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Moreira Sales: mais de R$ 1,8 milhão
de recursos recebidos de Sergio Souza
O Município de Moreira
Sales recebeu na manhã desta sexta-feira (20) a visita
do deputado federal Sérgio
Souza, que esteve na cidade
fazendo a entrega de recursos e investimentos em diversas áreas (foto). No total
R$ 1,8 milhão foi repassado
ao município. CIDADES

Cristo Rey: bairro
será o primeiro
a ganhar projeto
‘Meu Campinho’
O bairro Cristo Rei será o
primeiro de Goioerê, a sercontemplado com o projeto
‘Arena Meu Campinho’, que
consiste em uma quadra de
basquete3x3compiso em concreto e uma de futebol em
grama sintética.PÁGINA 03

Rancho Alegre: retomados os
treinos da Escolinha de Futsal
O Departamento de Esportes de Rancho Alegre
D’Oeste, retomou nesta semana, os treinos da Escolinha de Futsal do município.
De acordo com Paula Zanuto, diretora do Departamento de Esportes, o retorno das atividades vai acontecendo aos poucos, com os
monitores observando todos os cuidados e restrições
à Covid-19. CIDADES

Quarto Centenário investirá R$ 700 mil
na construção da sede própria do CRAS
Para alcançar o maior
número de pessoas em situação de vulnerabilidade aos
serviços essenciais oferecidos pela administração, a
Prefeitura de Quarto Centenário já licitou e deve co-

meçar nos próximos dias, a
construção da sede própria
do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social. O anúncio da obra foi
feito pelo prefeito Akio Abe
(foto).
CIDADES

Retorno das aulas do Maternal I e
Berçários será no próximo dia 30

PÁGINA 03

Aprovado o selo SUSAF para
as agroindústrias em Goioerê
PÁGINA 02

Janiópolis: educação retoma aulas do
Proerd nas escolas da Rede Municipal
A Secretaria d e
Educação de Janiópolis
retomou nesta semana, as
au las d o Pro erd Programa Educacional de
Resistência às Drogas –
desenvolvido através de

parceria com a Polícia
Militar. A reto m ad a
acontece depois de um
período de recesso de
mais de um ano por causa
da pandemia da Covid19.
CIDADES

Podadores de árvores terão
curso gratuito da prefeitura
PÁGINA 02
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Aprovado o selo SUSAF para
as agroindústrias em Goioerê

Concessão
O governador Ratinho Junior sancionou a Lei que
prevê a delegação das rodovias estaduais para a nova
concessão rodoviária federal. A sanção autoriza o Poder
Executivo do Estado do Paraná a repassar à União, pelo
prazo de até 30 anos, a administração de rodovias e
exploração de trechos de rodovias, ou obras rodoviárias
estaduais. O texto já havia sido aprovado pela
Assembleia Legislativa do Paraná, em segunda
discussão.
Concessão II
Entre as principais obras
previstas com a concessão,
estão 1.783 quilômetros de
duplicação de vias, sendo
que 90% do total deverá ser
executado até o sétimo ano
da concessão. O leilão dos
seis lotes será realizado na
Bolsa de Valores de São
Paulo (B3) – a expectativa
é que o leilão ocorra no
primeiro semestre de 2022.
O pacote paranaense é o
maior projeto de concessão
do tipo em andamento no
Brasil.
Eventos
A retomada do setor de
eventos no Paraná é o tema
de uma audiência pública
proposta pelo deputado
Michele Caputo (PSDB),
coo rd en ad or da Frente
Par lamen tar
do
Coronavírus da Assembleia
Legislativa d o Par an á
(Alep), que será realizada
na terça-feira (24) a partir
das 9 horas. A estimativa
da Associação Brasileira de
Emp r esas d e Ev en to s
(Abeoc-PR), as perdas do
setor , na econ omia d o
Paraná, chegam próximo de
R$ 25 bilhões. O debate terá
transmissão ao vivo pela
TV Assembleia, site e redes
sociais do Legislativo.
Ranking da vacinação

O P ar an á alcan ço u
nesta sexta-feira (20) o
marco das 7 milhões de
pessoas que já iniciaram
seu esq u em a v aci n al
contra a Co vid-19. Em
n úmer os abso lu to s, o s
mu n i cíp io s q u e m ais
aplicaram primeiras doses
e d o ses ú n icas n a
pop ulação são Curitiba
(1.607.842), seguida por
Lo n d r in a
( 444.64 6) ;
Mar in gá
( 41 1.18 5) ;
Cascavel (258.356); Ponta
Gro ssa ( 238.385) ; São
Jo s é
dos
Pin h ais
(220.408); Foz do Iguaçu
( 21 7.85 1) ;
Co lo mb o
( 16 8.582 ) ; P ar an a gu á
(141.644) e Guarapuava
(118.159).
M odelo híbrido
A
Assemb leia
Legislativa d o Par an á
decidiu manter a realização
das sessões plenárias e das
reuniões de Comissões no
mo d elo h íb r id o , p elo
menos até o mês de outubro.
A decisão de postergar o
retorno dessas atividades
de forma 100% presencial
tem como base o alerta das
autoridades de saúde em
relação à variante Delta do
coronavírus. Desde o fim
do mês de julho, o Paraná
tem
co n f ir mad a
a
transmissão comunitária
dessa cepa.
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A proposta é do vereador Fabiano, que agradeceu os colegas pela aprovação
Foi aprovado nesta semana
O projeto de adesão ao selo mu nicípio po ssam se conselho gestor, câmara técnica
pela Câmara Municipal, foi proposto pelo vereador d esen vo lv er , ampliand o e serviço de inspeção municipal
projeto de adesão do município Fabiano Barboza, que está po ssib ilid ad es
d e ou consórcio de municípios.
de Goioerê ao selo Susaf - agradecen do aos demais comercialização dos produtos.
O secretário estadual da
Sistema Unificado Estadual de parlamentares pela sua
“É um apoio importante não Agricultura
e
do
Sanidade Agro indu strial ap rov ação.
“Meus só para o fortalecimento da Ab astecimento , No rber to
Familiar, Artesanal e de agradecimentos a todos os agroindústria, mas também Or tigara,
destacau
a
Pequeno Porte do Paraná.
colegas v ereado res. Esse para que os nossos produtores necessidade de a agroindústria
Com esse selo, produtos projeto é um avanço e uma possam gerar emp rego e familiar ser indicada por um
industrializados de forma conquista importante para as renda”, comenta ele.
bom serviço municipal de
colonial - derivados de carne, agroin dústrias do nosso
inspeção ou por um consórcio
leite, ovos e mel - podem ser município”, citou ele.
O QUE É: - O Susaf de municípios.
vendidos livremente entre os
O prefeito Betinho Lima, compreende um conjunto de
“Esse é um grande estímulo
municípios do Estado. Até que deu total apoio para que o ações de inspeção sanitária e à agricultura familiar
então, se quisessem vender selo fo i in stituído n o de fiscalização dos produtos paranaense”, disse. “O
fora dos municípios de origem, mu nicípio, cita qu e a oriundos da agricultura e horizonte comercial de uma
os
estab elecimen to s regulamentação significa um agroindústria familiares, de agroindústria não é mais só o
precisariam estar registrados apo io institu cion al d a pr odução artesanal e de município, pois o consumidor
no Ser viço d e In sp eção administração para que os agroindústria de pequeno porte. é o mesmo onde quer que
Estadual – SIP/POA.
pequ eno s p ro dutores do O sistema é constituído pelo esteja”, afirmou.

Vereador cobra calçadas na frente e
nas laterais da UBS do Universitário
O vereador Márcio Lacerda
teve aprovado na sessão da
Câmar a d esta seman a,
indicação que solicita da
Prefeitura, a construção de
calçadas na frente e nas laterais
da UBS – Unidade Básica de
Saú de – do Jard im
Universitário.

A UBS do Jardim Universitário está precisando de calçadas na frente e nas laterais

O vereador Márcio
Lacerda: trabalho em
favor da saúde

De acordo com o vereador,
a falta de calçada na UBS tem
gerad o d esco nfo rto à
população, especialmente pela
poeira do loca que acaba
entrando no interior da UBS.
“Para
pr omo ver
a
ventilação do ambiente, a porta
da UBS f ica aberta e

consequentemente a poeira
entra e promove desconforto
para as pessoas que buscam na
unidade os serviços de saúde
do bairro”, explica o vereador.
Outra questão levantada por
Márcio Lacerda, é a falta de
acessibilidade, dificultando a
entrada na UBS de pacientes,

em especial de pessoas idosas.
Por fim, o vereador lembra
que a construção de calçadas
na UBS não implicará em
grandes dispêndios para a
Prefeitura e que contribuirá e
muito para a melhoria da
qualidade d e vida d os
moradores do bairro.
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Por cautela, Goioerê suspende
desfile cívico de 7 de setembro
A Prefeitura de Goioerê
aten deu
a
um a
recomendação da Secretaria
de Estado da Saúde e decidiu
cancelar a realização do
Desfile Cívico programado
para o dia 7 de setembro na
cidade. É o segundo ano
consecutivo que o evento
não será realizado.
De aco rd o com o
prefeito Betinho Lima, o
cancelamento se justifica
pela preocupação com uma
possível aglomeração de
p esso as em to rn o d as
apresentações que estavam
programadas.
Mesmo com todos os
protocolos de segurança e
também com apenas uma
turma de alunos por escola
ou instituição, a expectativa
era de um grande público e
por conta disso resolvemos
cancelar. O momento exige
cautela”, disse o prefeito.
No entanto, segundo a
Secretaria
de
Administração, o Dia da
Independência não passará

não pode ir na contramão
do que ela tem pregado.
“Nós estamos vivendo um

O prefeito Betinho Lima: precaução e cuidado com a pandemia da Covid-19

sem p rogramação n a
cidade. Está agendando
para o dia 7, na Praça da
Biblioteca Municipal, um

ato cívico com hasteamento
de bandeiras. “Essa foi a
melhor opção”, destaca
Betinho.

O prefeito cita que é
preciso levar a sério a
situação da pandemia e que
a administração municipal

Cristo Rey: bairro será o primeiro
a ganhar projeto ‘Meu Campinho’
O bairro Cristo Rei será o
primeiro de Goioerê, a ser
contemplado com o projeto
‘Arena Meu Campinho’, que
consiste em uma quadra de
basquete 3x3 com piso em
concreto e uma de futebol em
grama sintética.
Os detalhes finais do
projeto foram discutidos esta
semana pelo prefeito Betinho
Lima, com o superintendente
da Secretaria de Esporte do
Paraná, Hélio Renato
Wirbiski.
De acordo com o prefeito,
é mais uma conquista
importante para a cidade, que
terá mais uma opção de
esporte e lazer para sua
juventude.
Betinho cita que além do
futebol, há no município uma
grande aceitação na
modalidade de basquete e a
implantação dessa quadra
será mais um local para o
incentivo à prática dessa
modalidade esportiva.
O projeto prevê quadra de
grama sintética com
iluminação
a
LED,
parquinho, bancos, um
pergolado e academia para a

tempo difícil, apesar da
qued a nos número s da
pandemia. Mesmo assim
não po demo s baix ar a
guarda, realizando desfile
e reunindo milhares de
pessoas”, frisou.

No dia 7 de setembro, haverá ato cívio na Biblioteca

Retorno das aulas do Maternal I e
Berçários será no próximo dia 30
A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria
Municipal de Educação,
agendou para o próximo dia
30 de agosto, a retomada
das aulas presenciais para
crianças matriculadas no
Maternal I e Berçários.
A secretária Aline
Batista cita que os pais não
precisam temer, pois desde
que as aulas na rede
municipal
foram
retomadas, em 14 de junho,
não foi registrado nenhum
caso de Covid entre os
alunos.
Ela lembra ainda, que a
volta às atividades do
Maternal e Berçários, se dá

após uma ampla avaliação
feita pelo Comitê Covid,
integrado por profissionais
de saúde do município.
“Além disso, nossas
equipes passaram por
treinamento e capacitação,
bem como adquirimos EPI’s
para dar mais segurança aos
alunos e professores.
Estamos no caminho certo”,
destaca ela.
Segundo a secretária,
cerca de 600 alunos dos
CMEIS’s estarão voltando
no sistema híbrido de
ensino. “Estamos otimistas
e esperando o retorno das
nossas crianças”, finaliza
Aline.

O prefeito Betinho conversa com Helio Renato, da Secretaria de Esportes

terceira idade, além de
estacionamento.
Segundo o prefeito, o
projeto tem o objetivo de
integrar as famílias do
município através da prática
esportiva. “Pensa que bacana,
as famílias do bairro se
reunirem em um final de tarde
para verem seus filhos
jogarem. Vaiser muito legal”,
disse o prefeito.

A volta às aulas do maternal acontece dia 30
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Municípios da Comarca seguem
com campanha “Óleo Solidário”
Com o objetivo ajudar
en tidades que receber ão
produtos de limpeza em troca
de todo o óleo coletado durante
o mês, segue em Goioerê,
Quarto Centenário e Rancho
Alegre D’Oeste, a Campanha
‘Óleo Solidário’.
De acord o com os
organizadores, a proposta é
conscientizar as donas de casa
e também empresas que usam
óleo de cozinha ou gordura, a
não descartar o produto na pia,
mas ar mazenar e depo is
entregar em um dos pontos de
coleta. Ao fazer a doação, a
pessoa indica qual entidade
quer beneficiar.
O secretário de Agricultura
e Meio Ambiente de Goioerê,
Gilberto Shiguetaka, explica
que além de ajudar as entidades,
a campanha “Óleo Solidário”
vai ajudar o poder público
economizando recursos que
seriam gasto s com os
problemas causados pelo
descarte incorr eto deste
produto nas redes de coleta.

Meio Ambiente de Quarto
Centenário, destaca que as
entidades precisam de ajuda
para se manter e que esse
projeto tem esse objetivo.
“Dificilmente uma entidade
filantrópica consegue manter
suas ativid ades sem a
participação da comunidade.
Esse projeto é muito importante
por conta disso, mas também
para contribuir com o meio

A coleta do óleo continua sendo feita nos quatro
municípios da Comarca: entidades serão beneficiadas
“Sem dúvida, um projeto
importantíssimo, haja vista que
o descarte incorreto do óleo
traz prejuízo ao meio ambiente

e também à rede de esgoto.
Vamos educar as pessoas,
recuperar e dar a destinação
co rreta a esse material,

contribuindo ainda para a causa
social”, diz o secretário.
Ro gér io Casa Br anca,
secretário de Agricultura e

Podadores de árvores terão
curso gratuito da prefeitura
Podadores de árvores
que prestam serviço no
m un icíp io d e Goioerê,
estão sendo convidados
para um curso gratuito,
oferecido pela Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Ag ricu ltu ra e Me io
Ambiente. O curso está
p r o gra m ad o
p a ra
aco ntecer n o p róx im o
sábado, dia 28.
De aco rd o co m o
secretário
Gilb erto
Sh igu etak a, será a
o p o rtu n id ad e
d estes
p ro fissio n ais
se
atualizaram em relação à
poda realizada de acordo
com a legislação municipal
que trata da arborização
no município e tiraram
dúvidas sobre o tema.
O secretário destaca a
im portância d o trabalho
de poda e o s cu idad os
que devem ser tomad os
ao
r e a liz á - lo
no
mun icíp io. “Além de se
ap rimo rarem n a área, os
profissio nais passam a
s e r v a lo r iza d o s n a
medida que trabalham de
m a n e ir a p ad ro n iz ad a,
seg u in d o a le gisla ção

O curso está marcado para acontecer no próximo sábado, dia 28

m u n ic ip a l” ,
a f ir m a
Gilberto.
O curso será realizado
na sede da Secretaria de
Agr icu ltu ra , q u e es tá
localizada na Rua Norte
do Paraná, 465, Jardim
Curitiba. O curso começa
às 7:3 0 h o ra s e o s
interessados em participar
deverão com parecer no
lo cal
m u n id o s
de
documentos pessoais e
co m p r o van te
de
residência.

ambiente”, disse.
LOCAIS: - Em Goioerê
o ó leo u sad o p o d e ser
entregue na Secretaria de
Indústria e Comércio, ou
ain d a n a Secr etar ia d e
Agr icultur a. Em Q u arto
Centenário, o ponto de coleta
é na Secretaria de Agricultura
e em Rancho Alegre, na
Assistência Social.
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Covid-19: avanço na vacinação gera
expectativa no comércio de Goioerê
Com o avanço da
vacinação e a diminuição dos
casos de Covid-19, o
comércio de Goioerê se
mostra
otimista
e
esperançoso na retomada do
seu movimento. Mas
segundo as informações,
mesmo na pandemia, o
comércio da cidade mostra
bons números.
O empresário Alexandre
Cândido, presidente da
Associação Comercial –
ACIG – cita que o avanço da
vacinação na cidade tem
soado como um alento para
os comerciantes e população
em geral. “Nós estamos
bastante
felizes
e
esperançosos”, diz ele,
citando que a tendência é de
que daqui para frente o
comércio
tenha um
desempenho ainda melhor.
Segundo Alexandre, a
pandemia foi um período de
aprendizado, com os
empresários aprendendo a
servir mais, além de ser

Com o avanço da vacinação, comércio ganha novas expectativas, inclusive de aumento de vendas

Assistência Social: conferência
discutiu propostas para Goioerê
Co m o ob jetivo d e
debater políticas públicas e
açõ es d estinadas
à
população, a Prefeitura de
Go io erê, através d a
Secretaria de Assistência
Social, realizou na última
qu arta-feira,
a
XII
Conferência Municipal de
Assistência Social que teve
como temática “Assistência
Social: Direito do Povo e
Dever do Estado”.
O encontro, qu e foi
promovido na auditório da
ACIG, con to u co m a
p articipação de várias
autoridades, bem como de
membros da administração
pública, representantes de
entidades civis, dirigentes
de associações e pessoas da
comunidade.
Du rante su a fala, a
secretária Ivanilda Plaza
falou da importância da
conferência, como espaço
para que a população avalie
as políticas de assistência
social no município, além
de sugerir e discutir novos
rumos com o objetivo de
am pliar os d ireito s
socio assisten ciais do s
usuários.
O vice-prefeito Adilson
Corpa, que é médico e muito
ligado à área de assistência
social, d estaco u qu e
conferência é de extrema
im po rtân cia,
p orqu e

O vice-prefeito ‘Dr Adilson’ fala durante a conferência realizada nesta semana

permite que a população
op in e n as delib eraçõ es
acerca do tema. “Fico feliz
em veras as pessoas
discutindo aqui acerca do
que é Política Pública de
Assistência Social”, disse
ele.
O presidente da Câmara
de Vereadores, ‘ Kleber
Paraíb a’ , en fatizo u a
importância da participação
popular. “Este é um espaço
aberto, em que temos a voz
e o voto. É um avanço
gran de para to dos n ós
particip armo s
desta
conferência”, disse ele,
elogiando o bom trabalho
realizado pela equipe da
assistência em Goioerê.

Hoje tem Oficina de Desenhos
na Casa da Cultura de Goioerê
Aconteceneste sábado,na
Casa da Cultura de Goioerê,
a Oficina de Formação e
Introdução ao Desenho, que
será ministradapelo professor
Victor Henrique.
A oficina, que promete
movimentar a Casa da
Cultura,foicontemplada com

a Lei Claudio Martins e será
realizada neste sábado das
14 às 18 horas.
É importantelembrarque
a oficina é gratuita e aberta às
pessoas interessadas que
fizeram suas inscrições
antecipadas na própria Casa
da Cultura.

também um período de
crescimento pessoal e
humano. “Tudo tem seu lado
bom e no caso da pandemia,
aprendemos a estar mais
próximos e a servirmos
mais”, cita.
O presidente da ACIG
lembra que no auge da
pandemia, muitas lojas
tiveram suas portas fechadas
em alguns momentos, mas
que apesar das dificuldades,
o comércio se manteve bem,
principalmente em datas
especiais. “Tem sido um
período difícil, mas não
podemos reclamar, pois
mesmo assim o comércio tem
sobrevivido”, comenta.
As próximas datas
especiais esperadas pelo
comércio são o Dia das
Crianças, comemorado em
12 de outubro e depois o Natal
– 25 de dezembro. “Estamos
bastante otimistas e cremos
que teremos um final de ano
com vendas excelentes”,
finaliza Alexandre.
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CONTRA-CAPA

Investimentos da Sanepar em sistemas
de água e esgoto crescem 23,7%
No primeiro semestre de
2021, a Sanepar investiu R$
552 milhões em obras de
água e de esgoto em todo o
Paraná. O montante é 23,7%
maior do que no mesmo
período de 2020. Além de
o b r as d e melh o r ia, a
Companhia implantou coleta
e tratamento de esgoto em
algumas cidades que ainda
não contavam com o serviço.
Isso fez com que 28.700
famílias passassem a ser
beneficiadas no Estado.
A crise hídrica levou a
Companhia a antecipar obras
nos
sistemas
de
abastecimento para mitigar
os efeitos da estiagem que
afeta o Paraná há mais de um
an o .
Na
Região
Metropolitana de Curitiba,
tiveram início as obras de
transposição de água do Rio
Capivari, em Colombo, até a
Barragem do Iraí, entre os
mu nicípios de Pin hais e
Piraqu ar a. Prevista para
2025, esta o b r a f o i
antecipada e incrementará
700 litr o s d e águ a p o r
segu n d o ao sistema d e
abastecimento integrado da
RMC.
Também está em fase de
conclusão a construção de
quatro novos reservatórios de
água tratada em Curitiba, que
vão reforçar o sistema de
d istr ib u ição n a Região
Metrop olitana. As nov as

dos bairros Roça Grande, São
Gab r iel, Ar r ud a, Embu ,
Maracanã, Fátima e Guarani,
elevando o atendimento para
73% da população.
Em Coronel Vivida e Bom
Sucesso do Sul, também
estão em andamento obras
que ampliam e melhoram o
sistema d e esgotamen to
sanitário. Em Iretama, está
em implantação o serviço,
com a construção de uma
estação de tratamento e a
execução de três quilômetros
de rede coletora. Em Altônia
e
Umu ar ama,
f o r am
co n clu íd as o b r as d e
ampliação do sistema de
esgoto.

Índice refere-se ao primeiro semestre em comparação com o mesmo perído do ano passado. Companhia investiu R$ 552 milhões em obras de
água e de esgoto em todo o Estado, com mais 28.700 famílias atendidas com sistema de coleta e tratamento
a pr essão e a vazão do
sistema. Em São João do
Triunfo, foi entregue o maior
sistema
r u r al
de
abastecimento de água do
Estado, que vai atender as
comunidades de Coxilhão do
Meio, Coxilhão Santa Rosa
e Vitorianos. Em Ortigueira,
foram implantados cerca de
10 quilômetros de tubulação
e eq u ip amen to s q u e
au men tar am em 50% a

capacidade de produção de
água na cidade.
Em
Par an av aí
( No r o est e) , estão em
an d a men to o b r as q u e
amp liam o si stema d e
abastecimento de água, com
a interligação de dois poços.
Em Cascavel (Oeste), foi
concluído o reservatório de
águ a
Flo r ais,
co m
capacidade de 2 milhões de
litros. Foi finalizada também

a captação de água do Rio
São Jo sé e es tá se n d o
amp liad a a es tação d e
tratamento de água. Estão
em andamen to , aind a, a
ampliação do sistema de
coleta de esgoto, com cerca
de 10 quilômetros de rede.
Em Colombo (RMC), teve
início a implantação de cerca
de 100 quilômetros de redes
e coletores de esgoto, que
vão beneficiar 4.207 famílias

No Paraná, mais de 7 milhões já iniciaram
a imunização contra a Covid-19

estabelecidas, que preveem a
vacinação de 100% do s
paranaenses adultos até o fim
de setembro.
“Já batemos a meta dos
80% e agora avançamos para
os 100%, com mais de 7
milhões de paranaenses que já
receberam uma dose de vacina
no braço”, disse. Segundo ele,
é impo rtan te r ef or çar a
importância de completar o
ciclo vacinal: são as duas doses
que garantem a imunização
completa, o que realmente vai
proteger as pessoas. “E, com
relação à segund a dose,
também estamos cumprindo o
planejamento, com vacinas
garantidas dentro do prazo”,

destacou.
A ideia é que, concluída a
imunização da população
adulta, a Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa) possa focar
também na vacinação de
crianças e adolescentes entre
12 e 17 anos. Atualmente,
ap en as
o
imu nizante
p ro du zido p ela Pf izer /
BioNTech foi autorizado pela
Agên cia Nacion al d e
Vigilância Sanitária (Anvisa)
para aplicação nesta faixa
etária.

Após ultrapassar a meta
de imu nizar 80% do s
paranaenses acima de 18
anos com duas semanas de
an teced ência, o Paraná
alcançou nesta sexta-feira
(20) o marco das 7 milhões
de pessoas que já iniciaram
seu esquema vacinal contra
a Covid-19, seja com a
primeira dose ou com dose
ú nica. Do s 8.720.953
paranaenses que fazem parte

estr u tu r as são n o Sítio
Cer cado , San ta Qu itér ia,
Lamen h a Peq u en a
e
Butiatuvinha.
Houve, ainda, diversos
investimentos na região dos
Campos Gerais. Em Ponta
Grossa, a Sanepar concluiu
mais uma fase das obras de
ampliação do sistema de
distribuição de água, com
tubulações de maior porte e
equipamentos que melhoram

da população vacinável (acima
de 18 anos), 7.148.905 já
receberam a D1 ou DU – o
equivalente a 81,97% dos
adultos.
No total, o Estado já
aplicou 9.676.145 vacinas
contra a Covid-19. Destas,
6.836.083 foram primeiras
doses, 2.527.240 segundas
doses e 312.822 doses únicas.
Além disso, 2.840.062 pessoas
já finalizaram a imunização –

número que corresponde a
32,57% dos vacináveis.
As informações são do
Vacinô metro d o Sistema
Único de Saúde (SUS), que
apresenta os dados obtidos na
Rede Nacional de Dados de
Saúde (RNDS) do Ministério
da Saúde.
O secretário estadual de
Saúde, Beto Preto, afirma que
o Par an á av an ça n o
cu mp rimento das metas

PERFIL - A população
adulta em geral foi o grupo
mais imunizado com D1 ou
DU: 3.584.930 pessoas. O

AM B IEN TAL - A
empresa também investiu em
proteção do meio ambiente.
Um exemplo é a destinação
de cerca de R$ 4,4 milhões
em ações ambientais e no
plantio de 138 mil mudas de
árvores em 250 hectares no
en to r n o d as b ar r agen s
Piraquara II e Iraí, na Região
Metropolitana de Curitiba.
A previsão é de plantio de
angico, araçá, cedro-rosa,
imbuia, jabuticabeira, ipêamar elo e p ain eir a. A
operação, iniciada em junho,
segue um cronograma que se
estende por quase três anos.
No momento, está sendo
pr eparad o o can teiro de
obras.
Paraná é o quarto estado do
Brasil em maior número de
pessoas deste gr up o
imunizadas, atrás apenas de
São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais.
Dos grupos prioritários,
os que mais iniciaram o ciclo
vacinal foram as pessoas com
co mo rb id ades (567.495
pessoas), pessoas de 60 a 64
an os
( 525.334) ,
tr abalhador es da saú de
(468.994), pessoas de 65 a
69 anos (427.135) e de 70 a
74 anos (308.051). Além
disso, as mulher es são
maioria entre os imunizados:
representam 53,2% dos que
já receberam D1 ou DU.
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Janiópolis: educação retoma aulas do
Proerd nas escolas da Rede Municipal
A
Secretaria
de
Educação de Janiópolis
retomou nesta semana, as
aulas do Proerd - Programa
Educacional de Resistência
às Drogas – desenvolvido
através de parceria com a
Polícia Militar. A retomada
acontece depois de um
período de recesso de mais
de um ano por causa da
pandemia da Covid-19.
De aco rd o co m a
secretária Ângela Rocha,
com o reinício das aulas
presenciais, em formato
hibrido foi possível também
reiniciar as atividades do
Proerd. “Estamos bastante
felizes por esta retomada,
po is trata-se de u m
programa importante, que
ajuda as nossas crianças a
ficarem longe das drogas”,
diz.
A decisão de voltar com

O Proerd começou a ser ministrado nesta semana: o prefeito Ismael e o vice Eides participaram do lançamento

Escola Alfeu Teodoro participa
do concurso Agrinho de 2021
A Escola Alfeu Teodoro
de Janiópolis está participando
da edição de 2021 do concurso
Agrinho, organizando pela
Federação da Agricultura do
Estado do Paraná – Faep. Este
ano, o tema do concurso é
“Saúde bucal é fundamental”.
O projeto é da professora
Solange Beletato Carbone, que
explica que o objetivo do
mesmo é desenvolver ações
ed ucativ as atr av és d a
promoção e prevenção por
meio de técnicas de higiene
bucal e hábitos alimentares,
sensibilizando os alunos e
familiares da importância em
manter a rotina de autocuidado
principalmente em tempos de
pandemia.
A professora explica ainda
que o projeto está sendo
desenvo lv ido atr avés de
tecnologias digitais de acordo
com o s pr otocolos d e
biossegurança, pensando no
bem estar dos alunos devido à
pandemia.
O
pr ef eito
I smael
Dezan osk i, o vice Eid es
Guedes e a secretária de
Educação, Ângela Rocha,
estiveram visitando a sala de
aula e tomaram conhecimento
do projeto e como o mesmo

Concurso é tradicional e Janiópolis sempre teve participação no programa
está sendo desenvolvido.
“Estou bastante confiante,
pois é um projeto que busca
envolver a família através da
pr omoção d e hábito s
saudáveis. Ao mesmo tempo,
é um projeto que estimula os
cuidados e protocolos por
causa da pandemia da Covid-

19”, explica ela.
A secretária Ângela cita
que Janiópolis já tem expertise
no concurso Agrinho e que a
expectativa com esse projeto
é grand e. “Nó s estamo s
otimistas, crendo e torcendo
para que o nosso projeto seja
classificado”, destacou ela.

46% dos municípios do Paraná não registram
óbitos por Covid-19 há pelo menos 30 dias
Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado
da Saúde mostrou que 184 municípios do Paraná não registram óbitos por Covid-19 há
pelo menos 30 dias. O número
representa mais de 46% das
399 cidades do Estado e
demonstra o resultado efetivo
da vacinação contra a doença,
que já atendeu mais de 80% da
população adulta com ao menos uma dose.
Dos 184 municípios, 64
municípios não registram mortes em decorrência da doença
há 60 dias, sendo que 17 cidades estão há mais de 100 dias
sem óbitos. “Conforme a vacinação contra o coronavírus
avança, diversos indicadores
têm demonstrado a efetividade da imunização, seja na diminuição de óbitos ou na redução no número de interna-

mentos e taxa de ocupação de
leitos. Vacinas salvam vidas e
os números provam isso”, afirmou o secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto.
O Vacinômetro nacional
registra até esta sexta-feira (20)
9.676.145 doses de vacinas
contra a Covid-19 aplicadas
no Paraná – 6.836.083 primeiras doses, 2.527.240 segundas
doses e 312.822 doses únicas.
A estimativa do Ministério da
Saúde é que o Estado tenha
8.720.953 pessoas acima de
18 anos, público que está sendo
atendido neste momento. Entre primeiras doses e doses
únicas, o Paraná já aplicou
7.148.905 vacinas, atingindo
até agora 81,9% da população
adulta.
A meta do Governo do Estado era vacinar 80% deste
público até o final deste mês,

índice que foi alcançado com
duas semanas de antecência,
na terça-feira (17). “Conseguimos superar nossa meta,
adiantando em duas semanas
a vacinação de mais de 80%
da população adulta e, agora,
trabalhamos com um prazo otimista de atingir 100% até o
fim de setembro. Essa meta
pode, com o envio de mais
vacinas pelo Ministério da
Saúde, ser adiantada, sem
nenh uma dificu ld ad e”,
explicou Beto Preto.
RECONHECIMENTO O secretário destacou o esforço das equipes municipais para
acelerar a vacinação em todo
o Estado. “Em nome do governador Ratinho Junior, eu parabenizo e agradeço pelo trabalho desempenhado nos 399
municípios.

o Proerd foi tomada no final
do mês passada, durante
reunião com o soldado
Silva. O encontro contou
com a participação do viceprefeito Eides Guedes, que
na
o po rtun id ad e
rep resentou o p refeito
Ismael Dezano ski, q ue
estava em viagem. À época,
tam bém
estiveram
presentes o vereado r e
presidente da Câmara, Elias
Velo zo e a diretora da
Esco la Alfeu Teo do ro ,
Suziane Faquim Guimarães.
Para o prefeito Ismael
Dezanoski, o Proerd é um
p ro gram a
so cial,
desenvolvido há anos em
Jan ió po lis e qu e a
ad ministração
segu e
apoiando e oferecendo toda
a estrutura para a realização
de suas ativid ad es n o
município. “Nós sabemos
d a im po rtân cia desse
programa e por isso tem total
apoio da administração”,
cita ele.
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Moreira Sales: mais de R$ 1,8 milhão
de recursos recebidos de Sergio Souza
O Município de Moreira
Sales recebeu na manhã
desta sexta-feira (20) a
visita do deputado federal
Sérgio Souza, que esteve
na cidade fazendo a entrega
de recursos e investimentos
em diversas áreas.
O evento, que aconteceu
na Câmara de Vereadores,
contou com a presença de
autoridades municipais,
como o prefeito Rafael
Bolacha e vereadores, além

d e rep resen tan tes d e
entidades da comunidade.
Ao todo, R$ 1,8 milhão
fo i rep assado p ara o
município através de uma
am bu lân cia
zero qu ilô metro , b em co mo
recursos para custeio da
saúde, uma motoniveladora
e dinheiro para a agricultura
que, segundo o deputado,
estarão au xilian do n os
serviços prestados para a
comunidade.

No total foram repassados ao município recursos da ordem de R$ 1,8 milhão

Município recebeu uma ambulância zero-quilômetro

“Com muita alegria que
retorno a Moreira Sales
trazendo esses recursos que
haviam sido firmados em
com p rom isso com a
população”, destacou o
deputado, parabenizando a
administração municipal.
“Moreira Sales cresce e
avança cada dia mais”,

completou.
Já o prefeito Rafael
Bolacha agradeceu o apoio
que a cidade tem recebido
do deputado e disse que
Sérgio Souza tem feito a
d iferença em favor d e
Moreira Sales. “Nós só
temos que agradecer, pois
o deputado Sérgio Souza

tem nos ajudado e muito”,
disse.
De aco rd o com o
prefeito , muitas ob ras,
serviços e realizações, só
estão sen do p ossíveis
graças ao apoio e empenho
do deputado em favor da
cidade. “Isso é uma verdade
clara. Não podemos negar

que os avanços registrados
na nossa administração,
têm a mão do deputado
Sérgio Souza”, destacou.
A secretária de Saúde
do m un icípio, Rob erta
Carpiné lembrou que a
n o va amb u lância vai
reforçar a frota da saúde,
garantindo mais segurança,
conforto e comod idade
p ara
os
p acientes
tran sp ortad os
p elo s
veículos da saúde.

Recursos foram liberados para atender os mais diversos setores da administração municial: prefeito e outras lideranças agradecem o empenho do deputado Sérgio Souza

Moreira Sales assina convênio de
R$ 800 mil para recape asfáltico
O prefeito de Moreira
Sales, Rafael Bolacha,
assinou esta semana,
durante viagem á capital
do estado, convênio com
o Governo do Paraná,
que garante a liberação
de recursos da ordem de
R$ 800 mil para serem
investidos em obras de
re cap e a sfá ltico em
diversas ruas da cidade.
De acord o com o
prefeito, o convênio foi
assinado na Secretaria de
In frae stru tura
e
Logística, com total
ap oio do dep uta do
feder al licenciado e
titular da Pasta, Sandro
Alex. “Um convênio
impor tant e,
cujos
recursos vão nos ajudar
a melhorar a qualidade
de vida da nossa gente”,
disse Rafael.
O prefeito explica que
no total treze trechos
serão atendidos com
serviços de recape no
município. “São trechos
bastante deteriorados e
qu e c arec em desse
be nefício. Isso vai
me lho rar
a
tr afe gabilid ade
e
qualidade de vida das
pe sso as” , d est aca o
prefeito.
Rafael
está

O prefeito Rafael com o secretário Sandro Alex:
recursos para pavimentação de ruas em Moreira Sales

agradecendo o apoio e
empenho do secretário
Sandro Alex, que
segundo ele, tem sido um
grande pa rceiro de
Moreira Sales. “O Sandro
Alex tem sido não só
parceiro, mas um irmão
nosso. A ele, os nossos
agradecimentos”, frisou.
Ainda na capital do
estado, o prefeito esteve
em out ros ór gãos e
secretarias do governo,
inclusive na Sanepar,
onde discutiu a questão
do marc o le gal e o
aditivo de contrato que a
estat al t em com o
município.
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Rancho Alegre: retomados os
treinos da Escolinha de Futsal
O Departam en to d e
Esportes de Rancho Alegre
D’Oeste, retomou nesta
semana, os trein os d a
Escolinha d e Futsal do
município.
De acordo com Paula
Zanu to , direto ra d o
Departamento de Esportes,
o retorno das atividades vai
acontecendo aos poucos,
com
os
mo nito res
ob servan do tod os o s
cuidad os e restrições à
Covid-19.
Hoje, segundo ela, cerca
de 100 crian ças são
atendidas na Escolinha de
Futsal,
sen do
os
particip an tes,
alu no s
m atricu lado s na red e
municipal ou estadual de
ensino.
Os treinos são realizados
em dois turnos, no período
da manhã, das 8 às 12 horas
e à tarde, das 13 às 15:30
horas. “Estamos bastante
felizes em p od ermo s
retomar estas atividades e
esperamos que a pandemia
p asse e tud o vo lte à

Sempre que acionando ele
nos dá uma resposta e o
melhor de tudo, sempre nos
apoiando e incentivando as
atividades do Departamento
de Esportes”, citou.

Os treinos foram retomados nesta semana: escolinha conta com cerca de 100 alunos na sua totalidade

normalidade logo”, cita
Paula.
Ela diz que a intenção do
Departamento de Esportes
é buscar outras modalidades
para serem ensinadas em
Rancho Alegre. “Nós temos
a intenção de ampliarmos a
oferta d e treino s e
m od alid ad es. Estamo s
pensando no vôlei, basquete

A diretora de Esportes, Paula Zanuto, ladeada pelos
professores ‘Peba’ e ‘Spiga’: treinos reiniciados

e outros. Vem novidades por
aí”, disse.
A diretora cita que os
treinos da Escolinha de
Futsal foram retomados e
estão acontecendo graças ao
empenho e apoio de toda a
equipe do Esporte. “Sou
m uito grata aos m eu s
colegas de equip e, que
muito têm se empenhado
com a volta dos treinos. Sem
eles a gente não teria os
treinos”, frisa.
TERCEIRA IDADE:
- Dentro do projeto de
retomada das atividades
esportivas na cidade, Paula
Zanu to an uncia para a
p ró xima terça-feira, o
reinício da programação
envolvendo o Grupo da
Terceira Idade.
“Vam os retom ar as
atividades do grupo e já
anunciamos para a próxima
terça-feira, dia 24, para que
todos estejam conosco. Vai
ser um momento muito
esp ecial, m arcando um
novo tempo para todos”, cita
a diretora.

APOIO: - Paula lembra
q ue
o
apo io
da
administração do prefeito
Aristeu Ceniz tem sido
fundamental para que o
Departamento de Esportes

O prefeito Aristeu Ceniz visitou a escolinha e parabenizou os alunos e professores

Assistência Social: cooperativa
faz doação de fraldas geriátricas
O Dep artamen to d e
Assistên cia So cial d e
Rancho Alegre D’Oeste,
recebeu nesta semana, uma
quantidade significativa de
frald as ger iátricas. A
d o ação fo i feita p ela
Cooperativa Integrada.
De acordo com o diretor
Rodrigo Santos, as fraldas
são muito bem vindas, uma
vez que vários idosos serão
b en eficiado s. “ Nosso s
agrad ecim en to s
à
co o perativa In tegrad a.
Uma doação que vai fazer
a diferença”, disse ele.
A
d ire ção
da
cooperativa informou que
ao todo foram arrecadados

A entrega das fraldas aconteceu durante esta semana: apoio aos idosos acamados

6.258 fraldas na Campanha
Co o p erar, q u e fo ram
d istrib u íd as p ara o s
m u n icíp io s o n d e a

cooperativa tem base de
atuação.
“Mais uma vez, nossos
agradecimentos à Integrada

por este apoio, que vai
ajud ar n ão ap en as a
Assistência Social, mas
também as famílias dos
id oso s
qu e
serão
b en eficiado s”, friso u
Rodrigo.

O prefeito Aristeu com os
apoio que o comando da 2ª
CI A da PM tem dado a
Ran ch o Alegre. “So mo s
gr ato s, pois sempr e q ue
acionada a Polícia Militar
sempre nos dá uma resposta
rápida. Estamos satisfeitos”,
disse.
Por sua v ez, o n ov o

policiais em seu gabinete
co man d an te
do
Destacamen to d a PM,
sargento Valdinei, se colocou
à
d isp osição
da
administração e disse que sua
equipe dará sequência ao
tr ab alh o d e excelên cia
realizado até então pelo seu
antecessor Elton Varago.

Sargento Valdinei assume comando
do Destacamento da Polícia Militar
O prefeito de Rancho
Alegr e D’O este, Ad ão
Aristeu Ceniz, recebeu nesta
seman a, a v isita d o
comandante da 2ª Companhia
da Polícia Militar de Goioerê,
ten en te Br u n o Mateu s
Marques, oportunidade em
que vários assuntos foram
discutidos.
Tamb ém
na
oportunidade, o oficial da
PM apresentou o sargento
Valdinei Ferreira como novo
co man d an te
do

Destacamento da PM local.
Valdinei substitui o colega
Elton Varago que participa
de curso de aperfeiçoamento
sobre RPA – Rádio Patrulha.
Ainda durante o encontro,
que aconteceu no gabinete
municipal, o oficial falou de
açõ es q u e a PM v em
realizando nos municípios da
Comarca, visando garantir à
população, a sensação de
segurança.
O prefeito Aristeu fez
colocações e agradeceu o

co lo qu e em p rática o s
projetos e ações planejadas
pelo Departamento.
“Somos muito gratos ao
apoio do prefeito Aristeu,
que não tem nos faltando.

E XP E RIÊ NCI A:
Fo rmada em Edu cação
Física pela Universidade
Paranaense – Unipar – e pósgraduada em treinamentos
desportivos e metodologia
de treinos, Paula Zanuto tem
vasta experiência na área de
esp ortes,
ten do
já
desenvolvido d iverso s
projetos no município, entre
eles com a Terceira Idade
local, onde trabalhou com a
modalidade de voleibol
adaptado e ginástica.
Paula Zanuto também
teve participação destacada
no tradicion al Dia d o
Desafio, onde atuou como
coordenadorano município
e no projeto Férias Felizes,
na gestão do saudoso exprefeito Valdinei Peloi.
“ Tenh o um a gama d e
serviços p restad os ao
município na área do esporte
e espero poder fazer algo
mais enquanto estiver no
Departamento de Esportes”,
disse.
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Quarto Centenário investirá R$ 700 mil
na construção da sede própria do CRAS
Para alcançar o maior
n úmer o d e p esso as em
situação de vulnerabilidade
aos ser v iço s essen ciais
o fer ecid os
p ela
administração, a Prefeitura de
Quarto Centenário já licitou
e deve começar nos próximos
dias, a construção da sede
própria do CRAS – Centro de
Referência em Assistência
Social.
O anúncio da obra foi feito
nesta semana pelo prefeito
Akio Abe. “Uma conquista
muito importante para nosso
município, pois com o prédio
próprio teremos melhores
condições de atendermos
ido so s, pessoas co m
d ef iciên cia, v ítimas d e
violência sexual, população
em situ ação d e r u a e
comunidade em geral”, diz
ele.

Ak io exp lica q ue o s
recursos para a construção do
CRAS foram viabilizados pelo
deputado Hermes Parcianello
– o Frangão – que tem sido um
p ar ceir o impo rtan te d o
mun icíp io .
“Nosso s
agradecimentos ao deputado
Frangão, pois graças às suas
intervenções vamos construir
nosso CRAS”, cita.
A secretária de Assistência
Social do município, Maria
Aparecia Abe, cita que a
construção do CRAS trará um
serviço de excelência para a
população e uma economia
aos cofres públicos, por não
ter despesas com aluguel.

O prefeito Akio Abe: obra já foi licitada e será iniciada nos próximos dias

Obras de reformas do Ginásio de
Esportes já estão quase prontas
Já estão quase prontas
as obras de reformas do
Ginásio de Esportes de
Quarto Centenário. O
prédio, cuja estrutura é
antiga, ganhou algumas
melhorias, como troca de
telhado, pintura e piso
novo para a quadra.
O prefeito Akio Abe
explica que as obras são
uma resposta à demandas
de esportistas que gostam
de práticas atividades no
local. “Há muito tempo
que a comunidade

O prédio do ginásio ganhou telhado e pintura novas, além de outras melhorias

esportiva espera por esta
melhoria”, disse.
O investimento final,
segundo o prefeito, será
da ordem de R$ 300 mil,
cujos recursos vieram do
programa
pré-sal,
desenvolvido
pelo
Governo Federal.
Atualmente operários

A área interna também foi revitalizada

trabalham na pintura do
piso da quadra, que
ganhará cores novas e
fortes. “Vamos deixar
aquele local bem bacana
e atrativo, para que os
nossos
esportistas
possam cu rtir bons
momentos ali”, citou o
prefeito.

Município é contemplado
com uma van para a saúde
O município de Quarto
Centenário acaba de ser
con temp lado com u m
veículo Van para o setor de
saúde. Segundo o prefeito
Akio Abe, o veículo será
usado no transporte de
pacientes que precisam se
d eslo car para o utras
cidades.
A Van foi garantida pelo
d ep utad o
‘Delegad o
Fernando’, atendendo a
pedido do su plente de
vereador Ronival Marques.
“Estam os atend en do o
pedido do Ronival e do
prefeito Akio e reafirmando
nosso compromisso com
Quarto Centenário”, disse
o deputado.
Por sua vez, o prefeito
Akio
agradeceu
o
parlamentar e destacou que a
Van será importante para dar
mais conforto e segurança às
pessoas transportadas para

“Sem dú v ida u ma o br a
importante e que vai nos
ajudar a promover ainda mais
a inclusão social, a proteção
das famílias e o acesso à
cidadania”, destaca ela.
Ainda de acordo com a
secretária, a Assistên cia
Social do município tem
trab alh ad o p ar a cu id ar ,
amparar e incluir as pessoas
em v u lner abilidad e n o s
p ro gr amas mun icip ais e
federais. “Nossa ação tem o
objetivo de minimizar os
imp acto s so ciais e a
vu ln erabilidad e”, f riso u,
agradecendo ao deputado
Frangão pelo apoio.

O deputado ‘Delegado Fernando’ com o prefeito
Akio e o suplete de vereador Ronival Marques

outras cidades. “Sem dúvida,
um veículo que vai nos ajudar
muito, garantindo mais
segurança e conforto aos
usuários da saúde”, disse.

Ronival Marque diz que
a Van é resultado d e
compromisso feito no ano
passado e que está sendo
honrando com a população.

“Só tenho que agradecer ao
deputado e dizer que nosso
trabalho não para por aqui.
Vem mais novidades por
aí”, frisou Ronival.

O prefeito Akio acompanhou os pacientes

Saúde encaminha pacientes
para cirurgia de catarata
A Prefeitura de Quarto
Cen tenário, atr av és d a
Secretaria Municipal de
Saúde, encaminhou na última
segunda-feira, sete pacientes
para o Hospital de Olhos de
Paranavaí. O objetivo da ação
foi a realização de préco nsu lta e ciru rgias de
catarata.
O prefeito Akio Abe, que
acompanhou os pacientes,
enfatiza a importância deste
serviço aos usuários, já que
se tr ata de u ma n ov a
perspectiva da qualidade de
vida. “Conversando com os
pacientes a gente sente a

r ealização deles, p ois
aguardavam há muito tempo
por este momento”, disse o
prefeito.
O secretário de Saúde do
município, Marco Aurélio,
que também acompanhou os
pacien tes, cita qu e o
município pretende manter a
parceira com o hospital, para
continuar mandand o os
pacientes que necessitam de
cirurgia.
“Como já disse o prefeito
Akio, a cirurgia renova as
expectativas dessas pessoas
e garante a elas mais
qualidade de vida”, disse.

