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Promoção do comércio vai
dar R$ 102 mil em prêmios
A direção da ACIG
– Associação Comercial e Empresarial de
Goioerê – lançou na
noite desta sexta-feira,
durante jantar festivo
no Goioerê Clube de
Campo, a promoção do
comércio deste ano, que
contará com o sorteio
de vários prêmios, entre
eles, vales compras e
duas motocicletas zero-quilômetro. No total
serão R$ 102 mil em
prêmios.
PAGINA 03

Colégio estadual
Rancho Alegre foi
contemplado com
kit robótica
Uma boa notícia
para a comunidade
estudantil do Colégio
Estadual Rancho Alegre D’Oeste. O prefeito
Aristeu Ceniz e a diretora Eliane Macedo,
receberam nesta quinta-feira, o kit robótica
que será utilizado no
colégio, com o objetivo
de proporcionar aos alunos a oportunidade de
aprender sobre tecnologia com aulas práticas.
CIDADES

Cerca de 250 túmulos
abandonados podem
ser revertidos para o
município em Goioerê
PAGINA 04

Moreira Sales: educação premiou as
professoras vencedoras de concurso
Proﬁssionais da educação da rede municipal de
ensino de Moreira Sales,
que participaram e venceram o concurso do Dia do
Professor, foram homenageados nesta semana. A
entrega da premiação foi
feita durante evento que
contou com a presença do
prefeito Rafael Bolacha e
ainda dos secretários Eugênia Viotto – Educação
e Reginaldo Martins da
Administração.
CIDADES

JANIÓPOLIS

Prefeitura
promove mutirão
de atendimentos
oftalmológicos
Reduzir a ﬁla de pacientes que aguardam consultas
para realização de exames
oftalmológicos: é com esse
objetivo que a Prefeitura de
Janiópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde,
realiza um o mutirão de
atendimento. CIDADES

Goioerê terá
programação especial
de Natal este ano
A Prefeitura de Goioerê lançou na úl tima
quarta-feira, a programação de Natal de 2021,
que contará com shows
e várias outras atrações
para despertar o espírito
natalino na população e
trazer esperança para o
ano próximo ano.
PAGINA 03

Quarto Centenário garante R$ 450
mil para atender usuários da saúde
Um a v iagem com
muitas conquistas. Assim resumiu o prefeito
Akio Abe, de Quarto
Centenário, ao falar de

sua estada na capital do
estado esta semana. “Várias conquistas foram
viabilizadas”, comenta
ele.
CIDADES
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Lideranças do PP se reúnem reiteram apoio
à administração do prefeito Betinho Lima

Prêmio Innovare
O “Programa de enfrentamento à desinformação nas
eleições”, idealizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) para combater fake news e fortalecer a credibilidade da Justiça Eleitoral é um dos ﬁnalistas da 18°edição
do Prêmio Innovare. Os vencedores das oito categorias,
escolhidos pela comissão julgadora, devem ser anunciados em cerimônia no Supremo Tribunal Federal (STF),
marcada para o dia 7 de dezembro. Neste ano, o tema
do prêmio é “Defesa da igualdade e diversidade”.
Loteria Estadual
O governador Ratinho
Junior (PSD) encaminhou à
Assembleia Legislativa no
começo de outubro projeto
de lei para criação da Loteria do Estado do Paraná
(Lotepar), extinta a 18 anos.
A Sefa (Secretaria Estadual
da Fazenda) calcula em R$
809.488,27 o custo anual
da Lotepar. Esse montante
foi orçado até 2023 com
garantia da Secretaria de
Fazenda de que não vai
afetar as metas ﬁscais do
estado. O valor dos prêmios
ainda será deﬁnido.
Investimentos
O deputado Hussein
Bakri (PSD) anunciou a
liberação de mais de R$ 2
milhões para Ponta Grossa.
Os recursos vão beneficiar
as áreas da saúde, assistência social e infraestrutura
ur bana . O par lamenta r
informou que além desse
repasse, sete escolas estaduais da cidade serão
contempladas na primeira
etapa do Educatron, projeto
do Governo Estadual que
pretende implantar tecnologia em 100% das salas
de aulas do Paraná.
ESA
O G ov er n o Fed er al
anunciou que a ESA (Es-

col a de Sargent os d as
Armas) terá sua nova sede
em Recife (PE). Em vídeo,
o presidente Jair Bolsonaro
agradeceu as cidades de
Ponta Grossa (PR) e Santa
Maria (RS), que estavam
no páreo para receber o
investimento de cerca de
R$ 1,2 bilhão. A decisão foi
tomada pelo Alto Comando do Exército Brasileiro.
Segundo ela, a decisão
foi técnica. A prefeita de
Ponta Grossa, Elizabeth
Schmidt, disse que “a cidade está em um patamar de
desenvolvimento incrível,
maravilhoso, e isso não vai
mudar”.
Paralisação
José Roberto Stringasci, presidente da ANTB
(Associação Nacional de
Transporte do Brasil), diz
que os caminhoneiros não
vão recuar das ameaças de
fazer uma paralisação no
dia 1º de novembro enquanto a política de preços dos
combustíveis não for alterada. “Eles já ﬁ zeram até
um reajuste no piso mínimo
do frete. Mas isso, como
se diz no nosso linguajar
de motorista, é um ‘melzinho na chupeta’, o famoso
‘tapinha nas costas’ que a
categoria já vem levando
desde 2018”, diz.
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Lideranças do PP durante reunião com o prefeito Betinho Lima: apoio à adminstração

Lideranças do PP –
Partido Progressista - de
Goioerê, se reuniram na
tarde desta quinta-feira
com o prefeito Betinho
Lima, oportunidade em que
foi reiterado total apoio à
administração do prefeito
Betinho Lima e do vice ‘Dr
Adilson’.
A visita das lideranças
ao prefeito, se reveste de
maior importância neste
momento, quando se tem
especulado um suposto

distanciamento entre o
partido e a administração
municipal. “Viemos ratiﬁcar nosso apoio e dizer
que o PP segue ﬁrme com a
administração municipal”,
disse o advogado Fernando
Martins, vice-presidente da
sigla.
Martins disse ainda que
o PP está mais próximo do
que nunca da administração
e que o partido está à disposição do prefeito na busca
de recursos, obras e serviços

para a cidade. “Não há, da
parte do PP, motivos para
se distanciar da administração. Vontades individuais
podem até existir, mas o
partido é coletivo, e por isso
as decisões são tomadas em
grupo”, sentenciou o vice-presidente.
Ainda de acordo com
Martins, as lideranças do
partido vão honrar a orientação do vice-prefeito Dr
Adilson, que está internando, se recuperando de um

acidente. “O PP é situação
e não oposição. Esta é a
orientação do presidente
Dr Adilson e nós vamos
honrá-la”, ﬁnalizou.
Por sua vez, o prefeito
Betinho Lima se disse
honrado com o apoio do
PP e agradeceu á direção
do partido. “Sou muito
grato ao PP. Esse partido
que tanto tem nos ajudado.
Obrigado “Dr Fernando
Martins”. A cidade vai saber reconhecer”, disse ele.

Com articulação do vereador ‘Paraíba’,
entidades vão receber R$ 1,2 milhão
Seis entidades de Goioerê acabam de ser contempladas com recursos
da ordem de R$ 400 mil.
Desse total, a Apae será
beneﬁciada com R$ 116
mil, que serão investidos
num projeto de atendimento especializado na área da
saúde e a Aldeia SOS R$
75 mil para aquisição de
um veículo.
Já o Projeto Viva a
Vila, Agapcan, Agodef e
CREER receberão R$ 50
mil cada uma, cujos recursos serão aplicados na
aquisição de mobiliários e
equipamentos. O anúncio
da liberação dos recursos
foi feito no último domingo pelo deputado Hermes
Parcianello – o Frangão.
“São recursos extras
que vão ajudar as nossas
entidades”, citou o parlamentar, fazendo questão
de citar que as emendas
foram articuladas pelo vereador ‘Paraíba’, que é um
dos seus mais destacados

O vereador “Paraíba” fez toda a articulação para que as entidades fossem comtempladas

aliados em Goioerê.
MAIS RECURSOS:
Além dessa remessa de
R$ 400 mil, o vereador
‘Paraíba’ está articulando
a liberação de mais R$ 1,2
milhão para as entidades.
Segundo ele, os recursos
também vêm de emendas
do deputado Frangão.
O anúncio dos recursos foi feito no último
domingo, durante vista de
Frangão a Goioerê. “Em

nome de todas as entidades
beneﬁciadas, nosso muito
obrigado deputado”, disse
‘Paraíba’.
Quem também agradeceu o apoio de Frangão foi
o prefeito Betinho Lima.
“Nós só temos que agradecer. É mais recursos para
nossas entidades”, disse.
Ainda durante a visita,
o prefeito Betinho Lima
reivindicou atenção especial a várias demandas da
cidade, oportunidade em

que o deputado reaﬁrmou
seu comprom isso com
o município, levando as
solicitações ao governo
federal.
O encontro de Frangão
com representantes das entidades contou ainda com a
presença do presidente da
Câmara Municipal, vereador Herley Kleber Dantas
de Oliveira – o Paraíba e
ainda da secretária de Assistência Social Ivanilda
Plazza.
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Projeto arrecada produtos de higiene
para mulheres em situação precária
Acadêmicos do curso
de Direito da Faculdade
Integrado, estão realizando um importante projeto
social de arrecadação de
produtos de higiene para
atender mulheres em si-

tuação precária.
Denominado de Projeto Social de Humanidades, a ação visa arrecada
shampoo, condicionador
e desodorante rool-on. A
intenção é suprir a neces-

sidade daquelas mulheres
que não têm condições de
adquirir esses produtos.
Os interessados em
fazer a doação poderão
acionar os acadêmicos
pelos seguintes telefones:

Gabriele (9) 9803-4081;
Any (9) 925-2299; Julia
(9) 886-9566 e Pedro (9)
9800-6761. Se preferir,
pode fazer um pix na
seguinte chave jupimentel95@gmail.com
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Promoção do comércio vai dar R$ 102 mil
em prêmios, entre eles duas motos zero-km
A direção da ACIG –Associação Comercial e Empresarial de
Goioerê – lançou na noite desta
sexta-feira, durante jantar festivo
no Goioerê Clube de Campo,
a promoção do comércio deste
ano, que contará com o sorteio de
vários prêmios, entre eles, vales
compras e duas motocicletas
zero-quilômetro.
A campanha já está valendo
e no total serão R$ 102 mil em
prêmios. “É uma promoção ousada

e que marca a retomada de uma
ação importante da ACIG em favor
do nosso comércio e também dos
nossos consumidores”, comenta
o presidente Alexandre Cândido.
Além dos vales compras e
das duas motocicletas, a promoção vai sortear 100 raspinhas de
R$ 100,00 cada, além de 5.000
passaporte, com direito a passear no Trenzinho do Papai Noel.
Também serão sorteados 5.000
passaporte para brinquedos na

praça.
O presidente da ACIG explica, que pelo regulamento, a
cada R$ 50,00 em compras nas
lojas participantes da promoção,
o consumidor terá direito a uma
raspinha, que poderá ser premiada. Essa raspinha será colocada
na urna para concorrer aos 10
vales compras de R$ 500,00 cada
e também às duas motos zero-quilômetro, que serão sorteadas
em praça pública no dia 31 de
dezembro.
MAIS RASPINHAS: A
promoção vai contar ainda 800
raspinhas com vales compras de
R$ 50,00 cada. “São centenas de
pessoas que serão premiadas”,
destaca o presidente da ACIG,
Alexandre Cândido.

O presidente Alexandre Cândido: expectativa de vendas

CONCURSO DE VITRINES: Para este ano, a campanha
terá como tema “Natal Encantado” e a novidade será o concurso
que vai premiar as vitrines mais
decoradas com o tema natalino.
De acordo com o presidente
da ACIG, a intenção do concurso
é tornar o comércio ainda mais
atrativo e contagiar a população
de Goioerê e região com o espírito
natalino. “Estamos animados e
acreditando em um grande ﬁnal
de ano”, encerrou Alexandre.

Campanha foi lançcada ontem à noite no Goioerê Clube De Campo

Goioerê terá programação
especial de Natal este ano
A Prefeitura de Goioerê
lançou na última quarta-feira,
a programação de Natal de
2021, que contará com shows
e várias outras atrações para
despertar o espírito natalino
na população e trazer esperança para o ano próximo ano.
“Estamos preparando um
Natal grandioso para a nossa população, com muitas
atrações, com toda a segurança sanitária e mantendo
os cuidados na prevenção à
Covid-19”, disse o prefeito
Betinho Lima.
Segundo o prefeito, o
Natal em Goioerê está sendo
programado para atrair não
só a população local, mas a
comunidade regional. “Queremos trazer para Goioerê as
famílias da região, para que
juntos possamos viver uma
experiência inesquecível,
cheia de magia e novidades”,
destacou Betinho.

Hoje tem vacinação da BCG nas
Unidade de Saúde de Goioerê

A programação dos festejos de ﬁm de ano foi lançada esta semana
A programação de Natal
começa já no mês de novembro e seguirá até o dia 31 de
dezembro, com diversas atrações, como a Tenda Cultural,
agendada para acontecer nos
dias 13 e 14 de novembro.
Ainda no mês de novembro está programado a reali-

Galera animada da casa da cultura

zação do Femug – Festival
de Música de Goioerê, que
acontece nos dias 19 e 20.
“Teremos uma programação
muito ativa e dinâmica durante todos os meses de novembro e dezembro”, comentou
o prefeito.
No mês de dezembro,
a programação começa no
dia 4, com a realização da
Caminhada Internacional da
Natureza. No dia 6 será feito
o acendimento das luzes de
Natal e de 7 a 11, acontecerão as Oﬁcinas de Natal na
Fábrica do Papai Noel, que
será montada na Praça da
Igreja Matriz.
A programação seguirá
no dia 13, quando o Papai
Noel chega à cidade e será
recepcionado pela popula-

ção e autoridades em evento
programado para acontecer
na Praça da Igreja Católica
Matriz.
No dia 16 acontecerá a
Expo-Cristã, com repertório
gospel. Já de 17 a 19 dezembro haverá apresentações de
bandas, danças e teatro. E no
dia 21 acontecerá a Carreata
Natalina.
Para o dia 31 de dezembro,
encerrando a programação do
ano, está previsto o Réveillon
em praça pública com queima de fogos e show musical.
“Além de estimular o espírito
natalino, ações como as que
preparamos, vão ajudar a
aumentar o ﬂuxo de pessoas
no nosso comércio, possibilitando a retomada da nossa
economia”, disse Betinho.

Acontece neste sábado
em Goioerê, a vacinação da
BCG. O evento será realizado realizada das 8 às 12
horas, no Posto de Saúde
Central e também nas UBS
dos bairros.
Com dose única, a BCG
é uma proteção fundamental
contra formas graves da
tuberculose, uma doença
infecciosa bem antiga e altamente transmissível, que se
não tratada, pode provocar
sérios problemas respiratórios e até levar à morte.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a imunização
protege contra meningite
tuberculosa e a tuberculoses miliar, disseminada na
corrente sanguínea, apresentando impacto positivo
na redução da mortalidade
infantil.
Reconhecido por deixar
uma cicatriz no braço que
recebeu a aplicação, o imunizante foi utilizado pela
primeira vez ainda em 1921.
Recomendado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), ele é muito eﬁcaz

no combate à tuberculose
e foi incluído em 1976 no
calendário vacinal brasileiro
pelo Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
Segundo a Secretaria
de Saúde, todos os recém-nascidos devem tomar a
vacina no primeiro mês de
vida para se protegerem
contra a tuberculose.
DOENÇA INFECCIOSA: A tuberculose é uma
doença bacteriana infecciosa
transmitida de pessoa a pessoa pelo ar, por meio de tosse,
espirro ou fala. Os principais
sintomas são: febre ao ﬁnal
do dia, tosse, fraqueza, cansaço e perda de peso.
A secretária Gabriela
Martins cita que essa vacina
é muito importante, uma vez
que o bebê quando nasce não
possui as defesas necessárias
para combater infecções e as
vacinas ajudam a estimular
a proteção do organismo,
diminuindo o risco de ﬁcar
doente e ajudando a criança
a crescer saudável e a ter um
desenvolvimento adequado.

P04

SABADO/DOMINGO, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2021

Cerca de 250 túmulos abandonados podem
ser revertidos para o município em Goioerê
Le van t ame nt o fei t o pela P refei tu ra
d e Go i o e r ê, at r a v és
d a ad m in i st raç ão do
C emi téri o Mu ni ci pal ,
apo nt a qu e cerca d e
25 0 tú mul os es tão em
est ado de aband ono e
caso os respo ns áv eis
não execut em as m el hori as, o s lo tes s erão
revertid os ao patrim ôni o do m uni cíp io , qu e
po derá fazer a remo ção d os resto s mort ais
para o os sári o.
D e a c o rd o c o m a
Prefei tura, o abandono
se caracteriza pelo m al
estado d e con versação
d o s t ú m u l o s , g e r al mente com rachaduras,
t rincas e s em pi nt ura.
“São t úmu lo s q ue não
receb em man ut enção
n e n h u m a , n em l i m peza e nem vi si ta d e
fami l iares há mu it os
an os . Mu i t os est ão

Interessados em regularizar situação, devem procurar a prefeitura, através da administração do cemitério

prat icam en te d est ruído s, o q ue d em on st ra
falt a de int eress e d a
famí l ia pel o esp aço ”,

aval ia o secretári o d e
Ad m i ni s t raç ão, G erso n de B rit o.
En tre as cau sas d o

aband ono es tão o fato
de que muitas famílias
dei xaram a cid ade e
até m esm o o país , e

Copacol 58 anos: de geradora de
eletricidade, à agroindústria promissora
A eletricidade, com efeitos
constatados por meio de uma
pipa para atração de raios durante temporais pelo inventor
americano Benjamin Franklin,
é um grande marco histórico da
humanidade e tem forte relação
com uma gigante do agronegócio paranaense. Embora possa
parecer estranho para muitos,
a geração de energia foi a
primeira atividade da Copacol
(Cooperativa Agroindustrial
Consolata), que completa 58
anos de existência em 23 de
outubro, exercendo uma função transformadora no campo.
Com a missão de fornecer
eletricidade, a empresa instalou geradores hidrelétricos na
barragem do rio Jesuítas (em
Cafelândia), em Salto São
Luis, em 1963 – projeto incentivado pelo Padre Luis Luise,
ﬁnanciado por 32 agricultores
pioneiros que iniciaram passos
importantes em favor do progresso econômico da região.
Com o avanço agrícola, a
usina hidrelétrica foi vendida e
novas oportunidades surgiram,
como as integrações em aves,
suínos, leite e peixes.
A segurança proporcionada
aos cooperados tornou constante a evolução de todos os
negócios da Cooperativa, que
hoje conta com 6,9 mil cooperados, 16 mil colaboradores e
deve atingir um faturamento
de R$ 7,3 bilhões em 2021,
aumento de 30% em comparação ao ano anterior.
Com unidades no oeste e
no sudoeste paranaense, a Cooperativa proporciona renda e

Sinésio e Lucas Sirotti mantém parceria alicerçados na segurança gerada pela Copacol
qualidade de vida no campo
e na cidade. A assistência
técnica em quase seis décadas
fez o solo produzir além das
expectativas. A diversiﬁcação
abriu novos horizontes aos
jovens que antes precisavam
ir embora para alcançar oportunidades. “Com novas perspectivas de crescimento, os
ﬁlhos dos produtores buscam
aperfeiçoamento e decidem
ﬁcar na propriedade. Esse é o
trabalho que construímos ao
longo destes 58 anos e estamos
colhendo os resultados. Temos
diferentes gerações trabalhando juntas: a experiência
aliada a modernidade – ambas
precisam seguir na mesma
direção”, aﬁrma Valter Pitol,
diretor-presidente da Copacol.

“A transformação econômica garante o desenvolvimento econômico da região e proporciona essa
evolução na nossa Cooperativa”, aﬁrma Valter Pitol

COOPERATIVA PRESENTE
Além de emprego no campo, na indústria e nos setores
administrativos, a Cooperativa
fomenta ações na comunidade
que atenderão mais de 35 mil
crianças e adolescentes até
2025, por meio do Programa
Futuro tem Copacol, que envolve cinco ações: Busão da
Imaginação, que incentiva o
hábito da leitura nas escolas;
Apoio Cultural, com atividades voltadas a cultura e ao
esporte; Escola no Campo, em
parceria com a Syngenta, com
aulas sobre meio ambiente e
prevenção ao trabalho infantil;
CooperJovem, em parceria
com o Sescoop, com atividades relacionadas aos princípios
do cooperativismo; e Proerd
(Programa Educacional de
Resistência as Drogas e à
Violência).
Em cinco anos, o volume de
impostos pagos chegou a R$ 1
bilhão, montante revertido em
obras de infraestrutura, saúde
e educação na área de abrangência da empresa. “Seguimos
de uma maneira muito segura,
proporcionando geração de
renda no campo e na cidade.
A transformação econômica
garante o desenvolvimento
econômico da região e proporciona essa evolução na nossa
Cooperativa. Conﬁantes de
tempos melhores, seguimos
com nossa missão de agregar
valor ao campo e oferecer produtos de extrema qualidade. É
um orgulho fazer parte desta

história iniciada com muito
comprometimento de nossos
cooperados e administradores”, diz Pitol.
CONSTANTE EVOLUÇÃO
Até 2025 a Copacol pretende atingir R$ 10 bilhões
em faturamento. Até lá a produção de peixes deve chegar
a 230 mil cabeças/dia; maior
participação na suinocultura,
com investimentos na Central Frimesa; também estão
estabelecidas estratégias para
o recebimento de grãos (1,8
milhão de toneladas de soja e
milho). A industrialização de
aves será ampliada, passando
para 1 milhão de cabeças/dia
até 2027.
SEGURANÇA
Em Goioerê, o cooperado
Lucas Sirotti é um exemplo de
sucessão familiar no campo.
Dos avós e do pai, Sinésio
Sirotti, ele aprendeu a amar
o manejo no campo e é hoje
um exemplo de diversiﬁcação, mantendo agricultura,
piscicultura e avicultura nas
propriedades. Com o curso de
agronomia, Lucas vem aplicando novidades importantes
para o bom rendimento dos
negócios. Sinésio mantém ﬁrme a parceria com a Copacol,
gerando conﬁança as futuras
gerações. “ACopacol dá muita
segurança pra nós. Vemos o
quanto de desenvolvimento a
Copacol gera ao redor”, aﬁrma
Sirotti.

as sepul turas estão esquecidas, s em nenhum
t ipo de co nserv ação .
“Nest e cas o, o esp aço pod e ser rev erti do
p a r a o m u n i cí p i o e

ced id o p ara o utro s
pret endent es”, expl ica o secretári o.
O s ecretário expli ca
ain da q ue o cem it ério
está com pouco espaço
para n ovas sepu lt uras
e qu e a desapro pri ação des tes t úm ul os
v ai d ar u m ‘fô l eg o’
a mai s d e v id a p ara
o l ocal. “A gen te vai
am pliar o cem itério, j á
est amo s negoci ando o
t erren o, m as é preci so
ob ed ecer u ma s érie d e
exig ên ci as em rel ação
a lei s am bi en tai s ”,
exp li ca o s ecret ário .
Os interessados
em bus car regul ariz a r a s i t u a ç ã o p o d erão pro curar a adm in i s t r a çã o d o c e m i t éri o, que fun cio na no
lo cal. A Pref eitur a
informou que aind a
não decid iu quan do
com eçará a ret irad a
de os sos d ess es túmulos aband onad os.
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Núcleo de Educação faz entrega de
kit robótica para escolas de Goioerê
O Governo do Paraná, através do Núcleo
Regional de Ed ucação
de Goioerê, realizou na
última quinta-feira, a solenidade de entrega de
kits educacionais robótica
para 6 escolas de quatro
municípios.
O evento contou com
a presença de prefeitos,
vereadores, diretores de
escolas e outras lideranças
políticas, como o deputado
Pacheco, que representa
a cidade de Ubiratã. O
deputado Márcio Nunes
foi representado por assessores.
Durante sua fala, o
prefeito de Goioerê, Betinho Lima, ressaltou que
o Governo do Estado não
está medindo esforços para
fazer todos os investimentos necessários em todas as
áreas, não sendo diferente
na educação.
“Veja bem o investimento que está sendo feito
hoje na educação da nossa

A entrega dos kits aconteceu na ultima quinta-feira: tecnologia chegando às escolas estaduais de Goioerê

cidade e região. Esse kit
robótica vai fazer a diferença na vida dos nossos
jovens, dos nossos proﬁssionais e isso é mais uma
oportunidade de trabalho
que eles vão poder acessar
com mais eﬁciência dentro
daquilo que eles necessitam”, destacou o prefeito.
De acordo com a chefe
do Núcleo de Educação de

Goioerê, professora Tania
Henrique, ampliar a oferta
de inovação e tecnologia
nas escolas públicas do
estado, é investir para que
os estudantes aprendam
na prática e vivenciem a
proﬁssão. “Esse kit é muito
importante. É ferramenta
é de grande valia para os
nossos alunos, pois engrandece o aprendizado

da robótica”, destacou ela.
O prefeito de Rancho
Alegre D’Oeste, Aristeu
Ceniz, também presente no
evento, disse que a iniciativa é das mais louváveis
e aproveitou para parabenizar o governo estadual.
“O governo do Paraná está
de parabéns e quem ganha
são nossos estudantes”,
citou ele.

AMAA: entidade recebe R$ 3 mil do projeto
“Troco Solidário” do Paraná Supermercados
A entidade goioerense AMAA – Associação
dos Melhores Amigos dos
Animais – recebeu nesta
semana, um recurso no
valor de R$ 3.028,82, do
projeto “Troco Solidário”,
desenvolvido pelo Paraná
Supermercados.
De acordo com a direção
do supermercado, pelo projeto, os clientes que quiserem,
fazem a doação de parte de
seu troco para ajudar entidades de Goioerê. A AMMA é
a quarta entidade beneﬁciada.
Elineuza da Silva, presidente da AMAA, está agradecendo à direção do Paraná
Supermercados, citando que
a entidade sobrevive de
doações e campanhas. “A
gente só tem que agradecer’,
comenta ela.
Ainda de acordo com a

Os recursos foram entregues para a diretoria da entidade

presidente, a AMAA acolhe animais abandonados,
doentes, vítimas de maus

tratos e atropelamentos .
“Esse recurso é muito bem
vindo para a para compra

de medicamentos, ração e
para custear as despesas com
veterinário”, disse.

EJA abre inscrições para exames de conclusão
de disciplinas e semestres para ensino médio
Estão abertas as inscrições
para os exames estaduais de
EJA (Educação de Jovens e
Adultos) para o ensino médio. Eles serão realizados de
maneira on-line, em computadores de instituições de ensino
que ofertam EJA, e têm o
objetivo de certiﬁcar a conclusão de matérias ou semestres.
Para se inscrever, é preciso
entrar em contato com uma
das escolas da rede estadual
que abrigam a modalidade.
Em Goioerê, a modalidade
é ofertada no Ceebeja Maria
Antonieta Scapari.
As inscrições, abertas nesta
segunda feira (18 de outubro),
seguem até 29 de outubro
e as provas acontecerão em
novembro e dezembro. É necessário ter 18 anos completos
para fazer o exame do ensino
médio. Para o ensino fundamental, as inscrições aconteceram entre 23 de setembro e
3 de outubro.
Os candidatos devem optar
se realizarão a prova de um
semestre (com 60 questões
e 3h30 de duração) ou se

Periodo de inscrição termina no dia 29 deste mês
farão provas de uma ou mais
disciplinas (com 1h30 de
duração e 15 questões para
cada disciplina). O candidato
responderá somente às questões referentes ao semestre
ou à disciplina para as quais
realizou a inscrição.
Será preciso, no dia da
prova, levar um documento de
identiﬁcação oﬁcial com foto.
Além disso, os estudantes que
se inscreverem para Língua
Portuguesa também deverão
levar uma caneta esferográﬁca

de tinta preta ou azul escura,
fabricada em material transparente, uma vez que deverão
escrever uma redação.
CERTIFICADO: O candidato aprovado em todos os
semestres do nível de ensino
(fundamental ou médio) poderá solicitar o certiﬁ cado
de conclusão em uma das
instituições credenciadas
pela Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte (Seed-PR) e autorizadas a emitir a

certiﬁcação.
É necessário levar o cartão-resposta impresso, formulário de requerimento impresso e
preenchido, RG, CPF, certidão
de nascimento ou casamento e
uma cópia do relatório de notas
(gabarito) dos Exames Estaduais de EJA On-line/2021.
O candidato poderá solicitar o aproveitamento de
resultados anteriores obtidos
em provas de Exames Estaduais de EJA on-line ou
convencionais, em disciplinas
cursadas nas instituições de
ensino com regime de matrícula por disciplina (quando
for o caso), pelos Exames para
Certiﬁcação de Competências
de Jovens e Adultos – Encceja
(Exterior, Nacional ou Pessoas
Privadas de Liberdade – PPL)
ou pelo Exame Nacional do
Ensino Médio – Enem/Enem
PPL até 2016.
Mais informações podem
ser obtidas no edital dos
Exames Estaduais de EJA On-line 2021 ou diretamente nas
instituições de ensino. Acesse
os conteúdos para os exames
on-line 2021.

Os kits são compostos
por notebooks e um conjunto de peças com 448
componentes eletrônicos,
que inclui motores, sensores, atuadores e microprocessadores arduinos.
Para facilitar o processo de aprendizagem,
os alunos contarão com
materiais didáticos como
vídeo-aulas e cartilhas
digitais, com instruções
gráﬁcas detalhadas que
elucidam o passo a passo
de cada proposta de atividade. Alguns exemplos
são braço robótico, irrigador automático e projeto
semáforo.
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Organização divulga competidores do
Concurso Café Qualidade Paraná 2021
A comissão organizadora
do concurso Café Qualidade
Paraná divulgou os produtores homologados para o
certame de 2021. São 31
candidatos ao melhor lote
de café natural, 27 disputando na categoria cereja
descascado e, ainda, outros
10 habilitados a concorrer
com grãos que passaram
por fermentação induzida.
O concurso recebeu a inscrição inicial de 74 lotes,
provenientes de 24 municípios, abrangendo quase
todas as regiões produtoras
do Estado.
Aberto a proprietários,
meeiros, arrendatários e
parceiros de lavouras produtoras, o objetivo do evento
é promover a bebida e valorizar o cafeicultor paranaense. Os vencedores serão
conhecidos na solenidade de
encerramento do concurso,
em evento online no dia 25
de novembro.
O concurso é realizado
pela Câmara Setorial do
Café, junto com o Instituto de Desenvolvimento
Rural-Iapar-Emater (IDR- Par an á) , Se cr et ar ia d e
Estado da Agr icultura e
do Abastecimento e a Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Londrina. A
iniciativa conta com o apoio
da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Anater), Associação
Brasileira da Indústria do
Café (Abic), da fabricante
de máquinas Probat Leogap
e Sociedade Rural do Paraná.
Os lotes homologados
na edição deste ano do concurso são agora submetidos
à avaliação física com base
na Classiﬁcação Oﬁcial Brasileira (COB). Os aprovados
seguem para a prova de xíca-

Certame recebeu a inscrição inicial de 74 lotes, provenientes de 24 municípios, abrangendo quase todas
as regiões produtoras do Estado. Participam proprietários, meeiros, arrendatários e parceiros de lavouras

ra, entre os dias 16 e 19 de
novembro, quando, segundo
a metodologia da Specialty
Coffee Association (SCA),
são julgados os quesitos aroma, doçura, acidez, corpo,
sabor, gosto remanescente
e balanço da bebida.
O engenheiro agrônomo
Romeu Gair, do IDR-Paraná, destaca a alta qualidade
das amostras. “Percebemos
que os produtores estão
cada vez mais qualificados,
compreendem bem o processo de produção de cafés
especiais”, afirma.
COMPETIDORES –
Competem na categoria
natural os cafeicultores
Adriana Oliveira (Iracema
do Oeste), Adriana Santina
da Silva Terracini (Grandes
Rios), Aldenice da Silva
Soares (São Jerônimo da
Ser ra), Ariele M iranda
Afonso (Curiúva), Celina
Aparecida Campana de
Oliviera (Jesuítas), Clau-

deir Marcos de Souza
(Tomazina), Edson Messias de Carvalho (Joaquim
Távora), Eloir Inocência
Nogueira de Souza (Tomazina), Euripes Geraldo
Colombo (Jesuítas), Fábio
Dória Scatolin (Ribeirão
Claro), Fátima Alves de
Azevedo Canudo (Centenário do Sul), Francisco
Rosa dos Santos (São
Jerônimo da Serra), Guilherme Henrique Fiorucci
(Cambira), Janaina Assad
da Rocha (Grandes Rios),
Jarbas Cazaroto (Joaquim
Távora), José Carlos Rosseto (Mandaguari), José
Sendeski Neto (Iguaraçu),
Loete do Carmo da Cruz
(Joaquim Távora), Luzia
Francini Luiz (Grandes
Rios), Maria de Lourdes
Camargo Palma (Figueira), Maristela Fátima da
Silva Souza (Tomazina),
Natan Miguel da Cruz
Carvalho (Joaquim Távor a), Or lando B rame

(Califórnia), Pamela Ribeiro
Matheus (Congonhinhas),
Rosa Maria Depeatriz Marçal Rocha (Grandes Rios),
Silvana Santos Marcomini
Favaro (Ivaiporã), Sirlei de
Fátima da Cruz Carvalho
(Joaquim Távora), Solange
Aparecida de Araújo (Apucarana), Valdeci Navarro
(Jandaia do Sul), Vanessa
Aparecida Osete (Londrina)
e Welinton Domingos da
Cruz (Joaquim Távora).
Na categoria cereja descascado concorrem Claudinéia Salvi da Silva Rodrigues (Salto do Itararé), Diva
Aparecida Mioto de Souza
(Arapongas), Donizetti Soares (São Jerônimo da Serra),
Edson Messias de Carvalho
(Joaquim Távora), Eliane
Bacon Vieira (Pinhalão),
Eloir Inocência Nogueira de
Souza (Tomazina), Evilásio
Shihugati Mori (Cambira),
Fábio Dória Scatolin (Ribeirão Claro), Guilherme
Henrique Fiorucci (Cam-

bira), João Batista da Silva
(Pinhalão), Jonas Aparecido
da Silva (Pinhalão), José
Sendeski Neto (Iguaraçu),
Juarez Colatino de Barros
(São Jerônimo da Serra),
Julio Cesar de Barros (São
Jerônimo da Serra), Leandro
Cesar Soares (São Jerônimo
da Serra), Loete do Carmo
da Cruz (Joaquim Távora),
Márcio Godoi (Tomazina),
Maristela Fátima da Silva
Souza (Tomazina), Natan
Miguel da Cruz Carvalho
(Siqueira Campos), Orlando von der Osten (Cornélio
Procópio), Pablo Ribeiro
dos Santos (Congonhinhas),
Rafaela Mazzottini Silva
(Pinhalão), Ricardo Batista
dos Santos (Congonhinhas),
Samuel Bartolomeu Fiorucci
(Cambira), Sebastião Vieira
Sobrinho (Pinhalão), Sirlei
de Fátima da Cruz Carvalho
(Joaquim Távora) e Valdeir
Luiz de Souza (Tomazina).
Já na categoria fermentação induzida estão na
disputa Dilcivano Ribeiro
Rodrigues (Salto do Itararé), Evilásio Shihugati Mori
(Cambira), Gutemberg dos
Santos (Pinhalão), Helio
Fumiati Mori (Cambira). Joelma Aparecida Domingues
(Pinhalão), Lurdes Isabel
Travalini Silva (Curiuva),
O rl and o vo n der Oste n
(Cornélio Procópio), Paulo
José Villela (Pinhalão), Tumoru Sera (Congonhinhas)
e Valdeir Luiz de Souza
(Tomazina).
PRÊMIO – Em cada
categoria, os finalistas classificados até o terceiro lugar
têm garantida a compra de
seu lote pela cotação da
Bolsa de Valores do Brasil
(B3) do dia anterior à data
do evento de encerramento,

acrescido de um ágio mínimo
de 50%.
Ao fazer a inscrição, o
cafeicultor optou por uma
avaliação do quesito sustentabilidade da produção
de seu lote. Os profissionais
do IDR-Paraná fazem uma
auditoria da propriedade e
as três mais bem posicionadas são premiadas com um
certificado de boas práticas.
Estão i nscrito s nessa
avaliação Adriana Santina
da Silva Terracini (Grandes
Rios), Diva Aparecida Mioto
de Souza (Arapongas), Donizetti Soares(São Jerônimo
da Serra), Edson Messias
de Carvalho (Joaquim Távora), Eliane Bacon Vieira
(Pinhalão), Juarez Colatino
de Barros (São Jerônimo da
Serra), Lurdes Isabel Travalini Silva (Curiúva), Maria
de Lourdes Camargo Palma
(Figueira), Orlando von der
Osten (Cornélio Procópio),
Ricardo Batista dos Santos
(Congonhinhas), Sebastião
Vieira Sobrinho (Pinhalão)
e Valdeir Luiz de Souza
(Tomazina).
PAT R O C Í N I O – O
concurso Café Qualidade
Paraná é patrocinado pelo
Banco Regional de Desenvo lvi men to do Extr emo
Sul (BRDE), Bratac, Federação de Agricultura do
Paraná (Faep), Federação
dos Trabalhadores Rurais
Agricultores Familiares do
Estado do Paraná (Fetaep),
Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar), Sistema de
Crédito Cooperativo (Sicredi) e Sistema Ocepar.
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Quarto Centenário garante R$ 450
mil para atender usuários da saúde
U m a v i a g em co m
muitas conquistas. Assim resumiu o prefeito
Akio Abe, de Quarto
Centenário, ao falar de
sua estada na capital
do estado esta semana. “Várias conquistas
fo ram vi ab i l i zad as” ,
comenta ele.
Entre as conquistas,
o prefeito anunciou a
destinação de R$ 450
mil, garantidos pelo deputado estadual Marcel
Micheleto, para a compra de um ônibus para

O prefeito Akio com o deputado Marcel Micheleto

Saúde intensiﬁca ações da
campanha ‘Outubro Rosa’
Promover informações
sobre o diagnóstico e tratamento do câncer de mama
é o objetivo da campanha
‘Outubro Rosa’, realizada
pela Secretaria Municipal de
Saúde de Quarto Centenário.
De acordo com o secretário de saúde, Marco Aurélio, a campanha é das mais
importantes, especialmente
para chamar a atenção das
mulheres para a realização
de exames preventivos.
O prefeito Akio Abe, que
tem dado uma atenção especial
à saúde, participou de ações da
campanha e disse que Quarto
Centenário está no caminho
certo. “O melhor remédio
ainda é a prevenção. Estamos
no caminho certo”, disse.
De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (INCA),
o câncer de mama é o segundo
mais comum entre as mulheres, atrás apenas do de pele.
A doença é causada pela
multiplicação desordenada
de células da mama que se

Diversas ações são realizadas para marcar o mês de outubro no município

multiplicam, formando o
câncer. Por isso, é importante
a rotina periódica de exames
para que, se houver suspeita,
o tratamento seja iniciado o

quanto antes.
O secretário Marco Aurélio lembra que durante
todo o mês haverá ações
educativas, de sensibilização

e de prevenção desse mal. A
ideia é incentivar a sociedade
a identiﬁcar precocemente a
doença, para reduzir o índice
de mortalidade.

Equipes da saúde estão empenhadas na programação do Outubro Rosa: prevenção e cuidado com a saúde da mulher

Consumo de energia cresce 8% no terceiro
trimestre e conﬁrma retomada econômica no Estado
Os paranaenses consumiram 8% mais energia no
terceiro trimestre em comparação com o mesmo período
de 2020, alcançando 7.728
GWh (gigawatt-hora) entre
julho e setembro de 2021.
Esses dados reafirmam a
forte retomada econômica
no Paraná, impulsionada
especialmente pelos segmentos industrial e comercial,
segundo o relatório da área
ﬁnanceira da Copel divulgado
nesta sexta-feira (22).
O terceiro trimestre confirma um movimento que
vinha do primeiro semestre.
Nos nove primeiros meses do
ano, o aumento foi de 7,5%
em relação ao mesmo período
do ano passado, totalizando
23.719 GWh de energia comercializada.

Este é o resultado do chamado “mercado ﬁo” da Copel,
que inclui tanto a energia
fornecida a consumidores
cativos atendidos pela Copel
Distribuição, quanto consumidores livres – empresas com
demanda maior que 500 kW
(kilowatts) que optam por deixar o mercado regulado para
negociar a compra de energia
no ambiente livre.
A maior alta na venda de
energia foi observada nos
setores industrial e comercial,
entre os clientes do mercado
livre, ou seja, empresas de
maior porte. O consumo de
energia neste segmento subiu
17% no terceiro trimestre, na
comparação com o mesmo
período de 2020. Ao longo dos
primeiros nove meses de 2021,
o crescimento foi de 18,9%,

em relação ao mesmo período
do ano passado.
No mercado cativo da
Copel, o consumo de energia
aumentou 3,4% na comparação entre o terceiro trimestre
de 2021 e o de 2020. A principal alta, neste caso, foi do
setor comercial, que elevou o
consumo de energia entre os
dois períodos em 5%. O setor
industrial, no mercado cativo,
apresentou alta de 0,2% no
mesmo período. O segmento
residencial aumentou em 3,3%
e o rural, 2%.
Do total de energia vendida
no mercado cativo, a classe comercial comprou 20,8%. Isso é
reﬂexo da retomada gradual da
atividade comercial, especialmente nos setores varejista e
de alimentação, por conta dos
resultados da vacinação contra

a Covid-19 no Paraná.
Esta classe possui cerca
de 419.800 clientes no Estado e consumiu 954 GWh no
terceiro trimestre deste ano.
Já o segmento industrial do
mercado cativo representou
12,5% do consumo total de
energia do trimestre.
A Copel possui 4 milhões
de consumidores residenciais
(de um total de cerca de 4,9
milhões de clientes). Esse
segmento representou 42,2%
do total do consumo de energia
do mercado cativo da Copel
no terceiro trimestre de 2021.
O consumo médio mensal
dos clientes residenciais teve
alta de 0,3% nos últimos três
meses, em relação ao mesmo
período de 2020, alcançando
161 kWh/mês por unidade
consumidora, em média.

atender os usuários da
saúde municipal.
“C o m e st e ô ni b u s
vamos ter condições de
darmos mais conforto,
comodidade e segurança para as pessoas que
dependem de um atendimento fora do nosso
município”, comenta o
prefeito.
Akio está agradecendo ao deputado Marcel
Mi chel eto e tam bém
ao governador Ratinho
J un i or, q ue s egu n do

ele, tem dedicado uma
atenção es pecial aos
municípios do interior.
“Só tenho mesmo é que
agradecer”, frisou.
O prefeito também
ag ra de ce ao s ve readores Gelson Caires,
Luciana Moli na B ernardi e Silvio Bessani,
q ue con for me d is s e,
i ncansav el m en te t êm
co b r ad o o d ep u t ad o
Marcel Micheletto por
mel horias para a cidade.
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Janiópolis vai investir R$ 556 mil em
calçamento da estrada São Domingos
Um sonho antigo de
agricultores e moradores
da comunidade rural São
Domingos, em Janiópolis,
está prestes a se realizar.
Trata-se do calçamento
com pedras irregulares,
que vai facilitar o tráfego
de veículos, bem como o
escoamento da produção
agrícola.
O convênio para a realização dos serviços foi
assinado nesta semana,
durante evento realizado
na capital do estado e que
contou com a presença do
prefeito Ismael Dezanoski
e também do governador
Ratinho Júnior.
No total serão investidos cerca de R$ 556 mil
nos serviços, cuja liberação dos recursos vem do
governo estadual através
da Secretaria de Estado

O convênio foi assinado durante esta semana: recursos seram aplicados em obras de pavimentação de estrada rural

Regularização fundiária vai beneﬁciar
75 famílias no distrito de Bragápolis
Uma audiência pública, com técnicos do
Tribunal de Justiça do
Paraná, discutiu nesta
quinta-feira, a questão da
regularização dos imóveis
do Distrito de Bragápolis,
que se encontram em situação irregular.
No total cerca de 75
famílias poderão ser beneﬁciadas com a ação, que

O prefeito Ismael e também vereadores estiveram no local acompanhando a ação

Servidor do Tribunal de Justiça analisa documentação
de moradora interessada na regularização do imóvel

busca registrar os imóveis
e garantir a escritura dos
mesmos para seus proprietários.
Janiópolis é o primeiro
município da região a fazer esse convênio com o
Tribunal de Justiça. Para
garantir a escritura do
imóvel, o proprietário interessado vai desembolsar
apenas R$ 2 mil e 800, que
poderão pagos em até 40

vezes de R$ 98,00.
O prefeito Ismael Dezanoski cita que esta é uma
oportunidade importante
que os moradores do distrito estão tendo para regularizarem seus imóveis.
“Fizemos o convênio com
o TJ e esperamos que as
famílias façam a adesão,
pois o valor a ser pago é
muito pequeno, quase que
ﬁctício”, cita ele.

Prefeitura promove mutirão de
atendimentos oftalmológicos
Reduzir a ﬁla de pacientes
que aguardam consultas para
realização de exames oftalmológicos: é com esse objetivo
que a Prefeitura de Janiópolis,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza um o mutirão
de atendimento.
De acordo com a secretáriaMònica Souza, a meta é atender o
maior número possível de pessoas
e dessa forma reduzir a ﬁla de
espera, com a saúde municipal
oferecendo atendimento mais ágil
e com qualidade para a população.
Os exames disponíveis são

avaliação da acuidade visual,
refração completa, movimentos
oculares, medição de pressão
intra ocular, entre outros procedimentos.
O prefeito Ismael Dezanoski
cita que a intenção da administração é atender a todas as pessoas
que tenham algum problema na
visão. “Queremos atender a todos,
é claro que isso demanda tempo,
mas vamos nos esforçar e seguir
realizando mutirões como este’,
disse.
A secretária Mônica lembra
que ao iniciar os trabalhos na

Vários procedimentos oftalmológicos serão atendido
Secretaria de Saúde, o fez com
diversas questões para serem
melhoradas.“Essa ação faz parte

de um planejamento traçado pela
administração e das questões a
serem melhoradas”, destacou.

da Agricultura – Seab.
“Essa é uma conquista
impor tante p ar a nosso
município, especialmente
para a comunidade São
Domingos”, comenta Ismael.
A assinatura do convênio aconteceu na presença
do governador Ratinho
Júnior, durante solenidade que contou também
com a participação dos
deputados Márcio Nunes
e Alexandre Curi.
O prefeito está agradecendo ao governador
Ratinho Júnior, bem como
aos deputados Márcio Nunes e Alexandre Curi pelo
apoio à cidade. “Também
agradeço ao secretário
Norberto Ortigara, que
tem olhado de forma especial para a nossa cidade”,
disse.
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Inovação: colégio estadual foi
contemplado com kit robótica
Uma boa notícia para
a comunidade estudantil do Colégio Estadual
Rancho Alegre D’Oeste.
O prefeito Aristeu Ceniz e
a diretora Eliane Macedo,
receberam nesta quinta-feira, o kit robótica que
será utilizado no colégio,
com o objetivo de proporcionar aos alunos a
oportunidade de aprender
sobre tecnologia com aulas práticas.
Durante a entrega, o
prefeito Aristeu fez questão de destacar o apoio
dos deputados Romanelli
e Paulo Litro na liberação
do kit. “Quero agradecer
aos deputados Romanelli
e Paulo Litro. Esse kit foi

O prefeito Aristeu e a diretora ELiane Macedo recebendo o kit das mãos da professora Tânia Henrique

Rancho Alegre conquista R$ 382 mil
para revitalizar Parque de Exposições
O município de Rancho
Aleg re D’Oeste acaba
de ser contemplado com
recursos para serem investidos na revitalização
do Parque de Exposições
da cidade. Os recursos
são frutos de emenda do
deputado federal Ricardo
Barros.
No total, segundo o
prefeito Aristeu Ceniz,
são R$ 382 mil já confirmados pelo deputado. “O
dinheiro está garantido e
nós vamos colocar uma
contrapartida de mais 8
mil reais. Com isso será
possível revitalizar nosso
parque de exposições”,
explica ele.
Aristeu está agradecendo o apoio do deputado Ricardo Barros, que
conforme disse, tem sido
um parceiro importante
da administração na busca
e captação de recursos.

O prefeito Aristeu Ceniz: melhorias do parque de exposição

“Graças a Deus temos
bons parceiros e o deputado Ricardo Barros é um
deles”, citou.

Com os recursos liberados pelo deputado, o
prefeito comenta que será
possível promover diver-

sas melhorias no Parque
de Exposições, tonando
o local mais atrativo e garantindo mais espaço para
melhor receber a população e todos os visitantes
em dias de festas.
“Esse recurso vem na
hora certa, pois queremos melhorar o visual do
nosso parque, ampliarmos
o espaço e dessa forma
garantirmos mais conforto e comodidade para
as pessoas que visitam o
local nos dias de eventos”,
frisa o prefeito.
É importante destacar
que esta não é a primeira
liberação de recursos por
parte de Ricardo Barros
para Rancho Alegre. O
deputad o tem mantido
uma relação muito próxima com as lideranças
da cidade, especialmente
com a administração municipal.

Liberados R$ 200 mil para custeio da saúde
Um a b oa no t íci a
para a saúde de Rancho Al egre D’Oest e.
O d epu t ad o R i car do
Barros acaba de liberar
recursos da ordem de
R$ 200 mil para custeio
do s et or. Segu ndo o
prefeito Aristeu Ceniz,
o recurso vem do PAB
– Programa de Atenção
Básica.
Mais uma vez o prefeito agradece o apoio
q ue o dep u tad o t em
dedicado ao município
e cita que os recursos
anunciados são muito
bem vindos, especialmente para fortalecer
o set or de saúd e do
município.
A secretária de Saúde
do município, Daiane
Zanuto, diz que o apoio
do deputado tem sido
importante para o setor,

Os recursos da saúde ja estão disponiveis para custeio do setor

uma vez que o município tem investido de
forma significativa em
saúde.

“No s sa s aúd e te m
sido fortalecida a cada
dia e a gente só tem que
agradecer por mais esta

conqu ist a im portant e
garant ida pelo d eputado Ricardo Barros”,
disse ela.

liberado com apoio deles.
Nosso muito obrigado”,
disse.
A diretora Eliane Macedo comenta que o kit
chega para facilitar o processo de aprendizagem,
uma vez que os alunos
contarão com materiais
didáticos como videoaulas e cartilhas digitais,
com instruções gráﬁcas
detalhadas que elucidam
o passo a passo de cada
proposta de atividade.
Ela citou ainda que
o programa tem como
objetivo incentivar os estudantes do Ensino Médio
da rede pública a estudar
e a colocar em prática
projetos de tecnologia.
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Moreira Sales: educação premiou as
professoras vencedoras de concurso
Profissionais da educação da rede municipal
de ensino de Moreira
Sales, que participaram
e venceram o concurso
do Dia do Professor, foram homenageados nesta
semana.
A entrega da premiação foi feita durant e
evento que contou com
a presença do prefeito
Rafael Bolacha e ainda
dos secretários Eugênia
Vi otto – Educação e
Reginaldo Martins da
Administração.
Durante sua fala, o
prefeito Rafael Bolacha
destacou a importância
da premiação e aproveitou a oportunidade para

disse.
Para a secretária Eugênia, a premiação aos
professores é um reconhecimento e valorização aos profissionais que
muito têm se empenhado
para fazer da educação
municipal um setor cada
dia melhor.

A entrega da premiação e homenagens foi na última quinta-feira

parabenizar os profissionais pela passagem do
seu dia, comemorado no
último dia 15 deste mês.
“A educação tem sido

prioridade na nossa administração e aproveito
esta oportunidade para
parabenizar os professores pelo seu dia. Digo

também que é através
da força da união que a
gente tem vencido as dificuldades e melhorado a
educação todos os dias”,

Moreira Sales capacita produtores sobre
olericultura, pragas e inimigos naturais
O município de Moreira
Sales, através da Secretaria
Municipal de Agricultura, com
parceria com o Senar Paraná e
IDR – Emater – realizou mais um
importante curso voltado para
os pequenos produtores locais.
Trata-se docursode Olericultura,
Pragas e Inimigos Naturais.
No total foram cinco dias
de treinamento e capacitação,
somando 40 horas de troca de
informações e orientações técnicas. O curso foi ministrado
pelo instrutor Marcos, com os
participantes passando por aulas
teóricas e práticas.
De acordo com o secretário
de Agricultura de Moreira Sales,
Marcelo Marangoni, o curso é
dos mais importantes, uma vez
que trabalha com informações
novas, munindo o produtor

A i nd a d u ran t e o
evento, o prefeito Rafael Bolacha parabenizou as professoras
Karla e Jaqueline, que
elaboraram parte do
Plano de Aulas para o
Aula Paraná no Sistema
LRCOM, do Governo
do Paraná.

Curso envolveu a participação de vários produtores do município

Aulas práticas foram feitas na zona rural

para estar bem preparado para
enfrentar a questão das pragas
na olericultura.
As últimas aulas práticas foram realizadas em uma plantação
de tomates, localizada no bairro
Vila Rural, na propriedade do
agricultor Osmar Aparecido
da Silva.
“A todos que estiveram
participando do curso, os nossos agradecimentos. É sempre
muito bom se capacita e buscar
qualiﬁcação no setor em que
se atua”, destacou o secretário
Marcelo Marangoni.

O prefeito Bolacha e os secretários Reginaldo
e Eugênia prestigiaram a solenidade

