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Licitação gera economia de mais
de R$ 1 milhão para a Prefeitura
Santa Casa recebe
insumos do
Governo Estadual
e prefeita de
Juranda conhece
Aestrutura
Santa Casa dedo
Goioerê recebeu nesta semana, umahospital
grande quantida-

O prefeito Betinho
Lima assinou na última
quarta-feira, a ordem de
serviço para dar início aos
serviços de melhoria da
iluminação pública, com a
troca de lâmpadas de vapor
de sódio por LED. O
contrato com a empresa
vencedora ficou no valor
de R$ 400.777,65.

de de insumos repassados pelo Governo Estadual. Segundo a direção
do hospital, foram repassados dezenas de caixas
com máscaras e sonda
vesical atendendo uma
demanda da entidade.

Prefeitura constrói
praça e recupera
a pista de skate no
Jardim Morumbi

PÁGINA 03

PÁGINA 05

PÁGINA 03

Rancho Alegre protocola projeto
para construir 37 casas populares
O p refeito d e
Ran ch o Alegre
D’Oeste, Ad ão
Aristeu Cen iz,
protocolou nesta
sexta-feira, junto
ao escritório regi-

onal da Cohapar
em Campo Mourão, p rojeto d e
construção de 37
novas moradias na
cidade. Segundo o
prefeito, este é o

primeiro d e outros projetos no
setor de habitação
que sua administração p rotocola
junto ao governo
estadual. CIDADES

Moreira Sales investe mais R$ 324 mil
em asfalto no Jardim Novo Horizonte
O município de Moreira
Sales iniciou nesta semana,
as obras referentes à segunda etapa do recape de ruas
do Jardim Novo Horizonte.
Os serviços estão sendo realizados com recurso s do
governo estadual. De acordo
co m o p r efeito Raf ael
Bolacha, que vem acompanhando de perto todas as
ações de sua administração,
é mais uma conquista importante para a comunidade, em
especial para os moradores
deste bairro.

CIDADES
QUARTO CENTENÁRIO

Janiópolis concede
4,52% de reajuste
salarial para os
servidores municipais
Servidores do município
de Janiópolis vão receber um
reajuste de 4,52% nos seus
salár io s. O pr o jeto qu e
autoriza a reposição está na
Câmara Municipal e já foi
aprovado em primeira disCIDADES
cussão.

Prefeito Akio no
lançamento do Paraná
Produtivo na Comcam
O prefeito Akio Abe
marcou presença no lançamento do programa Paraná Produtivo, realizado
quinta-feira em Araruna.
O programa é desenvolvido pelo governo estadual e
foi muito elogiado pelos
prefeitos e lideranças da
Comcam. CIDADES
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Vereador ‘Ricardinho’ garante R$ 150 mil
para compra de mobiliário para a educação
O v er ea d o r Rica r d o
Martin s – Ricar d in ho anunciou nesta sexta-feira,
18, a conquista de recursos
no valor de R$ 150 mil, que
serão destinados a Goioerê,
p el o d ep u tad o f ed e r al
‘Sargento Fahur’.
Acordado com o prefeito
Betinho Lima e a secretária
de Educação, Aline Batista,
o vereador confirmou que
os recursos vão beneficiar
as escolas da rede municipal
d e ensino , in clu siv e n a
compra de mobiliários.
“Este é um recurso livre
e
q ue
d e p o is
de
co n v er s ar mo s co m o
prefeito e a secretária de
ed u cação , r e so lv e mo s
destiná-lo para as escolas”,
d is se
o
v er ead o r ,
agr adecendo o apoio do
deputado ‘Sargento Fahur’.
De aco r d o co m a
sec r etár i a Ali n e, h o je,
p r a ticam en te to d as as
escolas necessitam de algum

Momento em que o vereador Ricardinho e o prefeito
Betinho anunciavam os recurso para a educação
tip o de mob iliár io e o s
recursos anunciados chegam
em bo a h or a. “Também
q u er emo s ag r ad ecer ao
vereador Ricardinho por esta
co n q u ist a q u e é mu ito

impor tan te p ara a nossa
educação”, citou.
O prefeito Betinho Lima
agradeceu ao vereador e
tamb ém ao d ep u tad o
‘Sargento Fahur’. “Obrigado

Ricar d in ho e n o sso s
agradecimentos também ao
Fah u r . É assim q u e se
trabalha, com união e na
busca do bem para a nossa
cidade”, frisou o prefeito.

Em indicação, vereador Fabio Plaza sugere
a criação de auxilio emergencial municipal
A possibilidade de um
auxílio emergencial para
famílias carentes de Goioerê,
bem como para profissionais
do setor de eventos, foi
ap ro vada n a Câmara
Municipal esta semana. A
proposta é do vereador Fabio
Plaza.
Du rante a sessão, o
vereador destacou que o
momento é delicado e que o
aux ílio em ergen cial se
constituirá em um alívio
imediato para as famílias mais
necessitadas, que estão
sendo prejudicadas com as
medidas de controle da
pandemia.
Segundo o vereador, se
aprovado, o auxilio será a
garantia para que a população
mais carente do município
possa ter uma renda mínima
que amenize as dificuldades
vividas durante o período de
pandemia. “A situação não
está fácil e têm famílias no
municípiocom dificuldades até
de alimentação. Precisamos
desse auxílio para que essas

O vereador Fábio Plaza: proposta
aprovada pela Câmara Municipal

famílias possam vencer esse
momento com o mínimo de
dignidade”, acrescentou.
Em relação ao auxílio
em ergencial p ara o s
profissionais do setor de

eventos, o vereador Fábio
Plaza lembra que o setor,
senão o primeiro a paralisar
suas atividades, certamente
será último a retomá-las em
razão das restrições impostas
pela pandemia. “Sendo assim
é essencial a implantação do
referido benefício para estes
profissionais”, comentou.
Na opinião do vereador, a
criação do auxílio é uma
q uestão
h um an itária.
“Estamos atravessando um
momento é de extrema
dificuldade e se faz necessário,
com base nas possibilidades
orçamentárias, a criação de
um auxílio que venha supriras
necessidades das famílias em
situação de vulnerabilidade,
bem como de profissionais
dos setores mais afetados,
como foi o de eventos”,
finalizou.

Nossa gente
O secretário Ney Leprevost destacou que o Programa
Nossa Gente Paraná liberou, no mês de maio, R$ 488 mil para
incentivar a melhoria das atividades agrícolas e a geração de
renda para 271 famílias do campo. “Os recursos do Renda
Agricultor são investidos em pequenas reformas para melhorar
a qualidade de vida das famílias atendidas, como saneamento
básico, incentivo à produção para consumo próprio e para
impulsionar o desempenho das atividades agrícolas”, explicou
o secretário.
Canziani no PP
O destino da deputada
Luiza Canziani e do seu pai, o
ex-deputado e ex-presidente
do PTB, Alex Canziani pode
ser o PP. Canziani tem uma
relação próxima co m o
deputado Ricardo Barros,
pr in cipal lid er an ça d os
Progressistas no Paraná.
Canziani foi candidato ao
Senado na chapa de Cida
Bor gh etti e é u m do s
secretários da administração
de Marcelo Belinati (PP) em
Londrina. As con versas
estão em andamento.
Sequela
Após sentir inchaço e
desconforto na panturrilha
esquer da, o prefeito de
Campina Grande do Sul, Bihl
Zanetti (PSD), submeteu-se
a consulta médica onde foi
detectada trombose na perna,
sequela decorrente do covid
19.
Outra vez!
O blog Antagonista apurou
que o partido Podemos quer
apr esen tar o no me d o
senador paranaense Álvaro
Dias como pré-candidato do
partido ao Palácio do Planalto
em 2022. A proposta seria
feita pela presidente do
partido, a deputada Renata
Abreu. Álvaro Dias foi
candidato ao Planalto em
2018. O partido também
andou conversando com o
governador do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite, mas o
tucano é, até aqui, nome
garantido nas prévias do
PSDB.
Intercâmbio

O secretário estadual do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, Marcio Nunes,
recebeu o embaixador norteamericano no Brasil, Todd
Chapman, no Parque Estadual
Vila Velha, nos Campos
Gerais. Em conversa foi
tratada a p retensão d e
ampliar o intercâmbio em
açõ es d e pr omoção d a
sustentabilidade. Nunes e
Ch ap man af ir mam o
interesse em estreitar as
atividades ligadas ao tema.
Prêmio CNT
Estão abertas, até o dia 9
de agosto, as inscrições para
o Prêmio CNT de Jornalismo
2021, u ma d as mais
tr ad icio nais p remiações
jornalísticas do Brasil. Os
melho res
tr ab alho s
co ncor rerão ao Grand e
Prêmio (R$ 60 mil) e às
premiações por categoria (R$
35 mil cada).
Unidade de pesquisa
O deputado Filipe Barros
encaminhou indicação à
ministra Tereza Cristina, da
Agr icultu ra, Pecuária e
Abastecimento, sugerindo
que, através da Embrapa
Mandioca e Fruticultura, seja
criada uma Unidade Mista
de Pesquisa e Transferência
de Tecnologia (UMIPTT
para a cultura de mandioca
no Institu to Federal do
Par an á
( I FPR) ,
em
Paranavaí. Ele justifica a
lo calização d a u n idad e
lembrando que a cidade está
“no centro do maior polo
produtor do Brasil e de
transformação da mandioca
para nosso país”.

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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ILUMINAÇÃO DE LED

Licitação gera economia de mais
de R$ 1 milhão para a Prefeitura
Projeto que destinava R$ 1,6 milhão para os serviços, caiu para pouco mais de R$ 400 mil
O prefeito Betinho
Lima assinou na última
quarta-feira, a ordem de
serviço para dar início
aos serviços de melhoria
da iluminação pública,
com a troca de lâmpadas
de vapor de sódio por
LED. O contrato com a
e mp re sa ve nc ed or a
ficou no valor de R$
400.777,65.
Durante a assinatura do
contrato, o prefeito
Betinho Lima destacou a
economia alcançada na
licitação, cujo projeto era
de R$ 1.605.345, 44.
“Com transparência e
negociação, conseguimos
uma economia para o
município de mais de 60%
do valor estimado.

A ordem de serviços foi assinada pelo prefeito Betinho Lima nesta semana: economia de mais de R$ 1 milhão

Estamos felizes, pois
vamos poder aumentar os
bairros beneficiados”,
frisou.
Betinho lembra que
esta será a primeira etapa

do projeto de troca de
lâmpadas e que até o final
de sua gestão, mais ruas
receberão a iluminação
em LED. O prefeito
também enfatizou que

nesta etapa todas as ruas
d o Co njun t o Água s
Cl ara s e d o P arq ue
Industrial receberão a
nova iluminação.
“As lâmpadas de LED

Santa Casa recebe insumos do Governo Estadual
e prefeita de Juranda conhece estrutura do hospital
A Santa Casa de Goioerê
recebeu nesta semana, uma
gran d e q u a n tid ad e d e
insumos repassados pelo
Governo Estadual. Segundo
a direção do hospital, foram
repassad os dezenas de
caixas com máscaras e
sonda vesicalatendendo uma
demanda da entidade.
O prefeito Betinho Lima
acompanhou a entrega dos
insumos juntamente com a
secretária d e Saú d e,
Gabriela Martins. Também
esteve presente o viceprovedor da Santa Casa,
Francisco Scarpari Neto.
Na oportunidade, o viceprovedor agradeceu ao
Go vern o d o Estad o e
aproveitou para ressaltar
que os insumos serão de

A prefeita Leila, de Juranda, com o prefeito Betinho em visita à Santa Casa

grande importância para
consumo diário do hospital.

Os insumos foram entregues durante esta semana

JURANDA: - Também
nesta semana, a prefeita de
Juranda, Leila Amadei,
juntamente com uma equipe
de assessores, realizaram
uma visita técnica para
conhecer a estrutura da
Santa Casa, visando uma
futura parceria do município
com a m icro rregião de
Goioerê.
Du ran te a visita, a
prefeita falou dos anseios
que envolve essa mudança,
com Juranda se desligando
de Ubiratã e passando para
Goioerê.

gastam menos energia e
trarão economia aos
cofres públicos. Além
disso, a cidade fica mais
bonita à noite”, explicou
o prefeito.
A empresa vencedora
da licitação é a EBS
Indústria e Comércio
Eletro Eletrônicos. A
ordem de serviço foi
assinada pelo prefeito na
pr esenç a d o dir et or
Mauro Alexandre. No
total mais de 50 ruas
serão atendidas em 13
bairros de Goioerê.

O prefeito Betinho Lima
enfatizou que a vinda de
Ju ran d a p a ra Go io erê
fortalece o projeto regional,
tanto na área de saúde como
de segurança.
O prefeito citou ainda
que a Santa Casa é referência
na rede materna infantil,
além dos atendimentos de
ortopedia na urgência com a
oferta de raios-x, realização
de cirurgia eletiva e falou da
articu lação q u e vem
realizada para que a Santa
Casa conte com plantão
pediátrico.

A iluminação vai beneficiar mais de
cinquenta ruas em treze bairros da cidade

Dengue: índice de infestação
caiu para 3,2% em Goioerê
A Prefeitura de Goioerê,
atr av és d a eq uip e d e
endemias, concluiu mais uma
pesquisa que indica o índice
de infestação do mosquito
transmissor da dengue caiu
no município. O índice obtido
foi de 3,2%. Em janeiro era
de 9,2%.
De acor d o co m o
coo r d en ado r
Willian
Bonilha, os resultados são
frutos de um trabalho sério
realizado pelos agentes de
endemias, em parceria com
servidores da Secretaria de
Viação e Obras.
Ele cita que para inibir o
avanço da dengue na cidade,
tem sido realizado arrastões
de limpeza em áreas de

risco, visitas domiciliares e
muita orientação para a
população.
Willian está comemorando
os resultados, mas alerta que
ainda assim é necessário que a
população fique atenta, por que
mesmo com os dias mais frios,
os agentes continuam achando
focos do mosquito em vários
bairros.
Segundo ele, os dois
bairros com o maior índice
d e f o co s en co ntr ado s
durante o levantamento são
o Santa Casa e a Vila Guaira.
O tipo de material, onde mais
foram localizados focos do
mosquito, são plásticos,
b aldes, lixo e ter reno s
baldios.

Agentes de endemias seguem fiscalizando
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Agrinho: seminário de formação para
professores começa na terça-feira, 22
A partir da próxima terçafeir a (22) mais de 30
palestrantes – brasileiros e
estrangeiros – vão debater e
apresentar temas atuais e
imp or tantes
p ar a
o
desenvolvimento de ações
pedagógicas em sala de aula,
especialmente neste momento
de pandemia. Trata-se do 3º
Seminário de Formação de
Professores Agrinho, que este
ano será realizado de forma
on line, pelo Can al d o
Professor, no Youtube.
Ser ão três dias d e
transmissões, terminando na
quinta-feira (24). O seminário
é v oltado a tod os o s
professores da rede estadual e
faz parte do Pro gr ama
Agrinho, que tem como um de
seus pontos de atenção a
qualificação e especialização
dos docentes, fomentando o
debate entre professores,
direto res das esco las e
pedagogos.
O encontro terá as boasvindas do presidente do Sistema
Faep (Federação da Agricultura
do Estado do Paraná), Ágide
Meneguette, e do secretário de
Estado da Educação e do
Esporte, Renato Feder. Na
sequência, a palestra inaugural
será “O ensino híbrido como ‘a
bola da vez’. Vamos redesenhar
nossas salas de aula?”, de

Nos dias seguintes serão
d eb atid os temas como
tecnologias digitais na infância,
d ispo sitivo s mó veis n o
processo educativo, estratégias
metacognitivas em sala de
aula, a p ed agogia d a
tr an smissão e a sala d e
interativa, ética, cenários
sustentáveis de inov ação
pedagógica, uso de recursos
educacionais abertos na sala
de aula em tempo d e
cibercultu ra, jo go s e
gamificação, entre outros.

Seminário tem objetivo de preparar professores para o concurso do programa deste ano
Edméa Santos, pedagoga, mestre
e doutora em Educação pela
UFBA e pós-doutora em ele ar n i n g e EAD p el a

Universidad e Aberta de
Portugal.
“É mais um grande evento
de formação continuada da

secr etaria, desta vez em
parceria com o Senar. Muitos
temas v alio so s so br e o
presente e futuro do ensino

dentro e fora da sala de aula
serão
ab or dado s po r
educadores e pesquisadores
do mais alto nível”, diz Feder.

AGR IN HO –
O
semin ár io f az p ar te d o
Programa Agrinho, existente
há 26 anos como resultado da
par ceria entre o Sistema
FAEP/Senar-PR e o Governo
do Estado.
Além do evento, o Senar
tamb ém o ferta mater iais
pedagógicos e cursos EaD.
As escolas receberam neste
ano o s no vo s materiais
d id áticos,
disp on ív eis
digitalmen te
no
site www.sistemafaep.org.br, no
qual também estão 17 cursos
de 40h disponíveis sobre
metodologias ativas, sendo seis
novas capacitações e 11 que
passaram por atualização, além
de um curso sobre Combate à
Dengue, deco rr en te d a
campanha de 2020.

Crianças do projeto social CREER
receberam agasalhos do Provopar
Crianças
e
adolescentes atendidas
pelo projeto social do
Centro
Recreativo
Esportivo e Educacional
Resgate – CREER – foram
contemplados
com
agasalhos doados pelo
Provopar Estadual. De
acordo com o vereador
‘Kleber Paraíba’, a doação
vai contemplar centenas de
crianças são atendidas
pela entidade assistencial.
O presid ente do
projeto, Hélio Pereira
dos Santos, explica que
devido às restrições, por
causa da pandemia da
Covid-19, as atividades
presenciais das crianças
estão
sendo
desenvolvidas em casa.
“Estamos enviando
atividades pedagógicas
para serem realizadas no
contra turno escolar e
também
estamos
distribuindo alimentação
para as famílias dos
menores atendidos”, diz
ele.

Capacitação aconteceu nesta semana

Curso capacita professores de
Educação Física em Goioerê
Pr o fe sso r es
de
Educação Física da Rede
Municipal de Ensino de
Goio erê, p articip aram
nesta semana, de curso de
capacitação ministrado
pela professora Janete
Co r rea, d o Nú cleo
Regional de Educação.
O curso, segundo a
secretária de Educação,
Aline Batista, chegou para
p r o p o r cio n ar n o v as

ex p ect ativ as a est es
profiss ion ais,
es p ecialm e n te n es te
período de pandemia e
que tem prejudicado e
muito a educação como
um todo.
O curso, realizado em
parceria com o Núcleo de
Educação, foi realizada na
sede do Polo da UAB –
Universidade Aberta do
Brasil.

Entrega de agasalhos foi feita pelo Provopar Estadual: conquista importante

Ainda de acordo com o
presidente, logo que for
permitida a realização de
atividades em grupos, a
entidade voltará a oferecer
as atividades normais
como a Banda Marcial,
futebol, computação,
cozinha experimental
entre outras.
Além dos agasalhos, o
Provopar também doou

uma grande quantidade de
álcool em gel para ser
utilizado durante as
atividades no CREER. A
doação é fruto do trabalho
do vereador ‘Kleber
Paraíba’ que esteve
reunido recentemente em
Curitiba com a presidente
do Provopar, Carlise
Kwiatkowski. “Em nome
de toda a nossa diretoria

quero agradecer a
presidente Carlise pelo
excelente
trabalho
prestado para atender as
entidades assistências”,
disse Hélio dos Santos,
acrescentando que os
agasalhos serão de
extrema importância para
ajudar a proteger as
crianças e adolescentes
neste inverno.

Live solidária neste domingo em favor
da Chácara de Recuperação Cristima
Acontece neste domingo,
dia 20, às 15 horas, uma live
solidária com o cantor
goioerense Rodrigo Cézar. O
evento tem o objetivo de
arrecadar recursos para a
“Chácara de Recuperação
Cristima”.
Diante disso, a diretoria da
entidade que será beneficiada
está convid ando toda a

comunidade de Goioerê e
também da r egião para
prestigiar a live e realizar
doações, que tanto ajudará
quem tem problemas com
vícios de álcoole outras drogas.
A live terá transmissão pelo
Facebook do Goioerê é Assim.
A chave pix para aqueles que
já querem contribuir é a
seguinte: 40.374.123\0001-07.
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Prefeitura constrói praça e recupera
a pista de skate no Jardim Morumbi
Moradores do Jardim
Morumbi em Goioerê, vão
ganhar nos próximos dias,
uma moderna praça, além
de uma pista de skate. As
obras são da Prefeitura e
estão a todo vapor.
Além da praça, que já
conta com academia ao ar
livre, haverá no local um
parquinho de areia para as
crianças, bancos e um
pergolado.
O prefeito Betinho Lima
cita que estas obras há
muito são esperadas pelos
moradores daquele bairro.
“São obras que já deveriam
ter sido entregues, mas
infelizmente ficaram para-

A praça vai ganhar um parquinho de areia, pergolado e outros acessórios: mais lazer para a comunidade

A pistas de skate está sendo reconstruída

daspor muito tempo. Agora
estamos resolvendo isso”,
disse.
De acordo com as informações, só na recuperação da pista de skate serão
investidos cerca de R$ 182
mil. As obras foram
iniciadas pela administração passada, mas há cerca

de quatro anos estavam paradas por conta de erros na
sua construção.
Já a praça, que será um
ponto de encontro das
famílias do bairro, está
dentro do ‘pacote’ de obras
realizadas pela administração municipal no Colina
Verde e Praça Luige de

Goioerê vai sediar Seminário
Nacional de Educação Fiscal
A cidade de Goioerê estará
sediando nesta segunda e
terça-feira, dias 21 e 22, o
Seminário Nacion al d e
Educação Fiscal, evento que
tem co mo o bjetiv o a
compreensão da importância
social e econômica dos tributos,
bem como da importância da
fiscalização cidadã dos gastos
públicos.
Por conta das restrições
impostas pela pandemia da
Covid-19, o evento será online
e os interessados poderão
participar da sua casa ou até
mesmo do seu trabalho. A
transmissão será feita pelo
Canal dos Amigos do Mudi, no
Yo u Tu b e: h t tp s: //b it.l y/
3wJE6Vx
O seminário vai contar com
palestras e até mesmo com
música e poesia para falar de
cidadania, ciência e meio
ambiente. “Vai ser demais”,
destaca a professora e diretora
do Polo Un icesumar d e
Goioerê, Jaqueline Pacheco.
A chefe do Núcleo de
Educação de Goioerê, Tania
Henrique, também destaca a
importância do seminário e
lembra que durante o evento,
será lançado um Concurso de
Produção Textual sobre temas
relacionados à educação fiscal,

feita a primeira palestra do dia
co m An a Carla Du ar te,
pr ocur ad or a da Fazen da
Nacional, que vai falar sobre a
‘arquitetura constitucional do
estado b rasileir o e o
enfrentamento à Covid-19.
Encer rand o
a
programação, às 16 horas, será
encenada a peça educativa ‘O
Arco da Barca do Fisco em
Tempo s de Pan demia’,
mostrando o uso do teatro na
formação da cidadania. A peça
será encenada pelo grupo
Trupe Arte, Ética e Cidania.

ab rangen do
d if er en tes
categorias com premiação às
escolas e alunos.
Segundo o cronograma, a
programação do seminário
será aberta na segunda-feira,
dia 21, às 13:20 horas. A
p rimeir a palestra ser á
realizada às 14 horas e a última

às 16:40 horas, com a auditora
fiscal da Receita Estadual,
Marta Gambini, que vai falar
so br e o pr ograma Nota
Paraná.
Na terça-feira, dia 22, a
programação começa 13:20,
com vídeos sobre Educação
Fiscal. Às 13:35 horas será

SERVIÇO: - Interessados
em se inscrever e participar do
seminário poderão mandar
mensagem para o telefone
Watszap 9.9852:6060.
PARC EIROS: - O
evento, que tem o apoio do
Polo Unicesumar de Goioerê,
é promovido em parceria com
a Universidade Estadual de
Maringá(UEM) /PEC/Mu di
UEM FM/UEM TV, SEED/
Núcleo Regional de Educação
de Goioerê, Receita Estadual,
Receita Federal, Secretaria da
Fazenda do Paraná, Secretaria
Municipal de Educação de
Goioerê, Grupo de Educação
Fiscal do Paraná (Gefe/PR) e
GT66 – Educação Fiscal.

Paoli.
O prefeito Betinho Lima
cita que construir ou
revitalizar praças é uma
ação importante da
administração, pois são locais onde as pessoas
gostam de passear e passar
as tardes de finais de
semana.
“As famílias gostam de
um local apropriado e
calmo para conversarem,
passar as tardes de domingo e essas praças vão
oportunizar isso”, cita ele.
No total a Prefeitura
está investindo mais de R$
366 mil nas obras das duas
praças.

Praça será uma grande área de lazer para o bairro
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TatraBras: empresa apresenta modelos de
caminhões que serão fabricados no Paraná
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior conheceu nesta
sexta-feira (18) os caminhões
Euro 5 e Euro 6, modelos
escolhidos para abrir a linha de
montagem da TatraBras no
Paraná, que prevê iniciar a
produção a partir de setembro.
Os veículos off-road, na
categoria 6X6, foram levados
ao Palácio Iguaçu para serem
apresentados ao governador e
ao vice-governador DarciPiana
pelo presidente da empresa, Rui
Lemes. A embaixadora da
República Tcheca no Brasil,
Sandra Lang Linkensederová,
acompanhou a demonstração.
A indústria instalada em
Ponta Grossa, nos Campos
Gerais, é a primeira planta da
montadora Tatra Trucks fora
da República Tcheca, fruto de
uma articulação do Governo do
Paraná. A prefeita de Ponta
Grossa, Professora Elizabeth,
também participou do encontro.
Beneficiada pelo programa
de incentivos fiscais do Estado,
a companhia está investindo
R$ 102,7 milhões na unidade,
com a previsão de gerar cerca
de 300 empregos diretos até
2026. Os dois caminhões
apr esen tado s
pela
multinacional vieram do país
europeu e devem rodar o Brasil
para demonstração ao
mercado.
Para o governador Ratinho
Junior, o início da produção da
companhia tcheca consolida o
Paraná como um dos polos
automobilísticos da América do
Sul. “São veículos de grande
porte que vão atender os
mercados br asileiro e
internacional. É mais um grande
investimento do setor
automotivo no Estado, que conta
com importantes multinacionais
como a Cater pillar, New
Holland, Volvo, DAF, Renault e
Volkswagen”, disse.
Depois do impacto da
pandemia na produção, a
indústria automobilística
paranaense está em plena
retomada e cresceu 4.006,9%
em abril, na comparação com o
mesmo mês do ano passado.
No primeiro quadrimestre do
ano, o crescimento foi de 41%
ante os primeiros quatro meses
de 2020, segundo os dados da
Pesquisa Industrial Mensal, do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
P L A N T A
PARANAENSE
–
A
negociação para instalar a
indústria no Paraná iniciou há
cerca de três anos, e o protocolo
de intenções com o Governo do
Estado foiassinado em setembro
de 2020. “Foi um trabalho que
exigiu muita diplomacia e contou
com a inter mediação da
Embaixada, porque é a primeira
fábrica dessa empresa
centenária, uma das principais
fabricantes de caminhões do
mundo, fora da República
Tcheca”,
d estacou
o
governador. “É uma conquista

negócios deve ultrapassar R$
500milhões nos próximos anos.
“Existe uma demanda grande
pelos modelos off-road no Brasil,
que não circulam nas estradas e
são utilizados por aqueles setores
que exigem veículos de alta
tração, como a área florestal, de
mineração e sucroalcooleira”,
explicou o presidente da
TatraBras, Rui Lemes.
“A suspensão desses
caminhões é totalmente
diferente de qualquer outro
modelo fabricado no Brasil, e
atende a uma necessidade do
mercado nacional. São modelos
totalmente diferenciados”, disse
Lemes.

O governador Ratinho Junior: conhecendo modelos
escolhidos para abrir linha de montagem no Paraná
que demonstra a capacidade do
Paraná como um estado
competitivo e com mão de obra
capacitada”.
Ex-cônsul honorário da
República Tcheca, o vicegovernador Darci Piana foi um
dos principais articuladores para
a atração da empresa. “O
Estado foi sempre muito solícito
durante o processo e atendeu
as expectativas da companhia,
que entendeu a importância de
expandir sua produção para
além da Europa”, disse. “O
Paraná e a cidade de Ponta
Grossa são beneficiados com a
ger ação de empr egos e
investimentos essenciais, mas
a qualidade e a tecnologia desses
veículos também vão atender
outros setores estratégicos do
Estado”.
A negociação foi bastante
célere, afirmou a embaixadora
da República Tcheca, porque o
Paraná foi receptivo e
demonstrou desde o início que
reunia as condições de
infraestrutura, mão de obra
capacitada e um programa de
incentivofiscalatrativo.“Foiuma
abertura inédita e em tempo

recorde para tirar um projeto
desse porte do papel”, explicou
Sandra.
“É um grande momento para
a indústria tcheca, porque nossa
economia é orientada para a
exportação e este pode ser o
primeiro passo para conquistar
novos mercados, não apenas o
brasileiro, mas também a
América Latina e outros países”,
acrescentou. “E para o Paraná
também é u m processo
interessante, porque não é
apenas uma fábrica e novos
modelos de caminhões que vêm
para o Estado, mas são
empregos, novas tecnologias e
outros
po tenciais
investimentos”.
PRODUÇÃO – A previsão
é iniciar a produção no último
trimestre do ano pelo sistema
CKD, no qual as peças são
trazidas de fora e só a montagem
é feita no Paraná. Mas o
investimento no Estado deve
contemplar todas as etapas de
fabricação, a partir de partes,
motores, co mponentes e
acessórios f abricados ou
fornecidos p or empresas

brasileiras, especialmente
paranaenses. A linha de
montagem iniciaria no começo
de 2021, mas a pandemia acabou
atrasando o processo.
No início, a expectativa é
fabricar cerca de 100 veículos
no ano, mas a planta de Ponta
Grossa tem capacidade para
produzir de 800 a 1.000veículos
anualmente. Além dos modelos

6X6, também está prevista a
montagem de caminhões 8X8,
todos eles voltados para os
setores de mineração, produção
florestal e sucroalcooleiro, e de
veículos pesados para as áreas
militares e de defesa.
A produção atenderá os
mercados brasileiro, sulamericano e a África, e a
expectativa de volume de

TATRA – A montadora
automotiva é uma das fábricas
de caminhões mais antigas do
mundo, com 170anos de história.
Ela é conhecida pelos veículos
de alta tecnologia, caminhões
para a indústria bélica e
sobreviveu a duas grandes
guerras mundiais no século
passado e às grandes
transformações da República
Tcheca, antigo Império AustroHúngaro e Tchecoslováquia.

A previsão é iniciar a produção no último trimestre do ano pelo sistema CKD
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Em ano de pandemia, kits ‘salvam’
festa junina em Quarto Centenário
Pip oca,
b isco itos,
amendoim e esfiha. Quando
se trata de festa junina, a lista
de comidas típicas é grande e
apetitosa. E mais uma vez, por
conta da pandemia, o CMEI
Coração de Maria de Quarto
Centenário, teve que inovar
para não deixar a festa passar
em branco.
“A f esta jun in a é
culturalmente muito relevante
e co mo edu cado res não
poderíamos deixar que esse
momen to p assasse sem
comemoração”, cita a diretora
Elza Graci, explicando que o
desafio deste ano, por conta
da pandemia, é realizar o
‘Arraiá em Casa’.
Segu nd o a direto ra,
tomando todos os cuidados
sanitários de enfrentamento à
Covid-19, o CMEI fez nesta
semana, a entrega de ‘kits
juninos’ para as crianças
matriculadas na instituição. No

A entrega dos kits aconteceu na última quarta-feira: alegria e festa na casa dos alunos
total mais de 1.000 esfihas
foram entregues. Também
foram usados mais de 25 quilos
de pipoca e quase 20 quilos de

amendoim, além de biscoitos e
outros quitutes.
A diretora comenta que foi
um kit simbólico, mas que

permite à criança, vivenciar o
clima dessa festa popular tão
tradicional e mantém a união
família e escola. “É muito

Prefeito Akio no lançamento do
Paraná Produtivo na Comcam
O prefeito Akio Abe
marcou pr esença no
lançamento do programa
P ar an á
Pr o du tivo ,
realizado quinta-feira
em Araruna. O programa
é desenvolvido pelo
governo estadual e foi
muito elogiado pelos
prefeitos e lideranças da
Comcam.
“O encontro serviu
para uma importante
troca de experiências e
abe rtur a par a no vas
o po rt un id a de s no s
municípios que integram
a C omca m. F iq ue i

O prefeito Akio e o secretário de Planejamento,
Valdemar Bernardo Jorge

Servidores da limpeza
urbana são vacinados

Os servidores e coletores foram vacinados durante essa semana
Servidores da limpeza Rogério Casa Branca, cita que
“A gente fica feliz em
ur bana e coletor es d e a v acin a é um sin al d e poder oferecer este benefício
materiais recicláveis de esperança
para
o s para eles, uma vez que o
Quarto Centenário foram trabalhadores que diariamente contato deles é diário com
vacinados nesta semana, mexem com muita coisa muitas coisas que podem estar
contra a Covid-19. A primeira contaminada.
contaminados”, destaca.
dose do imu nizante foi
disp on ib ilizad a
ao s
trabalhadores de diversas
idades ligados ao setor de
limpeza.
De aco rd o co m a
Secretaria de Saúde, os
demais recicladores já foram
vacinados dentro do seu grupo
prioritário de idade e alguns
trabalhadores da limpeza
urbana cumprem prazo de
intervalo da influenza.
O
secr etár io
de
Agricultura e Meio Ambiente,

satisfeito com o evento,
pois o desenvolvimento
foi a palavra chave no
encontro. É mais uma
oportunidade para que
os municípios possam
buscar o crescimento
o rgan iz ad o e co m
planejamento”, diz Akio.
O p ro gra ma fo i
lançado pelo governo
estadual em abril e tem
c omo
ob jet ivo
identificar potenciais e
c ar ên cias de set e
regiões do Estado para
p la ne jar
um
d e se n vo l vime n t o
pr od ut ivo in te gr ad o
entre os municípios do
Paraná.

bonito a gente ver toda a equipe
envolvida e buscando fazer o
melhor para nossas crianças e
suas famílias”, disse.

“Estamos felizes com a
iniciativa das professoras, que
também usaram a oportunidade
para trabalhar receitas, música,
dança, cultura popular, oralidade
e autonomia, além de levar
muita alegria aos lares da nossa
comunidade escolar”, destacou
a coordenadora pedagógica
Luciana Molina Bernardi.
A ação contou com total
apoio do prefeito Akio Abe e
da secretária de Educação
Viviane Bizetti, além da
supervisão da nutricionista
Sand ra Bessani e d a
colaboração de apoiadores.
Para o prefeito Akio, a ação
merece ser parabenizada.
“Quero parabenizar a todos os
funcionários do CMEI pela
dedicação e carinho com todos
os alunos, pois mesmo nesse
mo mento de p an demia
continuam a levar o ensino e
alegria para todas as crianças.
Estão de parabéns” disse.

Rede municipal de ensino retoma aulas
presenciais nesta segunda-feira, dia 21
A
Secretar ia
de
Ed ucação d e Q u ar to
Centenário anunciando para
a próxima segunda-feira, dia
21, a retomada das aulas
presenciais na rede municipal
de ensino.
De acor d o co m a
secretária Viviane Bizetti, o
retorno será para alunos do
3º, 4º e 5º anos. No total,
cerca de 120 alunos estão
sendo esperados para o
reinicio das atividades.
“Esse número é referente
àqueles alunos cujos pais

assin ar am o ter mo d e
responsabilidade, autorizando
a criança a frequentar a
escola”, destaca a secretária
Viviane, citando que as
escolas estão preparadas para
receberem os alunos.
Segundo Viviane, serão
tomados todos os cuidados,
com os professores atentando
p ar a os p ro to co lo s d e
biossegurança. O uso de
máscara será obrigatório,
bem como higienização das
mão s e d istan ciamen to
social.
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Janiópolis concede 4,52% de reajuste
salarial para os servidores municipais
Servidores do município de
Janiópolis vão receber um
reajuste de 4,52% nos seus
salários. O projeto que autoriza
a reposição está na Câmara
Municipal e já foi aprovado em
primeira discussão. A segunda
votação acontece na próxima
segunda-feira, dia 21.
De acordo com o prefeito
Ismael
Desan oski,
a
resposição será retroativa a
janeiro deste ano e todos os
servidores ef etivos serão
beneficiados pela medida.
“Todos os nossos servidores
serão beneficiados”, cita ele.
O prefeito comenta que o
momento econômico atual não
é dos melhores, especialmente
por conta da pandemia, mas
qu e mesmo assim a
administração municipal não
tem medido esforços para fazer
valer o direito de reposição
salarial dos servidores.
“Graças a Deus, com muito
esforço vamo s conseguir
honrar com nossos servidores,

gar an tind o a repo sição
retroativa. Isso vai ajudar e
muito os nossos funcionários”,
destaca o prefeito.
Ismael lembra que por
conta da pandemia, muitos
mu nicípios p assam po r
dificuldades, com queda do
FPMe dos tributos municipais,
que tiveram o pagamento
prorrogado. “Em Janiópolis não
é diferente, entretanto, com
planejamento e seriedade,
estamos conseguindo honrar
n osso s
co mp ro missos,

O prefeito Ismael Dezanoski: valorização dos servidores municipais

Prefeitura participa de campanha de
combate à violência contra idosos
O município de
Janiópolis está empenhado
na divulgação da campanha
que alerta a população para
a realização de ações de
enfrentamento à violência
contra a pessoa idosa.
A secretária de
Assistência Social do
município,
Eliane
Demczuk Melniski, cita
que devido à pandemia da
Covid-19, não foi possível
fazer eventos como
pedágios e passeatas, mas
que a data está sendo
lembrada com campanha
nas redes sociais.
Denominada de ‘Junho
Violeta’, Eliane explica que
a campanha tema finalidade
de repudiar todo ato de
violência contra a pessoa
idosa e conscientizar a
população para denunciar
esses e outros casos,

A equipe da assistência social: mobilização através das redes sociais

inclusivede abusos.“Oapoio
da populaçãoé fundamental
para inibirmos esse tipo de
violência”, diz ela.
Experiente na área social,
Eliane lembra que os tipos
maiscomuns de maus tratos

registrados contra a pessoa
idosa são violência
psicológica,
física,
negligência, abandono e
apropriação indevida de
benefícios.
Segundo ela, os órgãos

responsáveis por receber as
notificações são o Disque
Idoso Paraná, que atende
através do telefone 0800
141 00 01, Disque 100,
Delegacias de Polícia,
CRAS e CREAS.

Igreja Renovada promoveu ação
solidária em favor da Santa Casa
Uma ação solidária em
favor da Santa Casa de
Goioerê, mobilizou fiéis
da Igreja Presbiteriana
Renovada de Janiópolis,

bem como membros da
comunidade em geral.
De acordo com o pastor
Rodrigo Mendes, a ação
teve como objetivo auxiliar

o hospital que atende uma
grande população regional
e que vem passando por
dificuldades.
O
pastor
está

Os produtos foram entregues nesta semana para a Santa Casa

agradecendo todos os
fiéis da igreja, bem como
as empresas que serviram
como ponto de coleta,
entre elas Material de
Construção São José,
Ótica Visão Perfeita e
Supermercado Coelho.
Entre
os
itens
arrecadados, destaque
para leite, água mineral e
também produtos de
higiene e limpeza.
“Estamos agradecidos
pelo apoio de todos. Mas
não vamos parar por aí,
outras ações virão e com
certeza nós estaremos
ajudando”, disse o pastor
Rodrigo, agradecendo as
auxiliares Elisagela, Érica
e Rosilene.

especialmente com nossos
servidores”, frisa.
O prefeito também está
agradecend o o ap oio e
empenho dos vereadores, que
tão logo receberam o projeto
de iniciativa da administração,
já o colocaram em pauta para
votação e aprovação.
“Acho que é assim que
d ev emos trabalh ar , co m
parceria e harmonia, buscando
sempre o bem da população e
do s diversos setor es d a
administração”, destacou ele.
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Moreira Sales investe mais R$ 324 mil
em asfalto no Jardim Novo Horizonte
O município de Moreira
Sales iniciou nesta semana, as
obras referentes à segunda
etapa do recape de ruas do
Jardim Novo Horizonte. Os
serviço s estão send o
realizados com recursos do
governo estadual.
De acordo com o prefeito
Rafael Bolacha, que vem
acompanhando de perto
to das as açõ es d e su a
administração, é mais uma
conquista importante para a
comunidade, em especialpara
os moradores deste bairro.
Segundo o prefeito, o
investimento nesta etapa está
orçado em cerca de R$ 324
mil. “São recursos que
garantimos junto ao governo
estaduale que foram liberados
a fundo perdido. É uma

em especial dos deputados
que representam o município
na Assembleia Legislativa.
“Temos vários parceiros na
capital do estado e queremos
agradecer a cada um deles’,
disse, fazendo uma menção
esp ecial ao governador
Ratinho Júnior.
Rafael co menta qu e
Moreira Sales tem se
transformado num grande
canteiro de obras, com a
Prefeitu ra prom oven do
investimentos nos mais
diversos setores. “A gente tem
trabalhado bastante, sempre
buscando atender toda a
comunidade. Graças as Deus
os resu ltad os têm sido
positivos”, finalizou.
Os serviços de recape estão sendo feito no bairro Novo Horizonte: recursos a fundoperdido do governo estadual

O prefeito Rafael e o secretário Reginaldo: melhorias para a comunidade

conquista importante para a
nossa cidade, sobretudo para
o Jardim Novo Horizonte”,
disse.
Ainda de acordo com o
prefeito, outras regiões da
cidade também serão
contempladas
com
investimentos dessa natureza.
“Já pavimentamos diversas
ruas, atendendo os quatro
cantos da cidade, mas onde for
precisoestaremosatendendo”,
cita Rafael.
O
prefeito
está
agradecend o o ap oio
recebido do governo estadual,

‘Junho Violeta’ alerta para ações
contra a violência à pessoa idosa
O município de Moreira
Sales, através da Secretaria
de Assistência Social, está
desenvolvendo uma ampla
programação, visando marcar
a p assagem do chamado
‘Junho Violeta’, que tem como
objetivo chamar a atenção da
p op ulação à q uestão d a
violência contra idosos.
De acor d o co m a
secretária Luana Marchezoni,
durante todo o mês serão
r ealizad as
açõ es
de
conscientização, estimulando
a população a denunciar os
vários tipos de violência
contra a pessoa idosa.
A p sicó lo ga Priscila
Favarão cita que além da
violência física, os idosos
sofrem violência patrimonial e
negligência por parte de seus

A primeira-dama e secretária Luana, com Priscila e Luiz Sanches
responsáveis. “São vários tipos parceria da Assistência Social conscientizar nossa população
de violência e nós precisamos com o Centro de Convivência a denunciar qualquer tipo de
estar atentos”, disse ela.
d o I d oso . “Vamo s no s violência contra os nossos
As ações em Mo reira empenhar nessa luta e buscar idosos”, disse Luana.
Sales
estão
sen d o
desenvolvidas através de

IDR-Paraná participa do
prêmio Café Qualidade Paraná
As sedes do Instituto
de Desenvolvimento Rural
do Paraná-Iapar-Emater
(IDR-Paraná) receberão
até o dia 4 de outubro os
melhores cafés do Estado.
De aco rd o co m o
regulamento do concurso
Café Qualidade Paraná, os
produtores interessados
em divulgar seus produtos
deverão procurar o órgão
p ara faze r as su as
inscrições.
Chegando à 19ª edição,
o Café Qualidade Paraná
é aberto a proprietários,
meeiros, arrendatários e
parceiros. “O objetivo é
valorizar o cafeicultor e
p ro m o ver a b eb id a
p aran aen se, u m a d as
melhores do Brasil”, afirma
o economista Paulo Sérgio
Fran zin i, secretário execu tivo d a Câm ara
Setorial do Café, entidade
que promove a disputa.
O concurso é realizado
nas categorias café natural,
cereja d escascad o e
fermentação induzida.
É possível concorrer
simultaneamente em duas
categorias, mas o produtor
d eve aten tar p ara o
tamanho do lote, que é de
até cinco sacas (60 quilos)
b en eficiad as p ara as
categorias café natural e
cereja descascado, e de
15 a 60 quilos para quem
co n co rrer n a classe
fermentação induzida. Os
grãos devem ter peneira
16 ou superior, menos de
11,5% d e u m id ade e
apresentar até 12 defeitos.
Governo libera quase
R$ 500 mil em maio para
271 pequenos produtores
rurais
Os lo tes in scrito s
passam primeiramente por
uma avaliação física com
base na Classificação
Oficial Brasileira (COB).
Seguem depois para a
prova de xícara, esta
utilizando a metodologia da
Sp ecialt y
Co ffee
Association (SCA), em
que são analisados aroma,
doçura, acidez, corpo,
sabor, gosto remanescente
e balanço da bebida. Os
ven ced o r es
serão
conhecidos na solenidade
d e en cerr am en to d o
certame, em novembro –
dia a ser definido.
PRÊMIO – Em cada

categoria, os finalistas
classificados até o terceiro
lugar têm garan tida a
compra de seu lote pela
cotação da BM&F no dia
anterior à data do evento
de
en cer ram en to ,
acrescid o de um ágio
mínimo de 50%.
Aveia é o p ção d e
plantio de inverno, mas
exige sementes certificadas
Estudo inédito avalia
prejuízos causados por
do ença n o plantio de
citros
Ao fazer a inscrição, o
cafeicultor pode também
optar por uma avaliação
do
q u esito
su sten tab ilid ad e d a
produção de seu lote. Os
pro fissionais do IDRParan á f azem u m a
auditoria da propriedade
e as três m ais b em
p o sicio n ad as
são
p rem iad a s co m u m
certificad o d e b o as
práticas.
PATROCÍNIO – O
concurso Café Qualidade
Paraná é patrocinado pelo
Ban co Regio n al d e
Desen volvimen to d o
Extremo Sul (BRDE),
Bratac, Fed eração d e
Agricultura do Paraná
(Faep), Federação dos
Trab alh ad ores Ru rais
Agricultores Familiares do
Estado do Paraná (Fetaep),
Grup o Do is Irm ão s,
Integrad a Coo perativa
Agroindustrial, Serviço
Brasileiro de Apoio às
Micro e Peq u en as
Em presas
(Seb rae),
Serviço Nacio n al d e
Ap ren d izagem Rural
(Senar), Sistema de Crédito
Cooperativo (Sicredi) e
Sistema Ocepar.
REALIZAÇÃO – O
certame é uma realização
da Câmara Setorial do
Café, juntamente com o
IDR-Paraná, a Secretaria
de
Agric u ltu ra
e
Abastecimento do Paraná
e a Asso c iação d o s
Engenheiros-Agrônomos
de Londrina, com o apoio
da Agência Nacional de
Assistên cia Técn ica e
Extensão Rural (Anater),
Associação Brasileira da
Indústria do Café (Abic),
Pro b at
Leo gap
e
So cied ad e Ru ral d o
Paraná.
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Rancho Alegre protocola projeto
para construir 37 casas populares
O prefeito de Rancho
Ale gr e D ’O es te, A d ão
Aristeu Ceniz, protocolou
nesta sexta-feira, junto ao
esc r itó r io r eg io n al d a
Cohapar em Campo Mourão,
projeto de construção de 37
novas moradias na cidade.
Segundo o prefeito, este
é o p rimeir o d e o u tro s
p r o jeto s n o seto r d e
h ab itação
que
su a
admin istr ação p r oto cola
junto ao governo estadual.
“Ainda temos uma demanda
grande por morad ias em
n o s sa ci d ad e e v a mo s
trabalhar para suprir mos
essa questão”, cita ele.
O prefeito cita ainda que
su a ad mi n istr ação tem
tr abalhado e mu ito para
melhorar as condições das
pessoas que mais precisam
do p od er p úb lico . “Nós
estamos muito empenhados
na questão da moradia, pois

O prefeito Aristeu com a vereadora Magdalena e o engenheiro Alexandre, durante entrega do projeto na Cohapar
temos o compromisso de famílias a dignidade da casa Alves, que representou a o escritório da Cohapar, cita
melhorar a vida das pessoas, própria”, disse.
Câm ar a
Mu n icip al, qu e o pr ojeto ajud ará a
co me çan d o em d ar às
A vereadora Magdalena acompanhando o prefeito até reduzir o crescente déficit

habitacional do município.
“Ainda temos dezenas de
famílias que anseiam pela
oportunidade de conquistar
u ma casa p ró p r ia. Esse
projeto vem para nos ajudar
essas famílias a realizarem
este sonho”, disse ela.
A r ep r esen tan te d a
Câmar a
Mu n icip al
p ar ab en izo u o p r ef eito
Ar isteu p ela in iciativ a,
citando que o Legislativo, em
conjunto com o Executivo,
não medirão esforços para
suprir essa demanda. “Já
quero parabenizar o prefeito
Ar isteu pela iniciativa e
apresentação do projeto junto
à Cohapar, e dizer que com
certeza um grande passo foi
dado . Ap resen tamo s um
projeto com 37 moradias e
acr ed itamos q u e vamo s
conseguir essa conquista.
Parabéns prefeito Aristeu.
Este é o caminho”, disse ela.

Pátio de Máquinas passa por reforma e
ganha melhores condições de trabalho
Reconhecidamente um
dos setores mais importantes
da Prefeitura, o Pátio de
Máquinas de Rancho Alegre
D’Oeste recebeu diversas
melhorias nos últimos dias.
Além de uma ampla limpeza,
o local recebeu o chamado
asfalto fresado, pondo fim à
lama e à poeira.
De acordo com o prefeito
Aristeu Ceniz, o pátio é
frequentado diariamente por
dezenas de servidores, os
quais precisam de boas
condições para trabalharem.
“Infelizmente os servidores
tinham que enfrentar a lama

O secretário Rodrigo Santos: mobilização
está sendo feita pelas redes sociais
O pátio recebeu asfalto fresado em todo o seu interior

nos dias chuvosos e a poeira
du rante a estiagem .
Resolvemos essa situação”,

diz ele.
O
prefeito
está
agradecendo o apoio do

Uma ampla limpeza foi feita no local: melhorando ambiente de trabalho

governo estadual, em especial
pela liberação do material
fresado usado para melhorar
as condições do pátio. “A
gente só tem que agradecer,
pois melhorou e muito”,
destaca.
Ainda de acordo com
Aristeu, outros setores da
administração também serão
contemplados com melhorias.
“Se queremos servidores
motivados e animados no
desenvolvimento de suas
funções, precisamos dar
condições a eles”, comenta o
prefeito.

Reunião com diretor da UEM
discutiu fortalecimento do CRG
O prefeito Aristeu Ceniz
recebeu na última quinta-feira,
a visita do diretor do Campus
da UEM – Universidade
Estadual de Maringá, Gilson
Croscato.
Na oportunidade, foram
discutidos vários assuntos
r elacio nado s ao ensin o
superior, especialmente sobre
o fortalecimento do CRG –
Campus Regional de Goioerê.
O prefeito Aristeu disse que
a proposta é lógica e que
Rancho Alegre não faltará com
a UEM. “Nós sabemos da
importância do nosso campus
regional e por isso tem o apoio
da administração municipal”,
citou.
Croscato ap roveitou a
oportunidade para agradecer
o apoio que a instituição tem
recebido do município e
entrego u
ao
p refeito
calendários dos 50 anos da
UEM.

O prefeito Aristeu Ceniz com o diretor da UEM, Gilson Croscato

Campanha virtual reforça ações de
combate à violência contra idosos
A Prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste, através da
Secretaria de Assistências
Social, vem intensificando
n as red es so ciais,
campanha que destaca a
importância de denúncias
referen tes à violên cia
contra a pessoa idosa.
Segu n d o Ro d rigo
San to s, t itu lar d a
Assistên cia So cial, a
campanha foi lançada no
último dia 15, com o intuito
d e co n scien tizar a
p o p u lação so b re o
assunto. “Esse é um assunto
sério e nós precisamos da
ajuda da população para
denunciar”, diz ele.
O p refeito Aristeu
Ceniz, que tem buscado
dar atenção especial aos
idosos no município, cita
que não se pode admitir
q u e os id o so s sejam
m a l t r a t a d o s ,
principalmente em um
momento de pandemia,
com o o q ue estamo s
viven do , q uan do eles
devem ser acolhidos e
protegidos.
“ Essa é a h o ra d e
informar e incentivar, por
meio das diversas mídias,
so b re as fo rm as d e
prevenção a crimes contra
terceira idade. Nosso apelo
é por respeito para garantir
aos nossos idosos um
envelhecimento tranquilo,
co m d ign id ad e, sem
op ressão ou tristeza”,
comentou.

CONSCIENTIZAÇÃO:
- Ainda de acordo com o
prefeito, a conscientização
da população é a melhor
forma de prevenir abusos
e m au s trato s ao s
id o so s. ”É
m u ito
importante observar o que
está acontecendo e se
perceber algo tem que fazer
a denúncia”, orienta.
Rodrigo Santos lembra
que abusos podem afetar a
vid a do s id o so s co m
m u d an ças
de
p erso n alid ad e
e
co m p o rtam en to , q u e
podem apresentar sinais
como demência, tristeza e
depressão.
A DATA: - O Dia
Mu n d ial
de
Co n scien t ização d a
Violência contra a Pessoa
Idosa foi instituído pela
Organização das Nações
Unidas (ONU) e tem como
objetivo conscientizar e
ampliar o conhecimento da
so cied ad e so b re o
envelhecimento.
Rodrigo Silva lembra
que em Rancho Alegre,
essa política é adotada pelo
município com rigor, no
entanto, cabe às famílias
fazerem o papel maior de
acolhida. “As famílias
precisam cuidar, zelar e
ajudar o idoso, para que
seu envelhecimento seja
com mais dignidade”, disse.
Rodrigo Silva
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Colheita de mandioca acelera
e reduz ociosidade da
indústria de fécula e farinha
Os produtores de mandioca
no Paraná puderam acelerar os
trabalhos de colheita nas últimas
semanas, beneficiados pelo
clima. Dessa forma, também as
indústrias de fécula e de farinha
r ed uzir am o s níveis d e
ociosidade. Esse é um dos
assuntos analisados no Boletim
de Conjuntura Agropecuária
elaborado pelo Departamento
de Economia Rural (Deral), da
Secr etar ia d e Estado d a
Agricultura e do Abastecimento,
na semana de 12 a 18 de junho.
A pr esen ça d e maio r
umidade no solo nas últimas
duas semanas no Paraná foi
favorável para a colheita de
mandioca. Isso foi observado,
sobretudo, nas principais regiões
produtoras, concentradas nos
núcleos de Umuarama (34%),
Par an av aí ( 30%) , Camp o
Mourão (8%) e Toledo (4%).
Nessas áreas está também a
maioria do parque industrial de
fécula e farinha.
Co m maio r of er ta d a
matéria-prima, as indústrias
retomaram com mais força os
trabalhos. Durante o longo
p er ío do d e estiagem, a
ociosidade ultrapassou 40% no
setor de transformação. Agora
começou a reduzir, o que é
importante para o País, visto
que o Paraná é o segundo
produtor de raiz e o primeiro
processador, responsável por
70% do amido nacional.
A área ocupada com a
cultura de mandioca no Estado,
na safra de 2020/21, é de 143
mil hectares, com produção
estimada em 3,3 milhões de
ton elad as. Essa p r ojeção
significa perda de 4% na área
e do mesmo porcentual em
relação à produção observada
na safra 2019/20, quando foram
colh idas 3,5 milhõ es d e
to neladas em 148,9 mil
hectares.
A mandioca é plantada em
todo o Paraná. No Sul, onde a
produção é feita em menor
escala e com pouca tecnologia,

a maior parte se destina ao
consumo humano e animal.
Na região de Curitiba, o
município de Cerro Azul
destina praticamente toda a
pr od ução
p ar a
comercialização na Ceasa e
nas feiras livres. É chamada
de mandioca de mesa e tem
pr eço mais elevado se
comparado ao da indústria de
transformação.
P E C U Á R I A
LEITEIR A
E
AVICU LTUR A – O
documento preparado pelo
Deral destaca que a produção
leiteira n o Estado está
pressionada e até limitada
devido aos altos custos da
alimentação, o que é agravado
pela estiagem, que reduziu as
pastagens. No entanto, a
demanda pelo leite pode
apresentar elevação devido a
fatores como a recuperação
gradativa da economia e o
avanço da vacinação contra
a Covid-19.
O boletim retrata, ainda, o
aumento médio de 5,6% no
custo de produção de frango
de corte no País em maio. No
Paraná, a alimentação das
aves teve reajuste de 6,9%
comparado a abril. Em relação
aos ovos, a produção no
primeiro trimestre de 2021 foi
0,3% superior ao mesmo
período do ano passado, com
978,25 milhões de dúzias no
País. Mas o Paraná teve
redução e caiu da segunda
para a q uarta po sição
nacional.
BATATA E FRUTAS
– O Paraná está com 99% da
área total preenchida com o
plantio de batata, enquanto
54% já está colhida. A maior
parte do que permanece no
campo está em b oas
condições. Apenas 18% das
lavouras são consideradas
medianas e 1% está em
situação ruim.

Vereador foi a Chapecó conhecer
ações de enfrentamento à Covid-19
O
ver ea do r
e
presidente da Câmara
de Goioerê, “Kleber
Paraíba”, esteve terçafeira, dia 15, na cidade
de Chapecó – Santa
Catarina – onde se
reuniu com o prefeito
Jo ão R od rigu es . O
objetivo da visita foi
conhecer as ações de
enfrentamento
à Covid-19 adotadas na
cidade.
De acordo com o
vereador, a expectativa
é que essa troca de
experiências entre as
dua s
cidade s,
possibilite a adoção de
medidas que busquem
ap rimo rar
o
enfrentamento à Covid19 em Goioerê. “Todos
sabem que Chapecó
ve m ap rese ntan do
resultados satisfatórios
no
com bate
à
pan demia, e nes te
sentido, fomos buscar
con hece r as açõ es
de senvolvida s lá e
est udar mos
as
pos sibilida des
de
ser em impla ntad as
aqui”, diz Paraíba.
O próximo passo,
segundo o vereador,
s er á ap re se nt ar o s
dados levantados em

O vereador “Kleber Paraíba” e a diretora de saúde Patrícia, durante visita a Chapecó

Chapecó para o prefeito
B et in ho Lim a e a
s ec re tá ria d e Sa úd e
Gabriela Martins. “Tenho
vár ia s
in fo rm aç õe s
imp or ta nt e s e va mo s
repassar isso ao prefeito
e à secretária de saúde.
Acredito que de forma
c on ju nt a s e bu sc ar á
decidir o que poderá ser
adotado em Goioerê”,
destaca ‘Paraíba’.
O QUE FOI VISTO: De acordo com o vereador

goioerense, em Chapecó
ex is te m um C en tr o
Avançando de Combate ao
Covid-19, montado em
cent ro de evento s da
cidade. Além disso, a
cidade adotou um sistema
de testagem em massa,
que realiza de imediato o
teste nas pessoas com
sintomas e todas que
estão próximas.
“Chapecó também tem
uma unidade móvel que
faz
a te n dime nt o
domiciliar, evitando que

o paciente saia de casa
pa ra
b us ca r
o
atend imento”, d isse,
explicando que desta
fo rm a evit a qu e a
pessoas suspeita fique
transitando pela cidade.
Ain da s e gu nd o o
ve re ad or, Ch ap ec ó
adotou o protocolo de
medicação preventiva,
d is po nibiliz an do d e
im ed ia to
d iver so s
medicamentos para os
pacientes com sintomas
da doença.

