que contará
também com playground com
seis equipamentos em uma
ár ea d e piso mo no lítico
emborrachado e piso de paver
drenante, totalizando 219
metros quadrados.
Para a terceira idade, o
vereador solicitou recursos da
ordem de R$ 115 mil, para a
imp lantação de uma das
maiores e mais modernas ATI
– Academia da Terceira Idade

Momento em que o vereador Marcio anunciava
ao prefeito Betinho os recursos para Goioerê
- fo r mad a po r no v e indicação, com a liberação de ultrassom e R$ 150 mil para a
equipamentos e mais três para R$ 50 mil para a aquisição de amp liação d e UBS - em
pessoas com necessidades u m Kit Mu ltimíd ia p ar a processo de licitação – os
especiais, totalizan do 12 v id eo co n f er ên cia
par a recursos ultrapassam R$ 660
equipamentos.
atender 10 salas de aulas.
mil.
Já p ar a o seto r d a
Segu n d o Lacer d a, o
O prefeito Betinho Lima
Educação, Marcio Lacerda equipamento será destinado destaca o importante trabalho
solicitou e foi atendido na para o Colégio Estadu al que a deputada Maria Victória
Cívico-Militar Vila Guaíra, vem desempenhando em prol
com o objetivo de atender de Goioerê e agradece todo o
aquela importante instituição apoio e parceria pela nossa
de ensino, colaborando com cidade. “Só tenho mesmo é
p ro cesso d o
en sino - que agradecer”, disse ele.
aprendizagem.
O vereador Márcio disse
No total, as emend as que é de impressionar o apoio
solicitadas p elo vereador e a atenção que a cidade vem
Marcio Lacerda totalizam R$ recebendo da deputada Maria
282 mil. Somadas com os Victó ria no s último s.
r ecu r so s já lib erad o s e “Estamos falando de uma
empenhados este ano pela deputada que é parceira do
deputada Maria Victória - nosso município. A ela, os
sendo R$ 230 mil para a nossos agradecimentos”, disse
O vereador Marcio Lacerda com a assessora
compra de um aparelho de o vereador.
parlamentar Iraci, da deputada Maria Victória

Jardim Galiléia quer regularizar
a sua Associação de Moradores
Por iniciativa do vereador
Fabian o Barb oza, f or am
iniciadas nesta semana, as
tratativas com a Secretaria
de Assistência Social de
Go io er ê,
v isan do
a
regularização da Associação
de Moradores do Jardim
Galiléia.
O primeiro encontro para
discutir o assunto aconteceu
na terça-feira, oportunidade
em que o parlamentar fez uma
exposição do histórico da
associação, bem como do
desejo da comunidade em ter
sua entidade regularizada.
“Oficializar a associação
é u m desejo daq u ela
comu n id ad e e nó s não
mediremos esforços para que
isso aconteça. Já começamos
as conversações e acredito
que nos próximos dias o
processo será regularizado”,

O vereador Fabiano está à frente das negociações de regularização da entidade
frisa o vereador.
Fabiano está agradecendo
o apoio recebido da secretária
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Ivanilda Plaza, bem como da
diretora Silva Corpa, que estão
empenhadas para que o pedido
seja aten did o . “Meu s

agradecimentos a todos da
Assistên cia So cial, em
especial à Ivanilda e à Silvia
Corpa”, disse.

Ponte de Guaratuba
A histórica ponte de Guaratuba está saindo do papel e
deverá tomar forma no segundo semestre de 2022. O
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DERPR) homologou a licitação para contratar a elaboração dos
Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/Rima), e estudos preliminares de engenharia
da implantação da Ponte de Guaratuba e seus acessos no
Litoral, resultando no avanço de mais uma etapa do projeto.
Os estudos serão elaborados em até 14 meses, a expectativa
é que ela comece a ser construída em 2022.
Ranking vacinal
Em reunião virtual nesta
sexta-feira (11) com os chefes
das 22 Regionais de Saúde, o
governador Ratinho Júnior
informou quais os municípios
que mais aplicaram doses da
vacina contra a covid-19. Em
números absolutos e também
de acordo com o Vacinômetro
do SUS, estão Curitiba, com
788.550 vacinas, seguido por
Maringá (234.632), Londrina
(234.456), São José dos
Pinhais (123.350), Cascavel
(122.688) e Foz do Iguaçu
(99.444).

duvidosas sobre as urnas
ele trônicas e o proce sso
eleitoral. O MPF continuará
parceiro do projeto por mais
do is
a nos
e me i o,
c o la b or a nd o
c om
a
divulgação da central por
s e us i ns t ru me nto s de
comunicação social.

Resíduos
O Paraná passou a contar
com uma política mais robusta
de resíduos sólidos. A Lei,
que institui o Plano Estadual
de Re síduos Sólidos do
Estado do Paraná – PERS/
PR, foi sa ncionada pe lo
Desinformação
governador Ratinho Júnior,
O Minis té rio Públic o após ampla discussão com a
Federal (MPF) e o Tribunal sociedade civil e os deputados
Regional Eleitoral do Paraná e sta dua is.
“Que re mos
(T R E/PR) pror roga r a m, tra nsformar o Paraná em
desde o dia 26 de maio, o referência na ges tão dos
Ac ordo de C oope ra ç ã o resíduos, de olho na melhoria
Técnica para veiculação da da qualidade de vida e da
C e ntr a l de C o mb a te à responsabilidade ambiental”,
De s i nf orma ç ã o Gr a l ha destacou o s ecretário de
C o nf e re , la nç a da pa ra Desenvolvimento Sustentável
c he c a r
info rma ç õ e s e Turismo, Márcio Nunes.
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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Goioerê vai acelerar desenvolvimento
com importantes obras para a população
Tijolo, concreto e asfalto. Nos próximos dias Goioerê se tornará em um grande canteiro de obras, com a
construção do novo Parque
de Máquinas, Escola Agríco la, casas p o p u lares,
SESC, Condomínio da Terceira Idade, reforma de Unidades de Saúde e outros
projetos, com o objetivo de
acelerar o desenvolvimento
d a cid ad e e o ferecer
melhorias na qualidade de
vida da população.
Além dessas obras, o
prefeito Betinho Lima cita a
realização de uma ampla
frente de pavimentação asfáltica que vai beneficiar
moradores do Jardim Universitário, Distrito de Jaracatiá e Conjunto Águas Claras. “Serão cerca de R$ 9
milhões investidos em obras
de asfalto, garantindo uma
melhor qualidade de vida
para a nossa população, especialmente destas três comunidades”, comenta ele.
No setor habitacional,
serão 504 casas populares,
cujo projeto já está em andamento na Cohapar –
Companhia de Habitação
do Paraná. “Vamos transformar nossa Goioerê em
um grande canteiro de

portante desejo do prefeito
Betinho Lima é fazer com
que toda a malha viária urbana de Goioerê esteja asfaltada até o final de seu
mandato. A prefeitura tem
avançado neste processo.
Nos próximos dias ele deverá anunciar uma ampla
frente de recape e pavimentação para a cidade.
A estimativa é que em
2022 a administração municipal invista mais de R$ 30
milhões em obras na cidade,
valor proveniente de convênios estaduais e emendas
parlamentares.

Entre as obras que vão movimentar o setor de construção civil a partir do ano que vem está a construção do Sesc

obras. É para isso que estamos trabalhando”, destaca o prefeito, citando que
muitas novidades serão
anunciadas ainda nos próximos dias. “Moradia é uma
das bandeiras da nossa administração. Desta forma
vamos diminuir no número
de pessoas que ainda não
têm seu próprio lar”, frisa.
Outra obra importante
prevista para acontecer em
Goioerê, é a construção da
Escola Agrícola, que terá
um investimento de cerca de

R$ 16 milhões. A escola será
co n stru íd a através d e
parceria com o Governo
Estadual e no total 400 alunos serão atendidos na instituição. “Nossa cidade tem
vocação agrícola e por isso
vamos investir na construção dessa escola, preparando futuros técnicos para atuarem no setor rural”, comenta Betinho.
Nessa mesma linha, Goioerê deve iniciar no segundo semestre de 2022, a
construção do SESC, uma

estrutura invejável e que vai
oferecer lazer, entretenimento e capacitação para os trabalhadores do comércio da
cidade. É mais uma conquista importante, fruto das
articulações feitas pelo prefeito Betinho Lima. Na sexta-feira passada, o secretário de Estado da Administração, Marcel Micheleto,
esteve em Goioerê para fazer a entrega da escritura do
terreno para a Prefeitura,
onde a obra será construída.
RECAPE: - Outro im-

O prefeito Betinho Lima: milhões em
investimentos para os próximos anos

Conhecida a empresa que fará o asfalto
do Jardim Universitário e Águas Claras Marketplace pode alavancar vendas de
indústrias paranaenses do vestuário
Foi conhecida nesta semana, a empresa vencedora
da licitação para realizar as
obras de pavimentação asfáltica no Jardim Universitário e Conjunto Águas Claras. É a Casali Construções
de Campo Mourão.
De acordo com informações da Prefeitura, uma vez
definida a empresa, bem
como a habilitação da mesma, as obras deverão ser
iniciadas, o que ocorrerá nos
próximos dias.
Em relação ao Distrito
de Jaracatiá, a primeira ses-

são de habilitação das empresas aconteceu nesta sexta-feira. No total, cerca de
R$ 9 milhões serão aplicados nos serviços a serem
realizados nestas três comunidades.
De acordo com o prefeito Betinho Lima, a pavimentação das ruas destas comunidades é um sonho antigo,
que agora está sendo atendido pela sua administração.
“É um sonho que começa a
virar realidade”, diz ele.
Para o Jardim Universitário, segundo o projeto, a Pre-

feitura destinou R$ 1 milhão
e 671 mil. O prefeito Betinho
cita que com esse recurso,
praticamente todas as ruas
serão pavimentadas. “Vamos
atender quase 100% das
ruas”, disse.
Já no Conjunto Águas
Claras, o projeto prevê investimentos da ordem de R$
1 milhão e 640 mil. Acredita-se, que não havendo nenhum contratempo, principalmente em relação a possíveis recursos por parte das
empresas participantes, em
trinta dias as obras poderão
ser iniciadas.
JARACATIÁ: - Com
investimentos aproximado
de R$ 5 milhões e 407 mil,
Jaracatiá conhecerá a empresa que vai realizar a pavimentação de suas ruas nos
próximos dias. Segundo as
informações, com os recursos destinados será possível asfaltar praticamente
todo o perímetro urbano do
distrito.

As ruas de Jaracatiá serão todas pavimentadas

Plataforma comercializa produtos de diferentes fabricantes,
facilitando acesso de revendedores e consumidores

A inserção das vendas
no meio digital, encurtando
distâncias com revendedores ou diretamente com o
consumidor final, é um
importante caminho para
alavancar os resultados do
setor industrial. Possibilitar
que mais empresas tenham
acesso a ferramentas de
com ércio on -lin e é a
premissa que fez com que a
Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep) lançasse uma
iniciativa inovadora. Com o
LookModa, indústrias paranaenses de confecções e
artigos do vestuário têm a
oportunidade de ingressar
nesse mercado, gerando
novas perspectivas para seus
negócios.
A necessidade de explorar o comércio virtual se
acentuou ainda mais com a
pandemia. Levantamento da
Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico (AB-

Comm), em parceria com a
Neotrust, apontou que, em
2020, essa modalidade de
vendas cresceu 68% no país
em relação a 2019. “Estar
inserido nessa realidade é
fundamental para que as indústrias ampliem suas possibilidades de vendas”, afirma o
presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro.
Ele acrescenta que a entidade tem entre suas prioridades fomentarnovos negócios
para a indústria paranaense.
“E como muitas indústrias, especialmenteas de menorporte,
nem sempre têm acesso à
tecnologia ou ao conhecimento para ingressar no mercado
eletrônico, criamos uma
plataforma que dá todo o
suporte para que possam vender seus produtos de maneira
virtual”, completa.
Como funciona – O
LookModa é uma platafor-

ma de marketplace, um shopping virtual que congrega
diferentes fabricantes associados, facilitando o acesso
de consumidores finais ou
de revendedores, já que
também são realizadas
vendas no atacado. Entre as
vantagens desse modelo de
e-commerce está a centralização d a gestão d a
plataforma – administrativa,
fin an ceira (m eios d e
pagamento), logística e
tecnológica –, além da ampla
divulgação.
Indústrias paranaenses
interessadas em fazer parte
do Loo kMo da p od em
procurar o sindicato pelo
qual são representadas ou
acessar
o
site
www.lookmoda.com.br,
onde encontram todas as informações para aderir ao
projeto.
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Comércio funciona até às 17 horas
neste sábado, Dia dos Namorados
O comércio de Goioerê
estaráfuncionando emhorário
especial neste sábado, Dia
dos Namorados. Segundo a
Associação Comercial, as
lo jas qu e estiverem
regu larizadas junto aos
sindicatos, poderão abrir das
9 às 17 horas.
Alexand re Cân dido ,
presidente da ACIG, explica
que a medida tem o objetivo
de facilitar a compra de
presentes e estimular as
vendas para esta data tão
especial. “Muitos casais não
tiveram tempo de comprar o
presente durante a semana e
poderão fazer neste sábado”,
cita ele.
Dados da Confederação
Nacional dos Dirigentes dos
Lojistas (CNDL), apontam
qu e cerca d e 58% d as
pessoas pretendem comprar
p resentes n o Dia do s
Namorados. “O Dia dos
Namorados ainda é a terceira
data mais importante para o

com ércio e os lojistas
precisam aproveitar isso”,
comenta Alexandre.
En tre os itens m ais
procurados estão roupas,
perfumes e chocolates. Flores
e acessórios também estarão
presentes na lista de produtos
e po dem resu ltar em
crescimento das vendas.

Lojas estão preparadas para atender os namorados neste sábado: comércio até as 17 horas

Vacinação BCG começa
neste sábado em Goioerê
Começa neste sábado
em Goioerê, a vacinação
BCG, cujo novo calendário
foi divulgado nesta semana
pela Secretaria Municipal
de Saúde.
De acordo com a saúde,
a vacinação que ocorria
sempre às terças-feiras,
agora acontecerá aos
sábados, quinzenalmente,
das 8 às 12 horas, no Posto
Central.
A secretária Gabriela
Martins cita que o objetivo
A vacinação está programa para ser iniciada hoje

CALENDÁRIO DE VACINA BCG
JUNHO – 12/06 à 26/06
JULHO – 03/07 – 17/07 – 31/07
AGOSTO – 14/08 à 28/08
SETEMBRO – 04/09 à 18/09
OUTUBRO – 02/10 – 16/10 – 23/10
NOVEMBRO – 06/11 à 20/11
DEZEMBRO – 04/12 à 18/12

da mudança, é tirar as mães
e os bebês recémnascidos do contato com
outras pessoas.
“Estamos vivendo um
período de pandemia e
queremos evitar a

exposição das mães e seus
bebês”, comenta a
secretária, citando que
para receber a vacina, a
criança já deve estar
registrada e com o cartão
do SUS.

MOTIVOS: - Pesquisa
da CNDL apontou que entre
os principais motivos para
comprar presentes são ter o
hábito de presentear as
pessoas que gostam (50%) e
considerar que é um gesto
importante (45%); 66%
pretendem presentear o
espo so (a) e 31% o
namorado(a).
A pesquisa mostrou ainda
que 40% pretendem comprar
rou pas, 40% p erfum es,
cosméticos e maquiagem,
20% calçados, 19% bombons
e cho co lates e 17%
acessórios.
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Rede municipal volta às aulas na
próxima terça-feira em Goioerê
Já está tudo pronto para a
v o lta às au las n a r ed e
municipal de Goioerê. O
retorno está previsto para a
próxima terça-feira, dia 15,
no formato híbrido, ou seja,
presencial e remoto, com os
alunos do 3º, 4º e 5º ano.
Segu n d o a secr etár ia
Alin e Batista, o r etor no
acontecerá dentro de todos
os
p r o to co lo s
de
b io ssegu ran ça e co m
funcionários imunizados com
a primeira dose da vacina
contra a Covid.
“Av aliamo s q u e o s
n ú mer o s
da
Co v id
desaceleraram e os casos
ativos em Goioerê diminuíram
muito e estão em queda há
uma semana. Junto a isso
temo s o s p r o f esso r es
imunizados com a primeira
dose. Vamos voltar”, diz ela.
De aco rd o co m a
secr etár ia, o r eto r n o
gradativo é para que os alunos

O retorno das atividades estão previstas para a próxima segunda-feira, dia 14

Semana do Meio Ambiente teve concurso
de brinquedos com materiais recicláveis
A Seman a d o Meio
Ambiente foi marcada pela
realização de concurso de
brinquedos com materiais
recicláveis em Goioerê.
Garrafas plásticas, papeis,
latas e copos descartáveis,
f o r am u sa d o s p e la s
crianças para confeccionar
os brinquedos.
O co ncurso , que foi
organizado pela Prefeitura,
através das secretarias de
Educação e Agricultura e
Meio Ambiente, teve como
vencedor o aluno Lucas de
Oliveira, da pro fesso ra
Arzula, da Escola Cecilia
Meireles.
O concurso, segundo a
secretária de Edu cação,
Aline Batista, teve co mo
o b je t iv o e s tim u lar a
c o n s c ien t iz aç ã o d o s
a lu n o s p a r a o m e io
ambiente e reciclagem. De

aco rdo com ela, foi um
co ncurso d iferente, q ue
envolveu a família, já que
os alu nos que estão com
a u la s
re m o t as
e
desenvolveram a atividade
em suas casas.
O prefeito Betinho Lima
e o secretário de Agricultura
e Meio Ambiente, Gilberto
Matushita, acompanharam
a abertura da escolha dos
trabalhos. O prefeito se
disse su rpreso com a
criatividade dos alunos e
parabenizou os professores
pela dedicação e também
os pais pelo apoio nesta
atividade.
Segundo a Secretaria de
Educação, todas as escolas
d a r ed e m u n icip a l
participaram do projeto
com alunos do 3º, 4º, e 5º
anos. Os alunos tiveram o
desafio de confeccionar

O prefeito Betinho entrega prêmio
ao aluno vencedor do concurso

b rin q u ed o s u tiliz an d o
apenas itens recicláveis.
C er ca d e 80 a lu n o s
participaram do concurso.

A entrega da premiação aconteceu ontem à tarde pela comissão organizadora

Prazo par alistamento militar
se encerra no dia 30 de junho
S e e n c e r ra n o
p r óximo d ia 3 0 d e
junho, o prazo para que
os
jo ve n s
que
completam 18 anos em
2 0 21 ,
fa ça m
o
alistamento militar.
O procedimento pode

ser realizado pelo site
do alistamento militar,
www.alistamento.eb.mil.br,
ou procurar a Junta
Militar da sua cidade.
É exigido documento
de identificação com
foto, comprovante de

residência e CPF. Após
preencher o formulário,
é possível acompanhar
os próximos passos no
site. O acesso é feito
com o número do CPF e
a se n h a c r ia d a n o
momento do cadastro.

também possam se ambientar
com mais tranquilidade. “Os
alunos não sabem nem a sala
que
estu d am.
E
consideramos que iniciando
gradativamente, a equipe da
escola terá como dar atenção
a eles”, disse.
A expectativa pela volta
às aulas presenciais é grande
e tem mexido com alunos,
professores e pais de alunos.
“Há uma expectativa muito
grande por parte de todos
nós, já que estamos fora da
sala de aula há mais de um
ano”, destaca Aline.
O retorno presencial é
opcional para os pais que
podem fazer a escolha pelo
remoto ou pelo hibrido. As
aulas recomeçam na terçafeira, mas os professores
ficarão à disposição dos pais
na segund a-feir a, 14, na
escola tirando as dúvidas e
realizando a entrega dos
módulos.
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Estado firma pacto com municípios para a
celerar o ritmo da vacinação contra a Covid-19
O Governo do Estado
firmou um pacto com os
municípios para acelerar o
ritmo da vacinação contra a
Covid-19 no Paraná. Em
reunião virtual nesta sextafeira (11) com os chefes
das22 Regionaisde Saúde,
o governador Carlos Massa
Ratinho Junior cobrou a
execução de ações
uniformes que possam
diminuir o tempo entre a
distribuição do imunizante
por parte da Secretaria de
Estado da Saúde e a
aplicação na população.
Ratinho
Junior
solicitou que os núcleos
informem diariamente o
número de vacinas
aplicadas e também em
estoque, município por
município. “É o momento
de dialogar com as cidades
para fazer com que a
população
seja
rapidamente vacinada,
entender as necessidades
e os problemas de cada
uma. Se recebemos seis
milhões de doses, temos
de aplicar seis milhões de
doses”, destacou o
governador.
“Não podemos deixar
passar o fim de semana,
sábado, domingo, feriado.
O momento é de realizar
uma força-tarefa para
vencermos logo essa
pandemia. Avelocidade da
vacinação está baixa diante
dasequipes econdições que
nós temos”, acrescentou,
reforçando que a meta é
proteger toda a população
adulta do Estado, estimada
em 8.736.014 pessoas, até
o fim deste ano.
Levantamento
da
Secretaria da Saúde aponta
parauma diferençade pouco
mais de 1 milhão de doses
entre
o
estoque
encaminhado às cidades e o
que efetivamente foi usado
na
proteção
dos
paranaenses. De acordo
com o Vacinômetro do
Sistema Único de Saúde
(SUS), vinculado ao
Ministério da Saúde e
abastecido pelos próprios
municípios, o Paraná
aplicou até a manhã desta
sexta-feira 4.295.579
vacinas anticoronavírus –

Governador Carlos Massa Ratinho Junior cobrou a execução de ações uniformes que possam diminuir o tempo entre
a distribuição do imunizante por parte da Secretaria de Estado da Saúde e a aplicação na população pelos municípios

3.042.432 primeiras doses
e 1.253.147 segundas
doses. No entanto, foram
distribuídas 5.692.880
doses de imunizantes.
Parte deste hiato se deve
à reserva técnica de 10%
(cerca de 600 mil doses)
que fica armazenada no
Centro de Medicamentos
do Paraná (Cemepar), em
Curitiba, atendendo a uma
orientação prevista pelo
Plano Nacional de
Imunização (PNI). O
restante se deve às
estratégias de aplicação
adotadas pelas secretarias
municipais de saúde.
“Núcleo a núcleo,
precisamos e vamos
recuperar a velocidade da
vacinação. Fazer com que

as
vacinas
saiam
rapidamente das geladeiras
e cheguem aos braços dos
cidadãos do Paraná”, disse
o secretário estadual da
Saúde, Beto Preto. “A
prevenção se dá por meio
da vacinação, e não
podemos admitir que quase
um milhão de doses não
tenham sido aplicadas ou
não
tenham
sido
devidamente informadas
pelos municípios”.
CONVOCAÇÃO – O
secretário explicou que para
garantir mais agilidade ao
processo parte dos cerca
de 1.500 colaboradores da
Secretaria estadualda Saúde
que estão em regime de
teletrabalho
serão

reconvocados a partir da
próxima semana para
voltarem ao modelo
presencial. “Vamos chamar
aqueles que já foram
imunizados. Precisamos de
todos em nome da
vacinação”, disse.
Ele ainda orientou as
regionais a avançarem
dentro dos grupos
prioritários e também a
diminuírema faixa etária da
aplicação na população em
geral
conforme
a
disponibilidade de doses.
Lembrou
que
os
municípios
estão
autorizadosneste momento
a vacinar pessoascom idade
variando entre 40 e 59 anos,
conforme o calendário
individual de cada cidade.

"Precisamos diminuir
gradativamente a idade para
dar uma perspectiva de
vacinação, um alento para o
cidadão”, afirmou Beto
Preto.
MUNICÍPIOS – Entre
os municípios que mais
aplicaram doses em
números
absolutos,
também de acordo com o
Vacinômetro do SUS, estão
Curitiba, com 788.550
vacinas, seguido por
Maringá
(234.632),
Londrina (234.456), São
José dosPinhais (123.350),
Cascavel (122.688) e Foz
do Iguaçu (99.444).
MAIS DOSES – Nesta
semana, o Estado recebeu

mais 145 mil doses de
vacinasda Pfizer/BioNTech
e 238 mil doses da
Astra Zeneca/Oxford/
Fiocruz, compondo a 23ª
pauta de distribuição do
Ministério da Saúde.
Estado distribui testes
rápidos e oxímetros para
municípios das 22
Regionais
As doses são destinadas
aos grupos de pessoas com
comorbidades
e
deficiência permanente,
gestantes e puérperas,
trabalhadores do ensino
básico,
forças
de
segurança e salvamento e
forças armadas, povos e
comunidades tradicionais
ribeirinhos, trabalhadores
da assistência social,
trabalhadores portuários,
trabalhadoresdo transporte
aéreo, e trabalhadores do
ensino superior.
Com a nova remessa, o
Paraná ultrapassa as seis
milhões
de
doses
recebidas. Também é
esperada, para esta sextafeira (11), a chegada de uma
nova vacina: a Janssen,
fabricada pelo braço
farmacêutico da Johnson &
Johnson. Avacina, aplicada
em dose única, será
destinada prioritariamente
ao grupo de trabalhadores
da carga pesada e
moradores de rua.
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Quarto Centenário busca conhecimento
técnico sobre a separação de recicláveis
Buscan d o am p liar a
ren da do s coletores da
cidade, a Prefeitura de
Quarto Centenário, através
da Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente, realizou
nesta semana, visita técnica
à ATA – Associação dos
Co leto res de Materiais
Recicláveis de Goioerê.
De aco rd o co m o
secretário Rogério Casa
Branca, além de ser uma
visita técnica, o encontro
também serviu para que os
co leto res
p u d ess em
co n h ec er c o le gas d o
município vizinho e trocar
informações entre eles.
Mas
seg u n d o
o
secretário , o p rin cip al
objetivo da visita foi buscar
ampliar os conhecimentos
so bre a separação do s
materiais, bem co mo a
p o lítica d e v en d a s,
va lo rizaçã o p e sso a l,
ga ran t ia d e p r eço s e
fortalecimento do grupo.

Coletores de Quarto Centenário durante visita feita à ATA em Goioerê: parceria e cooperação

Município tem o menor índice de
óbitos por Covid em toda a região
Dad os
da
11 ª
Re gion al d e Sa úd e,
sed ia da e m Ca mp o
Mourão, mostram que
com apenas uma morte
registrada desde o início
da pandemia, Quarto
Centenário tem o menor
porcentual de óbitos por
Covid-19 na região.
De ac or d o co m
números do IBGE –
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística,

Vista aérea da cidade de Quarto Centenário: números controlados

O prefeito Akio Abe: todos cuidados são poucos

o município tem 4.465
moradores e uma morte
a té a go ra , o qu e
corresponde a 22,39 por
100 mil habitantes.
Embora com apenas
um óbito, os números
crescentes de casos da
doença, registrados nas
últimas semanas, têm
p re oc up a do
as
autoridades locais.
O prefeito Akio Abe
diz que não é momento
de baixar a guarda, mas
seguir firme, atentando

para todos os protocolos
de segur an ça . “Não
p od emos b aixa r a
guarda. A pandemia ainda
nã o aca bo u” , d iz o
prefeito.
A mesma preocupação
tem o secretário de saúde
do município, Marcos
Marcon. “Graças a Deus
só temos uma morte até
agora, mas não podemos
achar que a pandemia
passou. Ela está aí e a
cada dia chega com mais
força”, citou.

“ N ó s a cab a m o s d e
fo rm aliza r a n o s sa
as so ciação e e stam o s
buscando conhecimento
técnico para que nossos
coletores possam reciclar
mais e terem sua renda
ampliada”, destacou ele.
Rogério explica que o
apoio da ATA é dos mais
importantes para que a
ass o ciaç ão d e Qu a rto
Centenário se consolide.
“Em Goioerê, a estrutura
dos coletores é muito boa e
aos poucos vamos buscar
fazer o mesmo aqui para
que possamos fortalecer
nossa associação também”,
disse.
O s ecre tário es tá
agradecendo o apoio e a
recepção do coordenador
d e Meio Am biente d o
município de Goioerê, Aibe
Pires Car valh o , d o
se cret ário
Gilb er to
Matushita e de toda equipe
da ATA.
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Janiópolis busca apoio da Cohapar
para construção de casas populares
Depois de avançar em
várias áreas, com obras
realizad as em diversos
setores, a administração
municipal de Janiópolis vem
buscando apoio da Cohapar
– Companhia de Habitação
d o Paran á, p ara a
co n stru ção d e casas
populares no município.
O p refeito Ism ael
Dezanoski, que esteve na
capital do estado na semana
passada, cita que moradias
fo i u m d o s assu n to s
am p lam en te d iscu tid o
durante audiência com o
presidente da Cohapar,
Jorge Lange.
Segundo Ismael, ainda
existem muitas famílias que
não têm casa própria em
Janiópolis e a conquista de
moradias seria das mais
interessantes. “Iniciamos a
conversa e acreditamos que

O prefeito Ismael está empenhado em garantir
a construção de casas populares em Janiópolis

Vacinação contra o Coronavirus
avança a cada dia no município
Segue avançan do em
Janiópolis, a vacinação contra
a Co vid- 19 – o n ov o
Coronavírus. De acordo com
a Secretaria de Saúde, entre
os grupos prioritários, por
exemplo, 90% dos professores
já foram imunizados.
A secretária Mônica Souza
lembra que apesar da vacina
ter chegado, a população
precisa seguir colaborando,
inclusive atentando para as
medidas para conter o avanço
do vírus.
Entre as dicas, ela cita o
uso de máscara, higienização
das mãos com álcool gel ou
sabão e ain da manter o
distanciamento físico entre
pessoas.
“Essas medidas são muito
válidas e tem ajudado e muito
na contenção da propagação
do vírus. Essa guerra só será
vencida se cada um fizer a sua
parte”, citou ela.

A vacinação segue no município: professores já estão quase todos vacinados

Aulas presenciais nas escolas
municipais seguem suspensas

A secretária Angela Girardo: cautela por causa da pandemia

As atividades presenciais
na rede municipal de ensino
d e Jan ió p o lis segu em
su sp en sas, co n fo rm e
decreto municipal assinado
p elo p refe ito Ism ael
Dezanoski.
A medida tem como
objetivo evitar a exposição
de alunos e professores
nesse período de pandemia
e que os casos da Covid
continuam crescentes.
Dessa forma, as aulas e
atividades continuam sendo
realizadas através do modelo
remoto, com os alunos tendo
a o p o rtu n id ad e d e
estudarem em casa.
“O momento em que
estamos atravessando não é
dos melhores e exige cautela
da parte de todos. E por
isso estam o s co m as
ativid ad es p resen ciais
suspensas”, diz a secretária
Angela Girardo.

ela p ro sp erará, co m
Janiópolis sendo beneficiada
com moradias, mas vamos
aguardar um pouco mais”,
cita ele.
RECURSOS: - Ainda
sobre a viagem à capital, o
prefeito lembra qu e na
oportunidade foi garantida
uma soma expressiva de
recu rso s p ara d iversas
obras, serviços e aquisição
de veículos.
De acordo com ele, estão
assegurados R$ 1 milhão e
800 mil, a fundo perdidos,
para diversas obras, como
recape asfáltico, reforma da
q u ad ra d e esp o rtes e
construção de um refeitório
na Escola Alfeu Teodoro,
além de implantação de
parques infantis.
Ainda segundo Ismael,
parte dos recursos irá para
a aquisição de um caminhão

caçamba e uma camioneta
pick-up para o pátio, além
da compra de um caminhão
co m p o ligu in d aste e
caçambas para coleta de
entulhos.
“Estamos felizes por mais
estas conquistas. É uma
demonstração de que nossa
cidade está no caminho certo
e buscando prosperar a cada
dia”, citou ele, agradecendo
o apoio dos depu tados
Márcio Nunes e Alexandre
Curi, que se empenharam
para garantir os recursos.
O prefeito comenta que
com parceiros como estes,
a cidade só tende a avançar.
“Graças ao apoio do Márcio
Nu nes e do Alex and re
con segu imos mais este
volume de recursos que vão
ajudar a melhorar a vida das
pessoas da nossa cidade”,
disse Ismael.
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Moreira Sales realizou várias ações
durante Semana do Meio Ambiente
Durante toda a semana
que passou, o município de
Moreira Sales, através do
Departamento de Agricultura
e Meio Ambiente, realizou
várias atividades e ações
ambientais em comemoração
ao Dia Mundial do Meio
Ambiente.
Entre as ações realizadas,
destaque para o Desafio do
Lixo, proposto pelo IAT
(Instituto Água e Terra) do
Governo do Estado. “Foi
uma ação muito importante
e que mobilizou boa parte
d a co m u n id ad e”, cita
Marcelo Marangoni, diretor
d e Agricu ltu ra e Meio
Ambiente.
O prefeito Rafael Bolacha
explica que as ações foram
das mais importantes, todas
em prol do meio ambiente.
“A questão ambiental é muito
séria e nós precisamos estar

Servidores do município realizaram uma espécie de arrastão em toda a cidade: semana do meio ambiente

sempre lembrando”, destaca
ele.
Durante o ‘Desafio do
Lixo’, a prefeitura de Moreira
Sales fez o recolhimento de
lixo e entulhos, garantindo a

limpeza de vários pontos da
cidade. “Esse é o tipo de
ação que deve ser realizada
sempre”, comenta o prefeito.
Segundo o IAT, o intuito
do Desafio do Lixo é mostrar

caminhos sustentáveis para
o descarte dos resíduos,
mostrar que isso gera renda
e qu e as p esso as têm
responsabilidade pelo que
descartam, assim como pelo

que compram.
O prefeito Rafael cita que
Moreira Sales tem uma
ex periência muito b em
su ced ida n a q u estão
ambiental, com os coletores

d a cidade fazen do u m
trabalho exemplar com os
recicláveis. “Moreira Sales
está de parabéns”, disse.
Rafael lembra que é
preciso conscientizar a
co mu n idad e so b re a
importância de preservar os
d iferentes tip o s d e
ecossistema. “Precisamos
refletir e criar uma postura
crítica e ativa aos problemas
ambientais existentes no
planeta, e sobretudo em
nosso município”, disse.
Finalizando, o prefeito
disse que as ações só não
foram mais efetivas porconta
da pandemia. “Diante deste
cenário pandêmico que
estamos vivendo, realizamos
atividad es
restritas,
divulgando vídeos com
exemplos de boas práticas
am bien tais no n osso
município”, encerrou.

Estrada Água Grande ganha novo
aterro e melhora a trafegabilidade
Dentro do programa de
apoio ao setor agrícola
municipal, a Prefeitura de
Mo r eira Sales v em
realizando diversas obras e
ações, especialmente em
estradas.
Na sem ana p assad a
fo ram co n c lu í d o s o s
serviços de implantação de
um novo aterro na Estrada
Água Grande, beneficiando
dezenas de agricultores que
trafegam por aquela via.
O agricultor Marcos
Bucato agradeceu o apoio

A volta às aulas presenciais acontece segunda-feira

Prefeitura autoriza volta às aulas
presenciais a partir de 2ª feira, 14

Os serviços foram realizados pela prefeitura do município

O prefeito Rafael Bolacha: apoio ao setor agrícola

da administração e disse
que as melhorias realizadas
vão garantir uma melhor
trafegabilidade do local.
O
ch e fe
do
Departamento de Viação e
Obras, Adão Coutinho, cita
que as ações de melhorias
das
es trad as
t êm
acontecido em diversos
trechos, com o objetivo de
fa cilitar a vid a d o s
produtores.
Para o prefeito Rafael
Bolacha, as ações são das
mais importantes, uma vez
que Moreira Sales é um
município essencialmente
agrícola. “É da roça que sai
a maior fatia de recursos
para a nossa economia. Daí

a importância de darmos
aten ção especial a este
setor”, frisou.
Ainda de acordo com o
prefeito, sua administração
tem buscado atender todas
as
d em an d as
dos
agricultores, não só com
estradas boas, mas com a
destinação de equipamentos
e implementos para auxiliálos do plantio à colheita.
“Aqui nós temos uma
associação de produtores
muito forte e que tem nos
ajudado muito. É através
d a Ap r o sales q u e o s
investimentos mais robustos
têm acontecido e feitos em
fa vo r
dos
n o ss o s
agricultores’, encerrou.

A prefeitura de Moreira
Sa les p u b lica n es te
sá b ad o ,
d ecre to
autorizando a volta das
aulas presenciais, de forma
hibrida, na rede municipal
de ensino . O retorn o,
previsto para segundafeira, dia 14, deverá seguir
restrições por causa da
pandemia da Covid-19.
De aco rd o co m a
secretária Eugênia Viotto,
o retorno será feito de
maneira segura, dentro de
um controle rígido, com
alu n o s e p ro fesso res
obedecendo ao uso de
máscara, higienização das
mãos e distanciamento.

Ela cita que a decisão
d e ret o m ar as au las
presenciais se dá em razão
de que os casos da Covid
caíram na cidade. “Os
numero de casos caiu
bastante e por conta disso
tomamos essa decisão”,
citou.
A secretária explica
q u e o s p ais n ão são
obrigados a mandarem
seu filhos para a escola,
mas o que decidirem por
m and ar, p o d em ficar
tr an q u ilo s. “ Vam o s
at en ta r
p ara
os
protocolos de segurança.
Não tenham medo”, disse
ela.
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Rancho Alegre vai comprar de trator e
pulverizador para atender agricultores
A Prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste aguarda para
os próximos dias, a liberação de
recursos para a compra de um
trator e um pulverizador, que
serão
destinados
ao
atendimento de pequenos
agricultores do município.
De acordo com informações
do
Dep artamento
de
Planejamento, os recursos são
or iund os d e emend as
parlamentares do saudoso
deputado José Carlos
Schiavinato e do senador Alvaro
Dias.
O prefeito Adão Aristeu
Ceniz explica que o principal
objetivo da compra destes
equipamentos, é favorecer os
agricultores que não contam
com poder aquisitivo para este
tip o de bem, po is são
equipamentos de custo e
manutenção elevados.
“É o poder público dando
sua contribuição para um setor
que tanto gera renda para o
município. Rancho Alegre
conta com muitos pequenos

agricultores e temos dar suporte
e apoio para eles”, destaca o
chefe do Poder Executivo.
Aristeu comenta que os
equipamentos vão proporcionar
avanço da atividade agrícola no
mu nicípio atendendo às
necessidades do homem do
campo. “A gente sabe da luta
do pequeno agricultor e por isso
temos que ajudar”, cita.
No total são R$ 110 mil par
a compra do pulverizador –
recursos
do
saudo so
Schiavinato e outros R$ 125 mil
para o trator, liberados pelo
senador Alvaro Dias.
“Se dúvida, o trator e o
pulverizador são ferramentas
essenciais para preparação da
terra e cultivo da produção,
sobretudo no viés da agricultura
familiar. É uma conquista
importante
qu e
será
concretizada nos próximos

O prefeito Aristeu Ceniz: compra de
equipamentos para apoiar agricultores

Prefeitura vai licitar segundo
trecho de pedras irregulares
Está p ro gram a para
acontecer nos próximos
d ias, a ab ert u ra d o
processo licitatório para
escolha da empresa que
fará as obras de calçamento
com pedras irregulares de
um novo trecho de estradas
em Rancho Alegre.
Seg u n d o
o
De p art am e n to
de
Planejamento da Prefeitura,
o município vai investir mais
R$ 250 mil em uma segunda
etapa do projeto, que tem o
objetivo de garantir melhor
trafegabilidade das estradas
rurais.
Os recursos para este
ca lçam en to
fo r am
conseguidos pelo saudoso
d ep u t ad o Jo sé C arlo s
Schiavinato, que destinou
R$ 500 mil para o município
no
an o
p a ssad o .
Sc h iav in at o
f alec eu
recentemente vítima da
Covid-19.
O p ref eit o A rist eu

A licitação deve ser iniciada nos próximos dias: mais trechos de estradas atendidas

lembra que Rancho Alegre
é
um
m u n icíp io
essencialmente agrícola e
que o poder público precisa
dar prioridade a este setor.
“A agricultura é nossa maior
fonte de renda. Daí a razão
de apoiarmos esse setor”,
diz ele.
Ar iste u
es tá

ag rad e cen d o a ca d a
deputado parceiro pelas
liberações de recursos para
a cidade. “Nós temos vários
deputados que têm nos
ap o iad o e q u erem o s
agradecer a cada um deles”,
cita.
Ainda em relação às
estradas rurais, o prefeito

destaca que desde q ue
assumiu o comando da
p r efeitu r a,
sua
ad m in is traç ão
v em
b u scan d o g ara n tir a
manutenção das mesmas.
“O produtor rural exige
m u ito p o u c o , ap en as
es trad as
em
b o as
condições”, disse ele.

Estrada da Gleba XV está sendo melhorada
Um trabalho importante
vem sendo realizado pela
p r efe it u ra d e R an c h o
Alegre D’Oeste. Trata-se
d a m an u t en çã o d a s
estradas rurais.
De a co rd o co m o
prefeito Aristeu Ceniz, essa
t em s id o u m a d a s
p rio r id ad es d e su a
administração, uma vez que
o
m u n icí p io
é
essencialmente agrícola.
O trabalho mais recente
está sendo feito na Estrada
da Gleba XV, um a via
im p o rt an te
p ar a
es co am en to d a sa fr a
agrícola e tamb ém d o
transporte escolar.
“Estamos melhorando
t o d as a s es tr ad as d o
m u n icíp io , garan tin d o
trafegabilidade e também
facilitar o escoamento da
p r o d u ção ”, d est aca o
prefeito.
As estradas rurais estão recebendo prioridade da administração

dias”, destaca o prefeito.
ESTRADAS: - O setor
rural de Rancho Alegre tem
recebido atenção especial da
administração municipal. Além
de equipamentos, a prefeitura
também tem investido na
melhoria e manutenção das
estradas rurais.
De acordo com o prefeito
Aristeu Ceniz, as melhorias têm
como objetivo, facilitar o acesso
à propriedade e também o
escoamento da safra.
O prefeito cita que Rancho
Alegre é um mun icíp io
essencialmente agrícola e que
por isso é obrigação do poder
público deixar a estradas em
boas condições. “Estamos
fazendo aquilo que está dentro
das possibilidades, sempre
buscando atender nossos
agricultores”, frisou.

