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Moreira Sales vai receber R$ 61 mil para
atender famílias atingidas pelo temporal
O município de Moreira
Sales foi contemplado com
recursos para atender famílias atingidas por um forte
temporal com chuvas de
granizo, que caíram sobre
a cidade no último dia 23
de outubro. No total serão
R$ R$ 61,7 mil, liberados
pelo Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Regional.
De acordo com o prefeito
Rafael Bolacha, com estes
recursos será possível fazer
a aquisição de telhas para
distribuir aos atingidos. “Já
temos cadastradas todas as
famílias atingidas e com
este recurso vamos fazer a
aquisição de telhas”, disse
ele.
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Vestibular da UEM tem 14.536 inscritos:
provas vão acontecer dia 20 de fevereiro
A Comissão Central do
Vestibular Uniﬁcado (CVU)
da Universidade Estadual
de Maringá (UEM) publicou nesta sexta-feira (12)
o Edital de Homologação
dos cursos de graduação
ao Processo de Avaliação
Seriada (PAS) e Vestibular
2021, além do Edital de
Concorrência para este
último. O curso mais concorrido segue o de medicina
com 382 candidatos/vaga,
seguido de odontologia
com 34 candidatos/vaga e
psicologia com 32 candidatos/vaga. PAGINA 03

Vereadores de Goioerê realizaram
votações na sessão de ontem anoite
Os vereadores de
Goioerê se reúnem na
noite desta quarta-feira
às 20 horas, para mais

uma sessão ordinária.
Foram apreciados e votados requerimentos e
indicações. PAGINA 02
PAGINA 02

Estado lança documentário sobre ações de
bolsistas no combate à pandemia na
O Governo do Estado lança
na próxima segunda-feira (22),
às 14h, um documentário que
retrata uma das principais
ações de enfrentamento à
Covid-19 no Paraná: a atuação
de bolsistas. O evento será no

auditório da Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba,
com transmissão em tempo
real pelo canal no YouTube
da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG).
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Vereadores de Goioerê realizaram
votações na sessão de ontem anoite

Rodovias do PR
O secretário de Estado da Infraestrutura, Sandro
Alex, informou que o Plano de Outorga das Rodovias
Integradas do Paraná será enviado com correções para o
Tribunal de Contas da União (TCU). SandroAlex explica
que essa medida permitirá o lançamento dos editais de
licitação na Bolsa de Valores. “Obras previstas no texto
enviado ao TCU já estão sendo feitas, com a retirada
dessas obras, automaticamente, reduz mais um pouco
o valor da tarifa, o que todos queremos”, explicou.
Deputado municipalista
O presidente da Assembleia
Legislativa do Paraná, Ademar
Traiano, foi escolhido como
representante de 50 municípios
do Paraná. Nessa quarta-feira
(17) o deputado recebeu o título de Cidadão Honorário de
Goioxim, e nesta quinta-feira
(18) receberá o título de Cidadão Honorário de Sulina.“Fui
prefeito de cidade pequena,
Santo Antônio do Sudoeste, e
vivenciei na pele todas as diﬁculdades porque passa um prefeito do interior. Meu objetivo
é ajudar os prefeitos a tocarem
suas obras e tornarem realidade
seus projetos”, disse.
Banco de desenvolvimento
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) atingiu de janeiro até
31 de outubro a marca de R$ 1,1
bilhão em contratos ﬁrmados
no Paraná. Foi o maior volume
entre os três estados do Sul,
região em que o banco atua.
Dados da agência na capital
paranaense apontam que no
Paraná a região Oeste se destaca, com R$ 311 milhões em
contratos. Os setores com mais
contratos ﬁrmados são comércio, serviços e agropecuária.
“Vamos trazer novos desaﬁos e
tornar o BRDE o maior banco
de desenvolvimento regional do
Brasil”, aﬁrma o presidente do
BRDE, Wilson Bley.

Mercado de capitais
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) emitiu sua primeira
garantia voltada ao mercado
de capitais nesta semana. O
banco foi o garantidor do grupo
Ecoagro (que atua como elo
entre a cadeia produtiva do
Agronegócio e o mercado de
capitais), em um valor total de
R$ 70 milhões em Certiﬁcados
de Recebíveis do Agronegócio
(CRA) com emissão coordenada em conjunto pela Eco Securitizadora e Banco Alfa. “Há
pelo menos dois anos o BRDE
estudava a participação neste
mercado. Queremos alavancar
mais operações, notadamente
com empresas cooperativas”,
disse Bley.
Repasse de orçamento
O coordenador da bancada
paranaense na Câmara, deputado Toninho Wandscheer (Pros),
informou que ﬁcou deﬁnido que
o repasse orçamentário de R$
212 milhões aos municípios
será destinado para a vacina
contra a Covid-19, que está
sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná
e para a Polícia Rodoviária
Federal. “Já oﬁcializamos o
repasse de R$ 10 milhões para a
universidade. Desde o começo,
a bancada se mostrou favorável
ao projeto. Nós apoiamos 100%
a vacina paranaense”, disse o
parlamentar.
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Os vereadores de Goioerê se reúnem na noite desta
quarta-feira às 20 horas, para
mais uma sessão ordinária.
Foram apreciados e votados
requerimentos e indicações.
De autoria do vereador
Fábio Plaza, foi votado requerimento solicitado da Prefeitura, informar o seguinte:
em relação aos serviços de
microrrevestimento asfáltico
executados em nossa cidade,
através de convênio com a
Sindepar, quais as vias públicas foram contempladas e
as que ainda serão executadas
(detalhar os nomes das ruas e
os trechos executados).
O vereador também quer o
envio de cópia das planilhas
de metragens das vias executadas devidamente assinadas
pelo ﬁ scal da obra e os respectivos comprovantes de
pagamentos dos serviços de
microrrevestimento realizados até o presente momento.
Já de autoria do vereador
Ricardo Martins foi votada
indicação que solicita da
assessoria jurídica e equipe
administrativa da prefeitura,

A sessão aconteceu na noite de ontem, com varios projetos solicitados
realizem estudos técnicos,
obj et ivando promover a
revisão do plano de cargos,
carreiras e salários dos servidores públicos efetivos que
formam o quadro de pessoal
da administração direta e
indireta do município, e,
especiﬁcamente, que administração tenha uma atenção
especial aos servidores lota-

dos na Secretaria Municipal
de Viação e Obras.
De autoria do vereador
Fáb io Plaza, f oi vo tada
indicação que solicita das
Secretarias Municipais de
Assistência Social, de Educação, de Saúde e de Agricultura – Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, estudar a
viabilidade para formatação

do projeto Transformar.
Também d o v eread or
Fab io Plaza, f oi vo tada
indicação que solicita da
administração municipal,
para que determine ao setor
competent e, a ex ecução
dos serviços de limpeza
do passeio no entorno do
Estádio Municipal Antônio
Massarelli.

Estado lança documentário sobre ações de
bolsistas no combate à pandemia na segunda-feira
O Governo do Estado
lança na próxima segunda-feira (22), às 14h, um
documentário que retrata
uma das principais ações de
enfrentamento à Covid-19
no Paraná: a atuação de
bolsistas. O evento será
no auditório da Biblioteca
Pública do Paraná, em
Curitiba, com transmissão
em tempo real pelo canal
no YouTube da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG).
Intitulada “Chamada
Zero Nove”, a produção audiovisual integra
o Programa de Apoio
Institucional para Ações
Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate à
Pandemia do Coronavírus.
O projeto foi coordenado pela Superintendência
Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), pela Fundação
Araucária e Secretaria
de Estado da Saúde. As
atividades foram desenvolvidas pelas universidades
estaduais e Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
AItaipu Binacional apoiou
o projeto com a liberação
de recursos para o ﬁnanciamento de algumas bolsas.
Ao todo, foram contratados mais de mil bolsistas
(1.167), entre proﬁssionais
de saúde, professores e
estudantes, que atuaram
em ações preventivas, de
tratamento e esclarecimentos sobre a doença. O programa envolveu um aporte
de recursos da ordem de R$
14,5 milhões.
Em um ano, Huop faz
mais de 2 mil exames de
ressonância magnética
Com melhora dos indicadores, Governo suspende decretos restritivos
Com amparo nesse programa, a UEPG produziu

O evento será no dia 22 no auditório da Biblioteca Pública do Paraná

o documentário com 17
episódios, que retratam as
principais ações de enfrentamento à doença em todo
o território paranaense, empreendidas pelo Governo
do Estado desde o início
da pandemia, em 2020. A
obra reúne depoimentos de
várias pessoas que estiveram na linha de frente no
combate à Covid-19.
Segundo o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Aldo Nelson Bona, a iniciativa teve como objetivo
registrar a dedicação de
proﬁssionais durante os
momentos mais desaﬁadores da pandemia.
“Nos depoimentos, as
pessoas comentam, a partir
de experiências próprias,
as mudanças de rotina em
decorrência do vírus, principalmente nas unidades
hospitalares e até nas unidades prisionais”, aﬁrma.
Ele destaca que o programa de ações extensionistas é considerado uma
das principais iniciativas
nessa área no combate à
pandemia do novo coro-

navírus em todo o Brasil.
DOCUMENTÁRIO –
Por 19 meses, a equipe da
UEPG percorreu 40 cidades de todas as regiões do
Estado e fez 332 entrevistas
com lideranças, professores, bolsistas, cidadãos e
pacientes recuperados. O
trabalho resultou em 17
episódios, que somam 235
minutos de vídeo, 700 fotograﬁas e 200 páginas de
textos jornalísticos.
Todo esse conteúdo
em vídeo, texto e imagem
estará disponível no dia
do lançamento (22) em
uma plataforma digital, na
Internet, incluindo extras,
como os bastidores das
entrevistas.
90% dos municípios
aderem ao PlaniﬁcaSUS
para aprimorar serviços
de saúde
Entre produção e pós-produção, a obra reuniu
dez proﬁssionais da UEPG
que atuam na Coordenadoria de Comunicação e no
Núcleo de Tecnologia da
Informação: as jornalistas
Luciane Navarro e Aline
Jasper; o publicitário Fábio Ansolin; o produtor

de vídeo Juliano Mattozo;
Jéssica Natal (extras, redação e revisão); Júlio César
Prado (trilhas e apoio de
edição); William Clarindo
(animações e apoio de edição); Luiz Gustavo Barros
(diretor de Tecnologia da
Informação); Juliano Lavandoski (web designer);
e Ademir Mazer Junior
(gerente de projeto).
MUNICÍPIOS – Os
municípios que aparecem
em “Chamada Zero Nove”
são Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Carlópolis, Cascavel,
Castro, Colorado, Cornélio
Procópio, Curitiba, Foz do
Iguaçu, Francisco Beltrão,
Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Matinhos, Paranaguá,
Paranavaí, Pinhais, Ponta
Grossa, Pontal do Paraná,
Porecatu, Rebouças, Ribeirão Claro, Santa Amélia,
Santa Fé, Santo Inácio, São
João do Ivaí, São José dos
Pinhais, Sarandi, Sengés,
Siqueira Campos, Telêmaco Borba, Umuarama,
União da Vitória.
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Vestibular da UEM tem 14.536 inscritos:
provas vão acontecer dia 20 de fevereiro
A Comissão Central
do Vestibular Unificado
(CVU) da Universidade Estadual de Maringá
(UEM) publicou nesta
sexta-feira (12) o Edital de
Homologação dos cursos
de graduação ao Processo
de Avaliação Seriada (PAS)
e Vestibular 2021, além do
Edital de Concorrência para
este último. O curso mais
concorrido segue o de medicina com 382 candidatos/
vaga, seguido de odontologia com 34 candidatos/
vaga e psicologia com 32
candidatos/vaga.
Ao todo, foram 23.843
inscrições homologadas
para o PA S (11.340, etapa
1; 6.880, etapa 2; 5.623,
etapa 3) e 14.536 para o
vestibular. A aplicação da

O resultado do vestibuar será divulgado no dia 20 de abril de 2022

Moreira Sales vai receber R$ 61 mil para
atender famílias atingidas pelo temporal
O município de Moreira Sales foi contemplado
com recursos para atender famílias atingidas por
um forte temporal com
chuvas de granizo, que
caíram sobre a cidade no
último dia 23 de outubro.
No total serão R$ R$
61,7 mil, liberados pelo
Governo Federal através
do Ministério do Desenvolvimento Regional.
De acordo com o prefe ito Raf ael Bol ach a,
com estes recursos será
possível fazer a aquisição de telhas para distribuir aos atingidos. “Já
temos cadastradas todas
as famílias atingidas e
com este recurso vamos
fazer a aquisição de telhas”, disse ele.
O pr ef eito cita qu e
de acordo com levantamento da Defesa Civil,
ao menos 70 residências

Ao menos 70 residências vão receber a ajuda

tiveram os telhados danificados. As localidades mais afetadas foram
os distritos de Paraná do
Oeste e Vila Gianelo.
Al ém de sta a ju d a

d o Go v er n o F ed er a l ,
o p refeito lemb ra que
Moreira Sales recebeu,
no dia 27 de outubro, 3
mil telhas de Eternit da
Defesa Civil do Paraná.

“Com mais este recurso
do Governo Federal, a
expectativa é de que todas as famílias atingidas
sejam atendidas”, frisou
o prefeito.

Produtora paranaense de morangos
recebe prêmio de inovação no meio rural
A produtora de morangos
Rosana Gabardo Pallu, de
Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu o Prêmio Produtor Rural
4.0, concedido pelo Agrobit
Brasil, referente à inovação e
tecnologia no meio rural. Ela
ﬁcou em segundo lugar na Categoria Pequena Propriedade. A
iniciativa tem como objetivo
incentivar produtores rurais
que promovem a inovação no
setor agropecuário, em busca
da sustentabilidade econômica,
social e ambiental.
O reconhecimento é uma
vitória para Rosana, que há três
anos era confeiteira na cidade.
E aﬁrma que não se arrepende
da mudança. Depois de passar por cursos de capacitação
promovidos pelo Instituto de
Desenvolvimento Rural do
Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) e pelo Senar (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural), ela e o marido, José Marcos,
construíram uma estufa para
plantar morangos, no sistema
semi-hidropônico elevado.
Governo apoia fortalecimento da agroindústria familiar

no Sul do Paraná
Pesquisa, assistência e
extensão fazem da Lapa referência em fruticultura
Maior polo de cultivo de
morangos do Paraná, com cerca
de 800 produtores, a Região
Metropolitana de Curitiba vem
substituindo o cultivo tradicional por bancadas elevadas
e protegidas por estufas. O
IDR-Paraná presta assistência
e capacita os produtores para
uso desta tecnologia.
“Fiquei muito feliz. Não
esperava nem ser indicada,
quanto mais ﬁcar em segundo
lugar. Agora tenho que honrar
esse prêmio”, aﬁrma Rosana.
“Tenho que ﬁcar melhor ainda
e produzir alimentos com cada
vez mais qualidade. Já estou
fazendo mais cursos para melhorar ainda mais”.
Atualmente, Rosana e o
marido têm quatro estufas, com
18 mil pés de morango.
Estado trabalha para reduzir deriva de agrotóxicos em
culturas sensíveis
Alexandre William da Costa Marra, supervisor regional
do Senar Paraná, foi quem in-

dicou a propriedade de Rosana
para o prêmio. Segundo ele, o
trabalho desenvolvido com o
cultivo elevado, em área protegida, o uso racional da água,
o controle biológico de pragas,
o MIP (Manejo Integrado de
Pragas) e a rastreabilidade
credenciaram a produtora a
participar da competição.
Além disso, ele acredita
que outro aspecto chamou
a atenção. “Acho que pesou
muito a velocidade com que a
Rosana chegou a esse ponto”,
disse. Ela começou o cultivo
em 2018, dobrou a produção
e já construiu uma packing
house (instalação onde a fruta
é recebida e processada antes
de ir para o mercado).
PRODUÇÃO – O extensionista Luis Gustavo Lorga,
do IDR-Paraná, explica que a
popularização do cultivo elevado e semi-hidropônico se dá
pelas vantagens que oferece ao
proprietário rural.Apropriedade
de Rosana e do marido José
Marcos produz 21.000 quilos de
morango por ano. As frutas são
vendidas para intermediários e

também entregues a supermercados da Região Metropolitana
de Curitiba. O cultivo é feito
em estufas, em bolsas plásticas
(labs) ou calhas instaladas sobre
uma bancada a aproximadamente um metro do solo.
Com apoio do Estado,
sistema que integra lavoura e
pecuária traz benefícios
O substrato é previamente
preparado e as plantas recebem
todos os nutrientes por meio
do sistema de irrigação. Dessa
maneira, tem-se um ambiente
mais controlado e plantas mais
saudáveis, com baixa incidência de doenças e pragas. A
produtora ainda usa caldas alternativas com produtos a base
de microorganismos naturais,
reduzindo drasticamente o uso
de produtos químicos.
De acordo com Lorga, do
IDR-Paraná, os agrotóxicos
são usados de forma controlada, respeitando as noções
de boas práticas agrícolas. Ele
informou ainda que os produtores seguem participando de
capacitações para melhorar os
resultados com o plantio de
morango.

prova do vestibular será no
dia 20 de fevereiro de 2022,
nas cidades de Maringá,
Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte,
Cidade Gaúcha, Curitiba,
Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama.
Já o PAS será em 27 de
março de 2022 em Maringá,
Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte,
Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e
Umuarama.
O resultado final do
vestibular será divulgado
em 20 de abril de 2022,
juntamente com o da Etapa
3 do PAS. Já os resultados
das etapas 1 e 2 do PAS
estarão disponíveis em 20
de maio de 2022 no site
da CVU.
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Governador recebe embaixador da
Nigéria e apresenta potencial do Paraná

O embaixador da Nigéria, Muhammad Makarﬁ Ahmad, faz sua primeira visita oﬁcial ao Paraná. É o país africano
mais populoso, com cerca de 200 milhões de habitantes. O diplomata destacou o interesse de cooperações
econômicas e tecnológicas com o Estado.

O governador Carlos
Massa Ratinho Junior recebeu nesta quarta-feira
(17), no Palácio Iguaçu,
o embaixador da Nigéria,
Muhammad Makarﬁ Ahmad, que faz sua primeira
visita oﬁcial ao Paraná. É
o país africano mais populoso, com cerca de 200
milhões de habitantes.
O diplomata destacou
o interesse de cooperações
econômicas e tecnológicas
com o Estado. A ideia é fortalecer o comércio de produtos paranaenses ao país,
como grãos, açúcar, aves e
peixes, além de consolidar
um intercâmbio tecnológico
voltado ao setor agrícola.
“O Paraná está à disposição para fortalecer as
relações culturais e econômicas com a Nigéria.
Ficamos muito felizes em
poder construir projetos
conjuntos com o país”, disse
o governador.
Ratinho Junior apresentou os potenciais do Estado,
que é maior produtor brasileiro de proteína animal,
com destaque para o frango
e peixe, o segundo maior

produtor de grãos, carne
suína e de leite do País.
O Paraná, ressaltou ele,
também se destaca no setor
industrial, com as maiores
cooperativas e o segundo
maior parque automotivo
do Brasil.
“Também estamos nos
consolidado como um grande centro de tecnologia, com
parques tecnológicos espalhados por todas as regiões,
fazendo o intercâmbio entre
a academia e o setor privado”, destacou o governador.
“Além disso, temos a maior
rede de universidades públicas estaduais, com sete instituições de ensino superior
que também abrangem as
diferentes regiões”.
Atualmente, vários produtos paranaenses são exportados para a Nigéria,
com destaque para o álcool
etílico, café, açúcar, além de
maquinários, equipamentos
e automóveis
PARCERIA – Para o
diplomata, uma parceria
comercial com o Paraná
fortaleceria tanto o Estado,
como a economia nigeriana.

“O Paraná tem tecnologia
aplicada no setor do agronegócio e a Nigéria conta os
recursos e uma mão de obra
de qualidade que podem
melhorar a produtividade
da agricultura paranaense
e nigeriana”, afirmou o
embaixador.
“Convidamos o Estado
e as empresas paranaenses
a investirem na Nigéria e
fazer do país não apenas um
mercado, como um facilitador para exportar os produtos do Estado de forma mais
rápida e econômica para
outros continentes, como a
Europa”, disse Ahmad.
O embaixador também
destacou a troca cultural
que pode ser facilitada. “Temos muito o que aprender
e compartilhar em termos
culturais. O mais importante, porém, é celebrar
as semelhanças da cultura
nigeriana e brasileira, que
são muitas”, disse.
VISITA OFICIAL –
Após a conversa com a
comitiva, houve uma troca
de presentes. O governa-

dor Ratinho Junior deu ao
embaixador uma ilustração
do artista paranaense Toto
Lopes, que traz a representação da gralha-azul e da
araucária, a ave e árvore
símbolos do Estado. Ele
ganhou de Muhammad
Ahmad um traje típico da
vestimenta africana.
Além da visita oﬁcial ao
Palácio Iguaçu, a agenda
do embaixador em Curitiba segue até a sexta-feira
(19) e conta também com
reuniões com o prefeito
Rafael Greca; com o reitor
da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), Ricardo
Marcelo Fonseca; e com o
presidente da Ocepar, José
Roberto Ricken.
PRESENÇAS – Também acompanharam a visita
o vice-governador Darcia
Piana; o chefe da Chancelaria da Embaixada da
Nigéria, Labaran Riskuwa;
o primeiro-secretário Sunday Edmund; a assessora
Yvonne Belinda Maha; os
secretários estaduais da
Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara,

Esporte divulga os resultados e campeões
dos Jogos Escolares Bom de Bola
O município de Planalto recebeu no último
feriado uma das competições mais tradicionais
dos Jogos Escolares do
Paraná (JEPS), os JEPS
Bom de Bola. O evento,
que marcou a retorno de
uma fase final escolar,
contou com 35 delegações
de 20 núcleos regionais de
educação e a participação
800 pessoas entre atletas,
treinadores, dirigentes e
arbitragem.
Os jogos foram disputados nas categorias, B
- de 12 a 14 anos (Ensino
Fundamental) - e A - de 15
a 17 anos (Ensino Médio),
ambas no masculino e
feminino.
Confira AQUI os resultados gerais da competição. Os vencedores
das finais foram Colégio
São Tomaz de Aquino, de
Wenceslau Braz - Categoria B - Feminino; Colégio
Reni C. Gamper, de Manoel Ribas - Categoria A
- Feminino; Colégio Lourdes A. Melo, de Itaguajé
- Categoria B - Masculino;
e Colégio João Paulo II,
de Arapoti - Categoria A
- Masculino.
A coordenadora dos
Jogos Escolares Bom de
Bola, Marcia Tomadon,
comentou a importância
da volta desta competição,

Os jogos foram disputados nas categorias, B - de 12 a 14 anos (Ensino Fundamental) e A - de 15 a 17 anos (Ensino Médio), ambas no masculino e feminino.

que não ocorria desde
2019. “Foi muito importante essa retomada do
esporte dos Jogos Escolares, foi um evento que
trouxe alegria a estes jovens atletas e professores.
Temos uma expectativa
extremamente boa para
que em 2022 a competição
possa voltar ao modelo
regional, contando com
a participação de até 100
mil jovens”, afirmou.

O secretário de Esportes de Planalto, Gilmar
Da Silva, agradeceu ao
Governo do Estado. “Foi
um grande prazer e um
priv ilégio pod er fazer
parte desta retomada dos
Jogos Escolares Bom de
Bola, recebendo os atletas
em nosso município. A
volta dos jogos é muito
importante para que os
jovens estejam envolvidos

em atividades após tanto
tempo parados, é também,
uma alegria imensa poder
ver todas estas crianças
so r rin d o n o va m en te ”,
destacou.
Os Jogos Escolares do
Paraná - Bom de Bola
fo ram realizados p elo
Governo do Estado, por
meio da Secretaria da
Educação e do Esporte,
com o apoio da prefeitura
de Planalto.
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