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Dia das Crianças gera boa
expectativa no comércio
Assistência Social
encerra curso de
gestantes com entrega
de kit enxoval

Após a realização de
um importante curso
para gestantes, numa
realização da Secretaria
de Assistência Social
de Goioerê, através do
CRAS, foi feita a entrega de kits enxovais para
bebês. PAGINA 05

Comemorado na próxima terça-feira, dia 12, o Dia das
Crianças vem gerando uma grande expectativa no comércio
de Goioerê. Atrás do Natal e Dia das Mães, a data é das
mais esperadas e segundo pesquisa nacional, deve ter um
incremento de vendas em torno de 20%. PAGINA 03

Goioerê: Prefeitura
prevê orçamento
de R$ 99 milhões
para o próximo Ano

Feirão do Queima segue até
às 21 horas desta sexta-feira
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Janiópolis está finalizando projeto
de R$ 1 milhão para recape asfáltico
A Prefeitura de Janiópolis, através do
Departamento de Planejamento, está finalizando o projeto que prevê
investimentos de R$ 1
milhão em obras de recape asfáltico em diversas
ruas da cidade. Os recursos, segundo o prefeito
Ismael Dezanoski, foram conquistados junto
à SEDU – Secretaria
de Desenvolvimento
Urbano, com apoio do
deputado estadual Márcio Nunes. CIDADES

Moreira Sales oficializa a criação do
Conselho da Pessoa com Deficiência
Uma reunião realizada
na quarta-feira passada,
pela Secretaria de Assistência Social, oficializou
a criação e formação do
Conselho Municipal da

Pessoa com Deficiência de Moreira Sales.
A entidade conta com a
participação de diversos
membros da comunidade.
CIDADES

Prefeito Akio discute na Cohapar
construção de 70 casas populares

O prefeito Akio Abe
esteve em Curitiba na última semana, onde manteve
contatos em diversos órgãos do Governo Estadual,
especialmente na Cohapar,
SEDU e Defesa Civil.

RANCHO ALEGRE

Prefeitura investe R$ 100 em obras
de ampliação da Capela Mortuária

A Prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste vai investir recursos da ordem de
R$ 100 mil na ampliação
da Capela Mortuária do

município. O dinheiro para
as obras vem de sobras
da Câmara Municipal –
R$ 65 mil e o restante da
Prefeitura. CIDADES

CIDADES
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Goioerê: Prefeitura prevê orçamento
de R$ 99 milhões para o próximo ano

Governador em exercício
O vice-governador Darci Piana assumiu o governo do
Paraná nesta quinta-feira, 7. O governador Ratinho Junior
(PSD) embarcou para os Emirados Árabes Unidos para participar da Expo-Dubai, feira internacional de negócios. Piana é
o governador em exercício até o dia 17 deste mês. O Brasil é
um dos 192 países que marcam presença no evento, que será
realizado até março de 2022. A Expo 2020 terá como tema
“Conectando mentes, criando o futuro” e focará em soluções
para sustentabilidade, mobilidade e oportunidades. O Brasil
aposta na exposição como uma vitrine para “reposicionar” sua
imagem perante a comunidade internacional e superar a crise
econômica depois de meses de pandemia.

Impacto da vacinação
A farmacêutica Pfizer
vai avaliar o impacto da
vacinação em massa contra
covid-19 na população acima de 12 anos no município
de Toledo, no Paraná. Todas as pessoas que buscarem o sistema de saúde com
sintomas suspeitos devem
ser convidadas a participar
do estudo. De acordo com
o prefeito Luis Adalberto
Pagnussatt, quase 98%
da população a partir de
12 anos, cerca de 121 mil
pessoas, recebeu a primeira
dose. Os pesquisadores então vão buscar o histórico
do paciente para avaliar o
status vacinal e relacionar
com os sintomas identificados. Os pesquisadores
querem entender o impacto
da vacina da Pfizer na hospitalização de pacientes,
na necessidade de UTI e
ventilação mecânica, na
mortalidade, na qualidade
de vida e, também, na possibilidade de uma segunda
infecção pelo coronavírus.
SESC Paraná
O SESC Paraná abriu
processo seletivo para 154
bolsas de estudo na Educação Infantil para ingresso
de alunos de 3 a 5 anos

nas turmas de 2022, nos
períodos da manhã, tarde
e integral. Para concorrer à
oportunidade, o candidato
deverá ser dependente de
trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo. As inscrições
devem ser feitas entre os
dias 10 e 29 de outubro.
Além de declarar relação
com comerciários, também
será necessário comprovar
renda familiar bruta de até
três salários mínimos.
Vestibular 4.0
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR) está com inscrições abertas para três
processos seletivos com
ingresso no primeiro semestre de 2022, chamados
de vestibular 4.0, em três
modalidades: geral, medicina e American Academy
Health. As provas são realizadas de forma remota, com
monitoramento em tempo
real, ao vivo, conduzido
por fiscais e com auxílio
de Inteligência Artificial
(IA). As inscrições podem
ser realizadas no site multiversidade.pucpr.br até o
dia 13 de outubro e a prova
será aplicada no dia 17 do
mesmo mês.
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Já está na Câmara de
Vereadores, o projeto
de Lei Orçamentária
de Goioerê, que prevê
que o município terá
uma receita de R$ 99
milhões e 256 mil para o
ano de 2022. O anúncio
do orçamento foi feito
pelo prefeito Betinho
Lima na semana passada.
Protocolado na Câmara Municipal, o projeto contendo todos os
detalhes do orçamento
começa a ser apreciado
e analisado pelos vereadores, que deverão
votá-lo e aprovar ou
não, até o final do mês
de novembro.
A exemplo de edições passadas, as secretarias que deverão
ficar com maior parte
dos recursos são a saú-

O prefeito Betinho Lima: orçamento para 2022 já está na Câmara Municipal

de e educação. O valor
destinado para cada
uma não foi detalhado,
mas a expectativa é de
grandes investimentos
nestes setores no pró-

ximo ano.
O prefeito Betinho
Lima cita que a expectativa de realização
de obras e serviços é
grande para o próximo

ano, daí a ampliação
das previsões orçamentárias. “Goioerê
será transformada em
um grande canteiro de
obras”, destaca ele.

Prefeito e vereadores pedem ao comando
da PM reforço da segurança em Goioerê
Preocupados com a
onda de furtos e roubos
registrados em Goioerê,
o prefeito Betinho Lima
e os vereadores ‘Kleber
Paraíba’ – presidente
da Câmara Municipal
– além de Patrik Pelói
e Fabiano Barboza, discutiram na tarde desta
quinta-feira, ações que
visam reforçar a segurança na cidade.
Entre as ações, as
lideranças decidiram
encaminhar ao Comando Geral da Polícia
Militar em Curitiba e
também ao Comando
Regional da PM de
Maringá, ofício solicitando uma resposta
rápida à situação em
que se encontra a cidade de Goioerê
As lideranças entendem que falta efetivo
para ser colocado nas
ruas e por isso cobram
uma pronta ação por

Preocupado com a segurança, prefeito e vereadores pedem apoio do comando geral da PM

parte dos comandantes
da corporação. “Nossa
cidade está vivendo
um clima de insegurança muito grande.
Temos que tomar providências”, disse o
prefeito Betinho Lima.
A iniciativa do prefeito e vereadores,
se dá após diversos

roubos na cidade, especialmente arrombamentos e até mesmo
assaltos, com ladrões
entrando nas residências, rendendo famílias e levando veículos
e outros pertences.
“Essa situação não
pode mais perdurar
e por isso a Câmara

Municipal está tomando essa iniciativa, de
forma conjunta com
a Prefeitura. É uma
resposta que nós queremos dar à sociedade, aos comerciantes
e aos moradores da
nossa cidade’, disse
o presidente “Kleber
Paraíba’.
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Dia das Crianças gera boa
expectativa no comércio

Comemorado na próxima terça-feira, dia 12,
o Dia das Crianças vem
gerando uma grande expectativa no comércio de
Goioerê. Atrás do Natal e
Dia das Mães, a data é das
mais esperadas e segundo
pesquisa nacional, deve ter
um incremento de vendas
em torno de 20%.
Números da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL),
apontam que 72% dos
brasileiros pretendem
presentear na data, o que
aumenta ainda mais as
esperanças e expectativas
dos comerciantes.
Alexandre Cândido,
presidente da ACIG – Associação Comercial e Empresarial de Goioerê – cita
que os números da CNDL
é um bom termômetro para
as vendas até o fim do ano.

Por conta do Dia das Crianças, comércio poderá funcionar até às 17 horas deste sábado

Feirão do Queima segue até
às 21 horas desta sexta-feira

Aberto na última quarta-feira, se encerra às 21
horas desta sexta-feira,
o tradicional ‘Feirão do
Queima’, evento que
acontece no auditório da
ACIG – Associação Comercial e Empresarial de
Goioerê.
Famoso por oferecer
mercadorias de qualidade
a preços especiais, o feirão está comercializando
roupas, calçados, além de
outros produtos, cujos preços são mesmo atraentes.
De acordo com a direção da ACIG, o evento está
superando as expectativas
iniciais. “Os lojistas estão
bem satisfeitos, pois as
vendas estão superando
as expectativas iniciais”,
diz o presidente Alexandre
Cândido.
Ele cita que o feirão
é mais um evento tradi-

O feirão foi aberto na quarta-feira e será encerrado hoje às 21 horas

cional do comércio e por
conta disso as lojas participantes estão otimistas.
“Esse feirão é tradicional
e depois de ficar suspenso

por conta da pandemia,
voltamos com força”, cita
Alexandre.
Ainda de acordo com o
presidente da ACIG, por

ser um evento tradicional,
o feirão atrai consumidores de toda região, que
aproveitam os valores das
mercadorias.

ensino médio noturno no Duque de Caxias
Seguem abertas até
quarta-feira, dia 13, as
matrículas para os interessados em cursar o Ensino
Médio no Colégio Duque
de Caxias, que contará
com a abertura de turmas

do 1º ano para o ano letivo
de 2022.
No entanto, o curso só
será oferecido se o colégio fechar turmas. “É isso
mesmo. O colégio está apto
a ofertar o ensino médio

noturno, mas isso só será
possível se tivermos turmas fechadas”, comenta.
Por conta disso, a diretora lembra que os interessados precisam se
apressarem, fazendo suas

matrículas e preenchendo
o formulário do curso.
Para maiores informações, basta procurar a
secretaria do colégio ou
ligar apara o telefone (44)
3522-1533.

“Já é possível perceber a
retomada da economia e
isso passa pelo comércio”,
diz ele.
A mesma pesquisa
mostra que 23% dos entrevistados pretendem
gastar mais do que no ano
passado. “Isso é muito
bom e gera uma certa expectativa para os nossos
comerciantes e lojistas’,
diz Alexandre.
Dentre os segmentos
que serão mais impactados,
segundo pesquisas nacionais, estão os voltados para
a venda de brinquedos,
jogos, vídeos, eletrônicos,
vestuário, calçados, artigos
esportivos e lazer.
Mesmo otimistas, comerciantes estão cautelosos devido ao reflexo
da crise econômica provocada pela pandemia de
Covid-19.

XX Campeonato Brasileiro
de Atletismo Master começa
nesta sexta-feira em Cascavel

Cascavel será palco durante
três dias do XX Campeonato
Brasileiro de Atletismo Master.
A partir desta sexta-feira (08),
o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA)
recebe atletas de 15 estados
brasileiros.
A competição é uma realização da Associação Paranaense de Atletismo Master
(APRAM), com supervisão
da Associação Brasileira de
Atletismo Master (ABRAM).
O Governo do Paraná, por meio
da Superintendência Geral do
Esporte, apoia o evento, assim
como a Prefeitura Municipal
de Cascavel e a Federação de

Atletismo do Paraná (FAP).
Ao todo são 28 modalidades adaptadas conforme a
categoria do atleta inscrito.
Eles têm de 30 a 90 anos.
O campeonato começa com
as provas de 400 metros com
barreira e salto com vara. Ainda
na sexta tem arremesso de peso,
lançamento do martelete, 100
metros rasos, 800 metros rasos
e 1000 metros rasos.
No sábado e no domingo, as
disputas começam a partir das
8h. Tem lançamento de disco,
marcha atlética, salto em altura,
revezamento 4x100m, 5000
metros rasos, lançamento de
dardo, e vários outros.
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Paraná Cidadão: evento vai oferecer
diversos serviços para a comunidade
Estão sendo ultimados
todos os preparativos para a
realização da edição do Paraná Cidadão em Goioerê.
O evento está programado
para acontecer nos dias 27,
28 e 29 de outubro e terá
como local o Salão Paroquial da Católica Matriz.
Os secretários da Assistência Social, Ivanilde
Plazza; do Esporte, Igor
Américo e Dhionata Macena, da Cultura, definiram
diversos serviços que serão
oferecidos para população
goioerense durante a realização do evento.
Na quinta-feira, o prefeito Betinho Lima participou da reunião sobre

Reunião realizada na capital do estado na última quinta-feira, definiu detalhes do evento

o evento na capital e
está entusiasmado com a
realização do programa
em Goioerê. “Será uma
oportunidade das pessoas
terem acesso gratuito a
diversos serviços que o
estado oferece a nossa
população”, afirmou.
O programa é itinerante
e oferta à população, em
um mesmo local, mais
de 30 serviços gratuitos,
como emissão da carteira
de identidade e CPF, intermediação de vagas de emprego, cadastramento para
as tarifas sociais de água e
luz e orientação nas áreas
da saúde, direitos humanos
e habitação.

Melhor Idade: curso de dança para
mulheres neste sábado e domingo
Começa neste sábado, a partir das 14
horas, o curso de dança
“Começar de Novo”,
voltado para o público
feminino da Melhor
Idade de Goioerê. O
curso será ministrado
pela professora Mara
Carvalho, que promete colocar todos para
dançar.
O curso, que tem
apoio da Prefeitura
Municipal, através da
Secretaria de Cultura,
será realizado na Casa
da Memória e terá seu
encerramento no domingo. O curso será
sempre das 14 às 17
horas.
De acordo com o

Saúde alerta para os cuidados que devem ser tomados

Dengue: oito casos suspeitos
são notificados em Goioerê

O curso acontece neste sábado e domingo, voltado para o publico feminino

secretário de Cultura
de Goioerê, Dhionata
Macena, é mais uma
ação através da lei de
incentivo cultural Cláudio Martins. “Estamos
mobilizando os diver-

sos setores da cultura
e neste sábado teremos
mais um curso”, cita
ele.
A professora Mara
cita que a expectativa é
muito boa, uma vez que

Prefeito se reúne com Depen para
discutir ações em Goioerê e região
Na tarde desta quinta-feira 7, o prefeito Betinho Lima recebeu em seu
gabinete o coordenador
regional do Depen Luciano Brito, que estava
acompanhado de Geraldo
Andrade Coelho e também do gestor de cadeia
pública de Goioerê Valter

Guimarães e Luiz Fernando, do Complexo Social de Campo Mourão.
Na pauta foram discutidas as ações do Depen
em Goioerê e região.
“Essa é uma questão
regional e por isso queremos buscar soluções
conjuntas”, destaca o

prefeito Betinho.
Segundo ele, a cidade
está aberta para discutir
esses projetos e pensar
em soluções conjuntas
que possam diminuir a
reincidência criminal e,
por consequência, melhorar a segurança da
população.

A reunião aconteceu na tarde de ontem

a procura por vagas tem
sido grande. As interessadas em participar
devem procurar a Casa
da Cultura.

A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta quarta-feira, um novo boletim sobre
a situação da dengue no Paraná,
apontando que em Goioerê pelo
menos 8 casos suspeitos foram
notificados nos últimos dias.
Diante disso, a Secretaria
Municipal de Saúde está alertando à população, no sentido
de seguir tomando todos os
cuidadosparapreveniroavanço
da proliferação do mosquito
transmissor da doença.
A secretária Gabriela Martins lembra que mesmo em

meio ao trabalho de enfrentamento à Covid-19, a saúde
mantém ações para conter a
dengue. “A população precisa
nos ajudar, eliminando os criadouros do mosquito e limpando
seus quintais”, destaca ela.
Ela cita que embora não
haja nenhum caso confirmado
e só notificações, não se pode
deixar de se preocupar com uma
doença que já vitimou muitas
pessoas. “Todo cuidado é pouco e pedimos a colaboração
de todos nessa luta”, frisou a
secretária.
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Assistência Social encerra curso de
gestantes com entrega de kit enxoval
Após a realização de
um importante curso
para gestantes, numa
realização da Secretaria
de Assistência Social
de Goioerê, através do
CRAS, foi feita a entrega de kits enxovais para
bebês.
A secretária Ivanilda
Plaza cita que durante o
curso, as gestantes participantes conviveram
com diversos temas que
envolvem a saúde e o bem
estar delas e também dos
futuros bebês.
“Um curso importante, tendo como objetivo
fornecer informações e
orientações sobre a gestação, o parto, o bebê, a
amamentação e outros
temas”, explica Ivanilda, citando que o curso
foi ministrado por enfermeiro, nutricionistas
e dentistas, entre outros
profissionais
Durante a entrega dos

De acordo com a Secretaria de Assistência
Social, a porta de entrada
para o curso para gestantes é a rede pública de
saúde, por meio da qual
é feito o cadastro de cada
integrante que segue sendo acompanhada durante
toda a gestação pelas
equipes multidisciplinares durante os meses da
gestação.

O grupo de gestantes que participou do curso e recebeu o kit enxoval

kits, compostos por banheira, peças de vestuário
e materiais de higiene
corporal e bucal, a secretária Ivanilda agradeceu
a participação das futuras
mães, destacando a importância dos cuidados

durante a gravidez e as
ações de prevenções para
um parto saudável.
O prefeito Betinho
Lima, que tem dado total
apoio às ações da Assistência Social, lembra que
esse é um programa que

presta atendimento às
gestantes desde o inicio
da gravidez. “As gestantes são atendidas com
carinho e nós, da administração queremos que
as suas crianças nasçam
com conforto”, diz ele.

No Dia das Crianças, Goioerê realizará
passeio ciclístico e sorteio de bicicletas
O Dia das Crianças,
comemorado na próxima
terça-feira, dia 12, terá uma
programação especial em
Goioerê. A data será lembrada com um passeio ciclístico,
que está sendo organizado
pela Secretaria de Esportes,
com apoio da Charme Modas,
Studio Racing e Dias Bike.
Denominado de “Eu Amo
Goioerê’, o passeio tem como
intuito, unir pessoas e famílias, além de gerar um bem
estar que promova benefícios
à saúde dos participantes.
“Será um momento festivo
com a família e amigos”,
destaca a empresária Nilzabete Pedroso.
De acordo com o secretário de Esportes de Goioerê,
Igor Américo, o passeio sairá
defronte a Charme Modas,
passará por várias ruas e seguirá para a Praça da Matriz,
onde serão realizados os sor-

O passeio será realizado na próxima terça-feira em Goioerê
teios de bicicletas, patinetes semana passada, durante o nização é que cerca de 300
e distribuição de mimos para lançamento do passeio, ele ciclistas participem do evenas crianças.
parabenizou a empresária to. “Nós estamos animados
O prefeito Betinho Lima, Nilza e todos os envolvidos e crendo que teremos um
que está viajando não vai na ação.
número grande de participarticipar do evento, mas na
A expectativa da orga- pantes’, cita Igor Américo.

Com 1 mil vagas abertas, Copacol apresenta
oportunidades em Terminais de Cascavel
Conquistar um emprego,
com salário fixo, benefícios e
possibilidade de crescimento
dentro da empresa é o propósito de todo profissional.
Diante do fortalecimento do
agronegócio, aumentam as
oportunidades no Oeste do Paraná. Referência na produção
de alimentos no Brasil e 70
países, a Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata)
está com 1 mil vagas abertas
para serem preenchidas imediatamente.
Para completar o quadro
de colaboradores, a empresa
decidiu ir em busca quem quer
trabalhar, realizar sonhos e
garantir um futuro melhor à
família. Os passageiros dos
Terminais Urbanos de Cascavel conhecem um pouco mais
sobre a atuação da Cooperativa, que além de cooperar
com alimentos saudáveis e
saborosos, tem como lema o
compromisso com as pessoas
e com o desenvolvimento do
País.
Além de conhecer mais
sobre a Cooperativa, são
apresentados os benefícios e

os documentos necessários
na aprovação do processo de
seletivo. “Queremos mostrar
um pouco da nossa atuação
e também oferecer oportunidades de trabalho a quem
precisa. Estamos prestes a
completar 58 anos de fundação
e possuímos em nossa história
a valorização de cada um de
nossos colaboradores, que
cooperam com a produção de
alimentos derivados de aves,
suínos e peixes. Dentro da
empresa possuímos centenas
de casos de crescimento,
com progressões de cargos
em todos os setores, graças a
essa valorização que existe”,
explica Júlio César de Melo,
supervisor de Gestão de Pessoas da Copacol.
Nesta quinta-feira, colaboradores do Departamento de
Recursos Humanos estiveram
no Terminal Sudoeste, ao lado
do Estádio Olímpico, apresentando as vagas aos moradores.
Além disso, a Cooperativa
vem oferecendo as oportunidades de trabalho nos Cras
(Centros de Referência de Assistência Social) de Cascavel e

nas Agências do Trabalhador
de 50 cidades abrangidas pela
Copacol, nas microrregiões
de Nova Aurora, Cafelândia,
Ubiratã, Assis Chateaubriand,
Cascavel e Toledo.
TRABALHO
Para garantir comodidade
dos colaboradores, a Copacol
oferece o transporte até a Cooperativa. Duas linhas passam
por diferentes regiões da cidade para prestar o serviço de ida
à unidade e volta à casa. Com
os adicionais e benefícios, os
salários variam entre R$ 1,8
mil e R$ 2,3 mil. Mesmo sem
experiência profissional é
possível conquistar o sonhado
emprego. “Estaremos com
nossa equipe de Gestão de
Pessoas nos Terminais Urbanos prestando toda orientação
necessária e esclarecendo
dúvidas”, afirma Melo.
Quem estiver interessado
pode enviar um WhatsApp
(45) 9 9973-4911, informando
apenas a numeração do CPF,
Cadastro de Pessoa Física. A
Agência do Trabalhador, na
Rua Paraná, 3648, também
está auxiliando o processo de

contratação.
BENEFÍCIOS
Adicional por Tempo de
Serviço; Seguro de Vida;
Vale Transporte (desconto de
3%); Empréstimos Consignados (taxas reduzidas); Vale
Alimentação; Restaurante
Industrial; Participação nos
Lucros e Resultados; Cesta
de Natal; Brinde Dia do Trabalhador; Área de descanso
na Indústria; Café da manhã
(desjejum) para colaboradores
da Indústria de Peixes e Aves;
Empréstimo para Formação
Profissional; Limite para
compra no Supermercados
Copacol; Convênios com Farmácias e Hospitais/Clínicas
Médicas; Plano de Saúde e
Odontológico (por adesão com
valores reduzidos); AERCOL
(Associação dos Colaboradores da Copacol); Treinamento
e Desenvolvimento; Bolsa
de estudos; Programas de
Qualidade de Vida: Programa
Bebê a Vista; Sala de apoio
a Amamentação; Projeto
Orçamento Familiar; Viver
bem; SuperAção; Renascer;
Alimentação Saudável.

A diretora de Assistência Social Silvia Corpa, fazendo
a entrega de kit enxoval para uma das gestantes

VACINA CONTRA A COVID-19

Goioerê agenda dose reforço
para idosos acima de 80 anos

A Prefeitura de Goioerê, através da Secretaria
de Saúde, anunciou nesta
quarta-feira, que todas as
Unidades Básicas de Saúde
– UBS - estão realizando o
agendamento para aplicação
da dose de reforço da vacina
contra a Covid-19 em idosos
com idade acima de 80 anos.
De acordo com a secretaria, a dose de reforço é
destinada para idosos que
tenham tomado a última dose
do imunizante há mais de seis
meses. “Independentemente

da vacina que a pessoa recebeu, quem foi imunizado
há mais de seis meses e tem
acima de 80 anos, pode fazer
o agendamento”, diz a nota
da secretaria.
A secretária Gabriela
Martins lembra que a dose de
reforço é muito importante
para a prevenir a contaminação pelo Covonavírus. “É
muito importante que se faça
o agendamento e que se tome
a dose de reforço para que os
nossos idosos estejam bem
protegidos”, diz ela.

Copacol inicia alojamento da safra de
alevinos com meta de crescimento
Com intenso consumo de
peixe em todo o País, a Copacol inicia o alojamento da
safra de alevinos 2021/2022.
A meta é ampliar a produção
atingindo 59 milhões de
alevinos entregues aos integrados da piscicultura, para
que que após a engorda, as
tilápias sejam industrializadas nas unidades em Nova
Aurora e Toledo.
A safra de alevinos é
iniciada com o processo
reprodutivo da tilápia, a
partir de setembro, quando
as temperaturas voltam a
subir. O ciclo completo
para o abastecimento das
propriedades é realizado na
UPA (Unidade de Produção
de Alevinos). “As matrizes
e os reprodutores iniciam
o acasalamento e após coletados os ovos, 30 dias os
alevinos estão prontos para
serem alojados, com 0,8 a
um grama”, explica Delcio
Gonçalves da Cunha, super-

visor da UPA.
Durante a safra, os alevinos são retirados de tanques
mantidos em estufas da UPA
e selecionados de maneira
automatizada conforme
o tamanho e o peso. Por
meio de bombeamento, os
alevinos passam pela classificadora, onde são separados
em cinco grupos diferentes
para que possam seguir até
o alojamento.
A primeira despesca da
safra 2021/2022 para a produção de juvenis já foi realizada. Os primeiros alevinos
foram alojados na propriedade do cooperado Sérgio
Moratelli, onde os peixes
ficam nos tanques entorno de
dois meses, até alcançarem
de 30 a 60 gramas. Depois,
eles são transportados até
outros tanques de produtores
integrados para que possam
atingir o peso adequado para
a industrialização.
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Quarto Centenário: retomado projeto
de plantio de árvores na zona urbana

A Prefeitura de Quarto Centenário, através
da Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio
Ambiente, retomou nesta semana, o projeto de
plantio de mudas de
árvores na zona urbana
do município.
O secretário Rogério
Casa Branca diz que
o projeto é dos mais
importantes e que a administração aproveitou
o período de chuva para
retomar suas ações.
A intenção da administração é garantir que
a cidade seja arborizada,
melhorando a qualidade
do verde e promovendo
maior qualidade de vida
para a população.
O prefeito Akio Abe

cita que a ação chega
em boa hora, uma vez
que não só a cidade,
mas todo o campo tem
sofrido tanto com o
desmatamento e a falta
de áreas verdes.
Ele diz que sua administração não vai medir
esforços para garantir
que o plantio de mudas e a arborização da
cidade possam ocorrer
em todos os pontos do
município.
“A gente sabe da
importância da árvore e
por conta disso estamos
apoiando e incentivando o plantio de mudas
em vários pontos da
cidade. Não vamos
medir esforços para que
boa parte da cidade seja

atendida”, disse.
O prefeito cita ainda
que sua administração
também tem dado aten-

O secretário Rogério acompanhou o plantio

Prefeito Akio discute na Cohapar
construção de 70 casas populares
O prefeito Akio Abe
esteve em Curitiba na última semana, onde manteve
contatos em diversos órgãos do Governo Estadual,
especialmente na Cohapar,
SEDU e Defesa Civil.
Na Cohapar, o prefeito
tratou da construção de 70
moradias populares para a
sede do município e Bandeirantes do Oeste, cujo
projeto tem o apoio dos
deputados e secretários de
Estado, Márcio Nunes e
Marcel Micheletto.
Ainda na Cohapar, o
prefeito discutiu a questão
da regularização fundiária,
solicitando a prorrogação
do prazo para recadastramento das famílias, cujas
moradias são localizadas em
lotes cujos moradores não
dispõem de documentação.
De acordo com o prefeito, são mais de 500 famílias
de Quarto Centenário (Jardim Moleiro), Bandeirantes
do Oeste e na comunidade
da Jóia. “Estamos trabalhando de forma muita
intensa para resolvermos
essa questão”, cita.

O prefeito Akio durante audiência na SEDU na Capital do Estado

A Secretaria de Assistência Social do município está
realizando o cadastramento
das famílias, que poderão
ser beneficiadas com a
regularização fundiária,
trabalho que demanda um
tempo maior.

“É justamente por conta
disso que pedimos a prorrogação do prazo para o
cadastramento que vem
sendo desenvolvido através
de força tarefa da equipe
da Assistência Social”, diz
o prefeito.

Já na SEDU – Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano – o prefeito
tratou de demandas envolvendo projetos de infraestrutura e da compra de uma
área destinada para a construção de casas populares.

Dia das Crianças: data é comemorada
com festa no CEMI Coração de Maria

O Dia das Crianças é na
próxima terça-feira, mas em
Quarto Centenário, a direção

do CEMEI Coração de Maria
adiantou as comemorações.
Para celebrar o momento,

ção especial à noza rural,
promovendo melhorias
para os agricultores e
produtores do município.

diversas atividades foram realizadas, com os ‘pequenos’
fazendo a festa no CMEI.

O Dia das criaças foi comemorado com festa no CMEI Coração de Maria

“Uma data muito especial e
que merece muita comemoração mesmo”, disse o prefeito
Akio Abe.
A festa contou com a
participação de várias autoridades, que estiveram no
local para prestigiarem o
evento das crianças. “É muito
importante a gente participar
e prestigiar”, disse o vereador
Yuri Cardoso.
Entre as autoridades, o
prefeito Akio Abe, a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Aparecida
Abe e ainda os vereadores
Luciana Molina Bernardi e
Yuri Cardoso.
Quem também esteve
prestigiando o evento foi o
empresário Fernando Zabini.

Paraná alcança 5,6 milhões de
pessoas totalmente imunizadas
contra a Covid-19
Com o avanço da vacinação em todas as regiões
do Estado, o Paraná chega
à marca de 5,6 milhões de
pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19,
com a segunda dose (D2)
ou dose única (DU), ultrapassando 64,6% de cobertura em adultos. Com 14
milhões de doses aplicadas
desde de 17 de janeiro,
98,6% da população com
mais de 18 anos, estimada
em 8.720.953 pessoas,
tomou ao menos uma dose
ou a dose única.
Ao todo, foram aplicadas
8.275.359 D1, 5.314.711
D2 e 324.439 DU. Os dados
são da base do Programa
Nacional de Imunizações
(PNI) na plataforma Localiza SUS, do Ministério
da Saúde. Há, ainda, um
quantitativo com registro
pendente no sistema.
“Cada vacina aplicada
é motivo de alegria para
todos nós. Estes números
representam o trabalho
incansável das equipes municipais e de todos os profissionais do Governo do
Estado na missão de salvar
vidas. Estamos vencendo
batalhas, mas ainda não
ganhamos a guerra. Precisamos manter os cuidados
e continuar vacinando para
que em um futuro breve
possamos comemorar o
fim desta pandemia”, afirmou o secretário de Estado
da Saúde, Beto Preto.
O Paraná é um dos
estados mais avançados
na imunização, segundo
o consórcio dos veículos
de imprensa. Os estados
com maior porcentagem da
população imunizada (com
D2 ou DU) são: São Paulo
(59,48%), Mato Grosso do
Sul (59,01%), Rio Grande
do Sul (51,31%), Paraná
(47,25%) e Espírito Santo
(46,22%).
MAIS DADOS – O
avanço da vacinação contra a doença reflete diretamente nos índices de
infecção e internamento
em decorrência da contaminação pelo vírus Sars-CoV-2.
No pico da pandemia no
Paraná, registrado em mar-

ço deste ano, 6.385 pessoas
morreram em consequência da Covid-19. Desde
junho, estes números têm
baixado, chegando a 1.155
óbitos em setembro, uma
redução de 81% em seis
meses.
Já com relação aos
casos, o maior número
de confirmações durante
a pandemia foi em maio,
quando o Estado registrou
193.404. Em setembro,
50.088 pessoas foram diagnosticadas com a doença,
uma diminuição de 74%.
O número de internações e ocupações de leitos
exclusivos para atendimento a pacientes infectados
também teve queda. Em 31
de março, o Paraná somava
4.712 leitos exclusivos
nas quatro macrorregiões.
Destes, 4.060 estavam ocupados. Dentre os 1.816 de
UTI, 94% eram utilizados,
e dos 2.896 de enfermarias,
81% estavam ocupados. Na
época, 735 pessoas ainda
aguardavam na fila por um
leito exclusivo.
Cenário bem diferente
do registrado nesta quarta-feira (6), quando, segundo
a Regulação Estadual de
Leitos, o Paraná somou
3.211 leitos, com 1.247
pacientes internados. Atualmente, o Estado possui
1.510 UTIs, 50% ocupadas, e 1.701 enfermarias,
29% utilizadas. Há 39 pessoas no Estado aguardando
transferência.
Beto Preto reforçou que
a queda nos indicadores
confirma a eficácia das
vacinas. “Não há dúvidas
de que os imunizantes
protegem contra a infecção
pelo vírus e minimizam o
agravamento do quadro
clínico, o que evita internamentos e mortes. Essa
pequena minoria de menos
de 2% que ainda não se
vacinou deve procurar uma
unidade de saúde e garantir
sua dose”, disse.
SEGUNDAS DOSES
– Somente nos seis primeiros dias de outubro,
235.483 segundas doses ou
doses únicas foram aplicadas no Estado, uma média
de 32 pessoas por minuto.
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Janiópolis está finalizando projeto
de R$ 1 milhão para recape asfáltico
A Prefeitura de Janiópolis, através do Departamento de Planejamento,
está finalizando o projeto
que prevê investimentos
de R$ 1 milhão em obras
de recape asfáltico em
diversas ruas da cidade.
Os recursos, segundo
o prefeito Ismael Dezanoski, foram conquistados junto à SEDU – Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, com apoio do
deputado estadual Márcio
Nunes.
O prefeito Ismael cita
que essa é mais uma
conquista histórica para
Janiópolis, que chega ao
município através da boa
parceria da sua administração com os diversos
órgãos do Governo Es-

O prefeito Ismael Dezanoski: projeto está sendo finalizado para a licitação

tadual.
“Estamos finalizando
o projeto e nos próximos
dias vamos licitar os recursos. A autorização pela
SEDU já nos foi dada e
agora só falta terminar o
projeto
“, comenta
ele.
O prefeito se diz feliz
com a conquista, uma vez
que não é todo dia que
se consegue um volume
de recursos como este.
“Em nome de toda a
nossa comunidade, quero
agradecer ao deputado
Márcio Nunes e dizer que
com o recape a ser feito
vamos melhorar e muito
a qualidade de vida da
população”, disse.
Por sua vez, o deputado
Márcio Nunes cita que a

liberação do recurso faz
parte de compromissos
assumidos com a cidade
de Janiópolis, com quem
ele tem um relacionamento dos melhores.
“Eu tenho um compromisso com Janiópolis
e estamos trabalhando
para sempre viabilizarmos recursos para aquela
cidade”, disse.
Além deste R$ 1 milhão, Márcio lembra do
projeto de calçamento da
Estrada de Bredápolis,
cujos recursos para sua
realização somam cerca
de R$ 7 milhões. “Esse é
um outro sonho do prefeito Ismael e de moradores
de Bredápolis, que nós
estamos trabalhando para
sua realização”, frisou.

Outubro Rosa: Prefeitura estimula
mulheres ao cuidado com a saúde

A Secretaria de Saúde de
Janiópolis está estimulando
as mulheres do município
ao cuidado com a saúde,
especialmente durante o chamado ‘Outubro Rosa’, mês
de conscientização sobre a
importância da prevenção
ao câncer de mama.
É importante lembrar que
dados da OMS – Organização
Mundial da Saúde – apontam que as neoplasias são a
segunda causa de mortes de
mulheres, sendo o câncer de
mama a primeira delas.
A secretária Mônica Souza cita que a saúde está organizando uma programação
especial para marcar o ‘Outubro Rosa’ no município,
levando toda a sociedade a
refletir sobre a saúde da mulher. Assim que formatada a

Polícia Rodoviária intensifica
fiscalização nas rodovias
estaduais no feriado prolongado
Mês é dedicado à saúda da mulher: cuidados devem ser redobrados

programação será divulgada.
“O Outubro Rosa tem
esse objetiv: promover ações
de prevenção para o câncer

de mama, mas também é
momento oportuno para
sensibilizar a sociedade,
em especial as mulheres,

sobre o cuidado em saúde e
qualidade de vida que deve
ocorrer todos os dias”, finaliza a secretária.

A partir desta sexta-feira
(08), o Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv) deflagra
a Operação Padroeira 2021.
Ela vai reforçar o policiamento e as fiscalizações durante o feriado prolongado de
Nossa Senhora Aparecida.
A operação, que envolve as
seis companhias da unidade,
segue até às 23h59 de terça-feira (12).
A força-tarefa tem como
objetivo intensificar o policiamento ostensivo nas rodovias estaduais com maior
fluxo de veículos, a fim de
evitar acidentes, infrações e
delitos de trânsito.
As equipes estarão em
pontos e horários estratégicos nas principais rodovias
que ligam o Litoral e o
Interior do Estado, atuando
através de abordagens, utilização de radares e etilômetro, além do uso de cães
para facilitar na localização
de drogas e armas de fogo.
O BPRv orienta ainda os
motoristas para que, antes de
pegarem a estrada, façam um
planejamento de sua viagem
e cuidem da manutenção do
veículo, sendo preciso verifi-

car as condições mecânicas
(freios, suspensão e pneus)
para evitar problemas. Além
disso, também devem sempre portar os documentos do
veículo e a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), além
de estarem em dia com o
pagamento de tributos e
taxas (IPVA, licenciamento
e seguro obrigatório).
A operação vai intensificar a fiscalização com
abordagens, bloqueios, atividades rotineiras de verificação de documentação,
e orientações referente às
infrações de trânsito rodoviário em diversos trechos para
inibir, além da embriaguez
ao volante, outras atitudes
perigosas, como a ultrapassagem em local proibido e
tudo o que pode ocasionar
acidentes fatais ou não.
Além do efetivo das seis
companhias do batalhão,
distribuídas pelo Paraná, a
operação contará com policiais do serviço administrativo, que atuarão nas ações
preventivas e ostensivas nos
54 postos de fiscalização. Em
caso de emergência a comunidade pode ligar para o 198.
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Moreira Sales oficializa a criação do
Conselho da Pessoa com Deficiência
Uma reunião realizada na quarta-feira
passada, pela Secretaria
de Assistência Social,
oficializou a criação e
formação do Conselho
Municipal da Pessoa
com Deficiência de Moreira Sales. A entidade
conta com a participação de diversos membros da comunidade.
Durante a reunião, a
diretora Rosana Adamo, da Escola Especial
Rodrigo Barbato, falou
da importância do con-

O conselho foi formado e agora terá a eleição da primeira diretoria da entidade

selho e citou também
a APAE, que segundo
ela, é uma escola espe-

cial para a comunidade
e principalmente para
os alunos que a fre-

quentam.
A diretora citou ainda casos que começam

Na Defesa Civil, lideranças solicitam
cestas básicas para famílias carentes

Na viagem que fez a
Curitiba na semana passada, o prefeito Rafael
Bolacha, acompanhado
do vereadores ‘Nardinho
Pedroso’ e Rafael Maestá,
estiveram na Coordenadoria da Defesa Civil.
Durante conversa com
o Coronel Mello, que está
à frente do órgão, as lideranças fizeram o pedido de
liberação de cestas básicas
para atender famílias em situação de vulnerabilidade.
De acordo com o prefeito, também foi solicitada
a liberação de máscaras, álcool e toca. “Ainda

O prefeito Bolacha e os vereadores Nardinho e Rafael estiveram na Defesa Civil

precisamos da ajuda do
governo, pois a situação
de pandemia não passou.
Estamos otimistas e crendo

que seremos atendidos”,
disse Bolacha.
Ainda na audiência na
Defesa Civil, as lideranças

Curso de Manejo e Ordenhadeira
Mecânica capacita produtores
Foi realizado nesta semana, o curso
de Manejo de Orde-

nhadeira Mecânica,
promovido pela Sec r e t a r i a Municipal

de Agricultura de
Moreira Sales, com
apoio e par cer ia do

O curso foi ministrado durante esta semana: capacitação de produtores de leite

de Moreira Sales aproveitara para alinharem futuras
ações sobre o reconhecimento por estiagens.

I DR e Senar.
O curso teve du r açã o de dois dias
sob o comando do
instrutor Nilton,
que ministrou aulas
teór icas e práticas.
“Um curso muito
importante, que capacitou nossos produtores”, destaca o
secretário Marcelo
Marangoni.
As aulas teóricas
foram realizadas no
Centro de Eventos e
as práticas no bairr o Três Pontes, no
sítio Nossa Senhora
da Penha com o proprietário Reginaldo
P into da Silva.

com muita dificuldade
de aprendizado e através de muita dedicação

dos professores e toda
equipe o aluno aprende
ler e escrever “ Isso
é muito gratificante,
saber que estamos mudando muitas histórias
e trazendo mais qualidade de vida para os
alunos” disse ela.
A próxima reunião
para decidir quem serão
os novos membros do
Conselho e também a
eleição da sua diretoria,
está marcada para acontecer na quarta-feira
que vem, dia 134.

Chuvas retornam ao Estado e
oferecem melhores condições
de plantio, segundo boletim
As chuvas retornaram
ao Paraná no último fim de
semana e estenderam-se por
boa parte das regiões produtoras. Com isso, o plantio de
algumas culturas, entre elas
a soja, ganha novo ritmo. A
análise está no Boletim de
Conjuntura Agropecuária
referente à semana de 1º a 7
de outubro. O documento é
preparado pelos técnicos do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento.
No caso da soja, principal
cultura de verão no Paraná,
ainda que o solo bastante
úmido possa dificultar a movimentação do maquinário na
lavoura, o avanço no plantio
já pode ser percebido. Na
semana passada, o levantamento dos técnicos apontava
semeadura em 407 mil hectares, o que representava 7%
do total de área estimada na
safra 2021/22.
Agora, as sementes estão
distribuídas em pelo menos
918 mil hectares, ou 16% da
área. No mesmo período em
2020, esse total era de 430
mil hectares, ou 8% da área
estimada. Além de devolver
parte da umidade necessária
para o plantio em algumas
regiões, as chuvas ajudam
para que as lavouras tenham
um bom desenvolvimento.
Com isso, os produtores de
soja do Estado renovam as
expectativas de boa produtividade na safra.
MANDIOCA E FEIJÃO – As chuvas intensas e
abrangentes também beneficiaram as regiões produtoras
de mandioca. Os trabalhos de
colheita e de plantio são retomados conforme as condições
de solo possibilitam a entrada

de máquinas e caminhões.
Devido à longa estiagem, na
última semana houve o menor
volume de esmagamento de
mandioca nas indústrias e
algumas até paralisaram as atividades momentaneamente.
No caso do feijão, o boletim de conjuntura da semana
passada apresentava plantio
em 37% da área estimada,
ou 52 mil hectares. No desta
semana, também em função da
chegada da chuva, avançou-se para 78 mil hectares, o
que representa 56% da área,
e cresce a expectativa de que
a safra seja boa.
MILHO E TRIGO – O
plantio do milho de primeira
safra está em 75% da área
estimada para o ciclo 2021/22,
preenchendo em torno de 314
mil hectares. O volume é dez
pontos porcentuais superior ao
observado no mesmo período
da safra anterior, quando a
área semeada era de 232 mil
hectares.
O documento do Deral
aponta que a colheita de trigo
chegou a 58% da área. Com
esse volume, o Paraná já tem
trigo disponível em excedente
para o consumo nacional mensal, estimado em um milhão de
toneladas. A disponibilidade
alia-se à importação mensal
de 550 mil toneladas, o que
garante alternativas para os
moinhos.
TOMATE E FRUTAS
– A primeira safra do tomate
também é assunto do boletim
agropecuário da semana.
Neste ciclo, a área destinada
à cultura é de 2,4 mil hectares,
um recuo de 3% em relação ao
plantado em 2020. No entanto,
a produção deve ter acréscimo
no mesmo porcentual, chegando a 150 mil toneladas.
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Prefeitura investe R$ 100 em obras
de ampliação da Capela Mortuária
A Prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste vai
investir recursos da ordem de R$ 100 mil na
ampliação da Capela
Mortuária do município.
O dinheiro para as obras
vem de sobras da Câmara
Municipal – R$ 65 mil e
o restante da Prefeitura.
De acordo com o prefeito Adão Aristeu Ceniz,
o objetivo dessa ampliação, é proporcionar um
espaço que ofereça mais
conforto e comodidade
às pessoas que ali velam
seus entes queridos.
O prefeito explica que
por ser um espaço pequeno, às vezes amigos
e familiares têm dificuldades para acompanhar
os velórios ali realizados.
Ele explica que as
obras já foram licitadas
e que os serviços serão
iniciados nos próximos
dias. “Essa é uma obra
importante, que vai dar

convênio firmado com a
SEDU para o alargamento
da Avenida Paraná.
O projeto está sendo
analisado pela Paraná
Cidade e assim que a
Prefeitura receber a autorização, o mesmo será
colocado em prática.
O prefeito Aristeu
explica que atualmente
os veículos são estacionados na rua defronte
ao Cemitério e a Capela
Mortuária. “Com este
estacionamento vamos
resolver esse problema”,
diz ele.

As obras de revitalização da capela já foram iniciadas: investimento de R$ 100 mil

conforto para quem participa de velórios na capela
mortuária”, disse ele.
A Prefeitura também
está investindo na constru-

ção de um amplo estacionamento na área externa do
Cemitério Municipal. No
total 45 vagas serão abertas,
facilitando para motoristas

que vão ao local.
Segundo o prefeito,
serão investidos cerca de
R$ 96 mil nas obras, cujos
recursos são sobras de

CRAS realiza ensaio fotográfico com o
Grupo de Gestantes em Rancho Alegre
A Secretaria Municipal de
Assistência Social de Rancho
Alegre D’Oeste, através do
CRAS – Centro de Referência
de Assistência Social – está
oferecendo para as gestantes
do município e atendidas por
programas sociais, a realização
de um ensaio fotográfico.
O secretário de Assistência
Social, Rodrigo Santos, cita
que o município tem dado uma
atenção especial às mulheres
gestantes, realizando encontros
com diversas ações e orientações.
Ele cita que a nova iniciativa
é o ensaio fotográfico, que está
sendo oferecido para registrar
o período gestação, eternizando esse momento tão especial
e marcante para a vida dessas
futuras mamães.
“Uma iniciativa muito bacana e que vai ficar para sempre
na vida dessas mulheres”, diz
o secretário, acrescentando que
através dessa ação e também dos
encontros e oficinas realizadas,
procura-se estabelecer vínculos.
Denominado de Projeto Amar,
o ensaio fotográfico de gestantes

Dia das Crianças com direito a filme,
sorvete e pipoca em Rancho Alegre

Crianças assistem a um filme para comemorar

Ensaio fotográfico está sendo oferecido: valorização de
um momento importante para as gestantes do município
de Rancho Alegre está na sua
primeira edição, mas já está sendo
muito comentado na cidade. “De
verdade, ficamos honrados em

proporcionar momentos como
esse aos usuários do CRAS, pois
além de elevar a autoestima da mulher, gera a amplitude dos vínculos

Prefeitura vai investir R$ 26 mil em
projeto de castração de cães e gatos
O município de Rancho
Alegre D’Oeste foi contemplado com recursos no valor
de R$ 26.250,00, para serem
investidos no programa de
castração de cães e gatos.
A ação já está definida para
acontecer no dia 6 de janeiro de
2022, caso não haja nenhuma
mudança, oportunidade em
que serão castrados 101animais, divididos entre cães e
gatos.
De acordo com as informações, a partir do próximo mês
de novembro a Sedest enviará
ao município uma ficha de

Perspectiva da nova capela mortuária do município

Castração está agendada para o mês de janeiro
cadastramento do proprietário
do animal e seu pet, onde serão
colocadas informações e con-

afetivos entre mãe e filho, sendo
muito gratificante presenteá-las
com algo que as deixam tão felizes”, frisa o secretário Rodrigo.

dições do animal, bem como
autorização para cirurgia de
castração.
Os recursos para este
projeto, segundo a prefeitura,
foram viabilizados através
de intervenções feitas pelo
deputado estadual Paulo Litro
e pelo secretário Marcio Nunes, a pedido do vice-prefeito
Cássio Zanuto, dos vereadores
‘Toninho Amaro’, Augusto
Campos, José Antonio Zanuto, ‘Magdalena do Cambota’,
‘Peba’, Valéria Minervino e do
prefeito Aristeu Ceniz.
Todos os animais serão
castrados, microchipados e
receberão a medicação do pós
operatório se nenhum custo,
totalmente grátis.

A Semana da Criança está sendo muito
comemorada em Rancho Alegre D’Oeste,
onde crianças da rede
municipal de ensino
estão participando de
várias atividades.
Dentro da programação, as crianças
estão tendo direito a
filme, sorvete e pipoca. “Esta é uma data
muito especial e que
não poderia passar em
branco”, comentam as
professoras.

É importante destacar que a educação
tem sido uma das
prioridades da administração municipal
em Rancho Alegre
D’Oeste, com apoio
aos professores e valorização do setor.
O prefeito Aristeu
Ceniz, que também é
professor, tem buscado ampliar as ações
no setor da educação,
dando mais visibilidade às ações realizadas no município.

