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Moreira Sales conquista mais de
R$ 7 milhões para obras e serviços
O deputado Luiz Cláudio
Romanelli, juntamente com
o prefeito Rafael Bolacha,
inauguraram na tarde desta
quinta-feira, uma moderna
cozinha comunitária, instalada
no Centro de Eventos da Terceira Idade. Na oportunidade,
foram anunciados recursos
para construção de casas populares, pedras irregulares e
veículos, totalizando mais de
R$ 7 milhões.

Rancho Alegre abre
programação de Natal
na noite deste domingo
O município de Rancho
Alegre D’Oeste programou
para este domingo, dia 12, a
solenidade de abertura da programação de Natal. O evento,
dos mais esperados, contará
com a chegada do Papai Noel.
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Comércio de
Goioerê abre à
noite a partir de
segunda-feira

Sorteio de prêmios
da campanha
‘IPTU Premiado’
será no dia 22
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Quarto Centenário quer recursos para a
compra de caminhão e retroescavadeira
Mu n icí p io e ssenc ia lmen te a gr í col a, Qu ar t o
Centenário precisa de bons
equipamentos para enfrentar as demandas do setor.
Pensando nisso, os vereadores Gelson Caires, ‘Jhonny
do Ennio’ e Silvio Bessani,

protocolaram junto ao gabinete do deputado federal
Sergio Souza, pedido de
liberação de recursos para
a compra de um caminhão
caçamba e uma retroescavadeira.

CIDADES

Janiópolis investe R$ 294 mil
naO compra
de retroescavadeira
município de Janiósegundo o prefeito Ismael
polis recebeu nesta semana,
uma moderna retroescavadeira, adquirida pela administração municipal para
apoiar na realização de
obras e serviços em favor da
população. O investimento,

Dezanoski, foi da ordem de
R$ 294.999,00 - sendo R$ 218
mil de recursos do Estado e
mais de R$ 76 mil de recursos
próprios do município.

CIDADES
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Sorteio de prêmios da campanha
‘IPTU Premiado’ será no dia 22

Selo Clima
O secretário Márcio Nunes fez a entrega dos certiﬁcados
do Selo Clima Paraná para setenta empresas e a prefeitura de
Maringá. A iniciativa do Governo do Estado é um reconhecimento para quem divulga e reduz a produção de carbono.
O Selo Clima Paraná está na 7ª edição e aponta redução de
39 mil toneladas na emissão de carbono pelas empresas que
conquistaram o Selo Clima Paraná Ouro Plus, o que equivale
a 10 mil campos de futebol. Na edição, foi a primeira vez que
uma prefeitura emitiu inventário com informações sobre a
emissão de carbono. A prefeitura de Maringá foi reconhecida
com o selo na categoria Original.
Nova Ferroeste
A Nova Ferroeste, maior
projeto logístico do Paraná
para os próximos anos,
reuniu parte da bancada
paranaense na Câmara dos
Deputados, em Brasília.
O coordenador do Plano
Estadual Ferroviário, Luiz
Henrique Fagundes, detalhou a relevância da Nova
Ferroeste para o desenvolvimento do País. O Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)
apontou que a construção da
nova ferrovia vai permitir a
redução do custo logístico
dos produtores paranaenses
em até 30% em algumas
regiões. O valor do investimento é de R$ 29,4 bilhões.
O projeto deve ir a leilão no
segundo trimestre de 2022.
Nova Ferroeste II
A Nova Ferroeste surgiu
a partir da necessidade de
ampliar o traçado da atual
Ferroeste, entre Cascavel e
Guarapuava. O projeto do
Governo do Paraná vai ligar
por trilhos o município de
Maracaju, no Mato Grosso
do Sul, e Paranaguá, no Litoral do Estado. Um ramal entre
Foz do Iguaçu e Cascavel
também está previsto para
escoar parte da produção
agrícola do Paraguai e Argentina pelo Porto de Paranaguá. No total, são 1.304

quilômetros de extensão.
Estudos recentes apontaram
soja e proteína animal como
as principais cargas a serem
transportadas.
LOA 2022
O projeto que trata da Lei
Orçamentária Anual (LOA)
para o ano de 2022 foi aprovado em segunda votação
na Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep). O orçamento estima a receita e
ﬁxa as despesas do governo
do estado para o exercício
ﬁnanceiro de 2022 em R$
54,6 bilhões. O valor do
orçamento presente na LOA
de 2022 é 8% maior do que
a quantia aprovada para o
ano de 2021. O texto segue
em tramitação na casa.
Reconstrução
O Governo do Paraná
liberou uma verba de R$ 1,5
milhão para a reconstrução
do campus da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste) em Foz do Iguaçu. O valor liberado pelo
Estado será usado para refazer o telhado da biblioteca,
restaurante universitário,
laboratório de enfermagem
e passarelas de acessos aos
blocos. As estruturas foram
completamente destruídas
durante um forte temporal,
registrado no dia 23 de
outubro.
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A Prefeitura de Goioerê
agendou para o próximo dia
22 de dezembro, a realização
do sorteio de prêmios da campanha “IPTU Premiado”, que
vai contemplar consumidores
em dia com seus impostos
com cerca de R$ 30 mil em
prêmios. Entre os prêmios
estão uma motocicleta zero-quilômetro, 4 geladeiras e 4
televisores.
Pelas regras, poder ão
concorrer ao sorteio os contribuintes que já quitaram o
IPTU de 2021 e estão em dia
com essa obrigação. “É a primeira vez que Goioerê realiza
essa campanha e os resultados
estão sendo surpreendentes”,
comenta o secretário de Administração, Gerson de Brito.
O prefeito Betinho Lima
cita que os recursos do IPTU
são muito importantes, pois
são depositados na chamada
conta livre do município,
com a Prefeitura podendo
aplicá-los em obras e serviços
nos mais diversos setores da
comunidade, bem como em
educação, saúde, esportes,

A equipe da Secretária da Fazenda que organizou a campanha do IPTU
entre outros departamentos.
Ainda segundo o prefeito,
a campanha tem como objetivo valorizar os munícipes que
contribuem com o pagamento
de IPTU em dia, incentivando
o cumprimento das obriga-

ções tributárias.
“É importante destacar
que o IPTU é um dos únicos
impostos que ﬁca em sua totalidade no município, com a
administração podendo fazer
vários investimentos através

de sua arrecadação. Desde já
queremos agradecer a todos
os contribuintes que têm honrando com suas obrigações. É
imposto que volta em investimento para a população”,
disse o prefeito.

Associação dos Produtores Rurais
do Paraná elegeu a nova diretoria
Produtores rurais de
Goio erê e região, que
integram a Associação de

Produtores Rurais do Paraná, elegeram no último
dia 2 de dezembro, a nova

diretoria da entidade. O
produtor Nelton de Castro
Soares foi reeleito e segui-

A assembléia foi realizada no último dia 02 de dezembro

rá à frente da associação
por mais um mandato.
Durante a assembleia
também houve uma prestação de contas das ações
da entidade durante o ano
de 2021 e a apresentação
dos nomes dos agricultores que farão a entrega de
produtos em 2022.
De acordo com o presidente Nelton, a expectativa para o próximo ano
é das melhores, com a
associação seguindo forte
em defesa dos produtores
locais.

Pesquisadores desenvolvem programa
capaz de identificar novos genes
Pesquisadores da Universidade Estadual de
Maringá (UEM) desenvolveram um programa
de computador capaz de
analisar sequências de
genes conhecidos como
RNAs não codiﬁcantes. O
programa foi desenvolvido durante o doutorado de
Diego de Souza Lima, sob
a orientação do docente
Flavio Augusto Vicente
Seixas, e é capaz de classiﬁcar rapidamente milhares de sequências entre
13 tipos diferentes de
RNAs não codiﬁcantes,
com precisão superior a
alguns dos métodos mais

avançados.
“Por se tratar de uma
nova ferramenta para
auxiliar pesquisadores da
área da genética, espera-se que possa contribuir
no descobrimento de
genes até então desconhecidos”, aﬁrma Flavio
Seixas.
Ainda segundo o professor, esses genes, antes
considerados sem importância, são hoje apontados
como essenciais para todos os organismos vivos,
além de estarem envolvidos em doenças autoimunes e diversos tipos de
câncer. “Porém, mesmo

com este progresso, a
função destes genes ainda
é pouco compreendida, e
a sua identiﬁcação não é
tarefa fácil”, esclarece o
orientador.
Nesse sentido, os pesquisadores criaram um
programa que se baseia
em métodos de inteligência artificial para
analisá-los e dizer, com
alta precisão, qual é a
função destes genes no
metabolismo.
Esses métodos estão
presentes em diversas
tecnologias que usamos
cotidianamente, como
nos aplicativos de redes

sociais e em sistemas de
recomendação de produtos, ﬁlmes e conteúdos
digitais, também têm
causado grande impacto
em diversas áreas da
ciência.
O artigo que descreve o
programa de computador,
nomeado como “NCYPred”, foi recentemente publicado na revista
científica IEEE/ACM
Transactions on Computational Biology and
Bioinformatics, e pode
ser utilizado gratuitamente por pesquisadores
do mundo todo por meio
deste site.
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Expectativa para a realização
da 3ª Expo-Cristã de Goioerê
A Secretaria de Cultura de
Goioerê está empenhada na
organização da 3ª Expo-Cristã,
agendada para acontecer na
próxima quinta-feira, dia 16. O
evento será na Praça da Igreja
Católica Matriz, contando com
a participação de vários cantores
e bandas das igrejas da cidade.
De acordo com as informações, os participantes poderão
se apresentar cantando com
playback ou com instrumentos
ao vivo. “Isso ﬁca a critério de
cada um dos participantes”,
comenta o secretário Dhionata
Macena.
O secretário cita que para
esse ano a expectativa e de
muitos inscritos. “Estamos
saindo de uma pandemia e por
conta disso estamos crendo que
o número de participantes vai
nos surpreender”, disse.
O prefeito Betinho Lima
destaca a importância do even-

O evento é tradicional em Goioerê e vai para a sua terceira edição: mostra de talentos musicais gospel

to, como forma até de revelar
novos talentos da música gospel. “Sem dúvida, uma grande
oportunidade para que possamos conhecer os talentos da
música gospel local e também
da região”, citou.
Betinho aproveita a oportunidade para convidar as famílias
a prestigiarem esse evento. “Um
momento muito importante,
de louvor e adoração a Deus.
Gostaria que a família goioerense pudesse estar presente”,
destaca ele.
A Expo-Cristã faz parte
da programação de Natal, que
está sendo desenvolvida pela
Prefeitura de Goioerê, através
da Secretaria de Cultura.
Bandas e teatro: A programação de ﬁm de ano segue
durante todo este mês. No
próximo domingo, dia 19, haverá apresentações de bandas,
danças e teatro.

Eleitos de forma democrática, novos
diretores tomarão posse em fevereiro
Eleitos de forma democrática e transparente, os
novos diretores das escolas
da Rede Municipal de Ensino de Goioerê, tomarão
posse no mês de fevereiro
de 2022. A eleição aconteceu nesta quarta-feira, dia
8 e transcorreu de forma
tranquila, mesmo nas escolas onde houve disputa.
Ao parabenizar os eleitos, a secretária de Educação, Aline Batista, destacou
o trabalho e o empenho dos
proﬁssionais em educação
em buscar ‘incansavelmente’ melhorias para o setor.
“Em nome do prefeito
Betinho Lima eu só tenho
que agradecer pelo apoio e
empenho de todos vocês,
que trabalham com amor e
dedicação para oferecer o
melhor para a comunidade
estudantil e consequentemente para a sociedade”,
salientou ela.

Grupo de Oração Jovem encerra 2021
com evento na praça da Igreja Matriz

Os novos diretores foram eleitos na última quarta-feira: pleito sem problemas

Em duas escolas houve
disputa em Goioerê: na
Monteiro Lobato, onde a
professora Maria Lucia
Procópio venceu a concorrente – a professora Vânia
Negri Sakata - por uma
diferença de apenas dois
votos e também na Escola
Liduina Alves Gondim,
onde a vencedora foi a
professora Maria Vanda.
Na Escola Ladislau
Schikorski não houve disputa e o eleito foi o pro-

As diretoras Edneia e Loudes: eleição tranquila

fessor Antonio Vicente. O
mesmo foi registrado na

Os diferetores eleitos Ewerton, Maria Lucia e Antônio Vicente

Escola Jardim Primavera
com a eleição da professora
Edneia Dequi e na Cecíclia
Meireles, com a professora
Maria de Lourdes
Já na Escola Daniel
Portela de Jaracatiá, a
diretora eleita foi a professora Bereni Ribas e na
Onive dos Santos, o eleito
foi o professor Ewerton
Leandro, que vai para o
seu segundo mandato. Na
Escola José Jesus Cavalcante não houve inscritos
e o prefeito Betinho Lima
deverá indicar um diretor
na próxima semana.

O Grupo de Oração Jovem Filhos de
Pentecostes, da Igreja
Católica Matriz de
Goioerê, realiza neste
domingo, dia 12, o
último encontro do
grupo re lat ivo ao
ano de 2021, com o
tradicional ‘Louvor
na Praça’.
De acordo c om
os organizadores, o
encontro será na Pra-

ça da Igreja Matriz,
com a participação
do Ministério Tua
Palavra. Haverá louvor, adoração e muita
comunhão.
A expectat iva é
grande, com o evento
devendo reunir não só
a juventude, mas ﬁ éis
de todas as idades. O
encontro tem início
previsto para as 20:30
horas de domingo.
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Cinco escolas são contempladas com
computadores do programa Infratech
Cinco colégios da rede
estadual de ensino, que
fazem parte da área de
abrangência do Núcleo
Regional de Educação de
Goioerê, foram contemplados com computadores
do Programa Infratech.
Entre as escolas contempladas, três são de
Goioerê: Colégio Cívico-militar Vila Guaíra, Antonio Lacerda Braga – Premen II - e Ceebeja Scapari.
Também receberam computadores os colégios Dom
Bosco (Mariluz), Olavo
Bilac (Ubiratã).
Batizado como Infratech , o pr ograma está

O Colégio Civico-militar foi um dos contemplados com computador em Goioerê

No último levantamento do ano, saúde
alerta sobre os cuidados com a dengue
A Secretaria de Saúde de
Goioerê, através dos Agentes
de Endemias, está realizando
o último levantamento da
dengue na cidade – o chamado
Liraa. A intenção é monitorar
locais onde os focos são mais
agressivos e buscar controlar
o avanço da doença no município.
De acordo com dados
apresentados nesta semana, em
2021 foram 187 notiﬁcações
de casos suspeitos de dengue,
dos quais apenas 14 foram
conﬁrmados. No entanto, com
o período de férias chegando,
os riscos para uma possível
epidemia aumentam. Por conta
disso a população deve intensiﬁcar as medidas de controle,
como limpeza do quintal e o
uso do repelente.
Os novos índices serão
anunciados nesta sexta-feira,
dia 10. “Estamos fazendo o levantamento e acreditamos que
nesta sexta-feira será possível
sua divulgação”, comentam
agentes envolvidos com o

Os índices devem ser divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria de Saúde
Liraa, citando que este será o
último levantamento de 2021.
O levantamento está sendo feito em todos os bairros
da cidade, com os agentes
vistoriando as residências e
as quadras selecionadas pelo
sistema. “É um levantamento

muito importante, que vai
apontar se estamos ou não
nos cuidando bem”, frisa a
secretária de Saúde, Gabriela
Martins.
PERIGO: - Quem já teve
dengue, se contrair a doença
novamente, poderá ter um

desfecho mais grave em uma
segunda ocorrência. Por isso
precisa ser monitorado. A dengue tem sorotipos diferentes e
ter a doença não causa imunidade para os outros tipos. Tem
que fazer exames para identiﬁcar indícios de agravamento.

promovendo, através da
Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte Seed-PR - a entrega de 10
mil computadores para
colégios da rede estadual.
Serão contemplados 483
escolas, de 146 municípios, beneﬁciando cerca de
250 mil estudantes.
Para a chefe do Núcleo
de Educação de Goioerê,
professora Tânia Henrique, trata-se de um investimento tão considerável
em favor da educação do
Paraná. “A verdade é uma
só. O mundo é permeado
pela tecnologia e nossos
alunos e escolas não ﬁ ca-

rão de fora”, diz ela.
De acordo com Tânica,
são equipam en to s q ue
fortalecerão o excelente
trabalho que já é desenvolvido nas instituições de
ensino do estado, com as
plataformas de Inglês, Redação e Matiﬁ c. “Nossos
agradecimentos ao governador Ratinho Júnior e ao
secretário Renato Feder,
por este zelo com a educação regional”, disse ela.
A cerimônia foi prestigiada por várias autoridades, entre elas, os prefeitos
de Quarto Centenário Akio
Abe e Ismael Dezanoski de
Janiópolis.
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Comércio de Goioerê abre à noite
a partir desta segunda-feira, dia 13
Com a chegada do Papai
Noel na segunda-feira, dia
13, o comércio de Goioerê
dá início ao atendimento
noturno, com as lojas que
participam da promoção da
ACIG, ﬁcando aberta até às
22 horas.
Alex an dre Cândido,
presidente da Associação
Comercial, cita que a expectativa é grande, uma vez
que a promoção deste ano é
uma das maiores já vistas,
contando com o sorteio de
vários prêmios, entre eles,
vales compras e duas motocicletas zero-quilômetro.
A campanha já está valendo e no total são 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 passaportes, com direito a
passear no Trenzinho do
Papai Noel. Também serão
sorteados 5.000 passaporte
para brinquedos na praça.
O presidente da ACIG

A partir de segunda-feira, lojas estarão abertas até às 22 horas: mais tempo para o consumidor fazer suas compras

explica, que pelo regulamento, a cada R$ 50,00
em compras nas lojas participantes da promoção, o
consumidor tem 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.

O presidente da ACIG, Alexandre Cândido

MAIS RASPINHAS: A
promoção também está sorteando 800 raspinhas com
vales compras de R$ 50,00
cada. “São centenas de
pessoas que serão premia-

das”, destaca o presidente
da ACIG.
PAPAI NOEL: A chegada do Papai Noel a Goioerê
está sendo aguardada com
muita expectativa, especialmente pelas crianças que
sonham abraçar, tirar fotos
e viverem momentos de alegria com o ‘bom velhinho’.
O evento acontece na
segunda-feira, dia 13, com
a realização de uma grande
festa que vai acontecer no
estacionamento da Igreja
Católica Matriz.
“Ali será montado um
grande palco e um espetáculo maravilhoso será realizado. Ali também vamos

Ceebeja segue com matrículas abertas
para os ensinos fundamental e médio
Seg uem ab ertas no
Ceebeja Maria Antonieta
Scarpari de Goioerê, as
matrículas para os cursos
dos ensinos fundamental e
médio.
De acordo com a direção
do colégio, para o ensino
fundamental a idade mínima
é 15 anos completos. Já para
o ensino médio, é necessário
ter 18 anos completos.
O diretor Aparecido
Barboza cita que o ensino
médio no período noturno
somente é oferecido pelo
Ceebeja em Goioerê. Os
colégios regulares oferecem
o ensino médio somente no
turno diurno.
Dentro das novas regras,
o prazo ﬁnal para matrículas no Ceebeja encerra na
próxima sexta-feira, dia 17

As matriculas se encerra na próxima sexta-feira, dia 17 de dezembro

de dezembro (as matrículas
devem ser feitas este ano
para o ano de 2022). Então

não perca tempo e faça já a
sua matrícula.
O horário de funciona-

mento do CEEBJA Scarpari
é das 8 às 12 horas e das 13
às 17 horas.

receber o Papai Noel”, diz
Alexandre.
Ele cita que com a presença do Papai Noel nas
ruas da cidade, Goioerê
terá noites mágicas, com
as pessoas entrando de vez
no clima de Natal. “Este
ano, especialmente, temos
muitos motivos para nos
alegrar e o Papai Noel vai
ajudar nessa festa”, disse.
Além da presença do
Papai Noel, Goioerê terá,
durante o mês de dezembro,
várias atividades culturais,
como as Oﬁcinas de Natal,
que estarão acontecendo
na praça da Igreja Católica
Matriz, entre os dias 7 e 11.
A programação segue

no dia 16, com a realização
da Expo-Cristã no estilo
gospel, na praça da Igreja
Católica Matriz. Nos dias
17 e 18, será realizada a
Mostra Cultural, com danças, bandas e teatro.
Já no dia 20 acontecerá
uma supercarreata Natalina,
percorrendo todos os bairros da cidade com mais de
50 artistas, personagens e
carros alegóricos. No dia
21, será realizado o Dia da
Cidadania, com brinquedos
inﬂáveis para as crianças.
E ﬁnalizando a programação, no dia 31, haverá a
volta do Reveillon, evento
agendando para acontecer
em praça pública.

Boletim da Agricultura aponta que plantio de
soja já alcança quase 5,6 milhões de hectares
A fase ﬁnal do plantio
da soja, as dificuldades
climáticas enfrentadas por
várias culturas, entre elas
a do milho, da mandioca e
da própria soja, e a oscilação nos preços de alguns
produtos são abordados no
Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, referente ao período de 3 a 9 de
dezembro. O documento foi
preparado pelos técnicos do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e
do Abastecimento.
As sementes de soja já tomam conta de praticamente
toda a extensão de 5,63 milhões de hectares previstos
para a safra 2021/22. Mas a
preocupação tem sido constante nos últimos anos, em
razão do clima seco e quente,
e não é diferente agora. A
maioria das lavouras (56%)
está em fase de desenvolvimento vegetativo, 35% em
ﬂoração, 9% em frutiﬁcação
e apenas 1% ainda germina.
De acordo com os técnicos

do Deral, 83% apresentam
boas condições, 15% estão
medianas e 2%, ruins.
A batata de 1ª safra
também está com o plantio
quase todo encerrado nos
15,1 mil hectares previstos. A colheita começou
e aproximadamente 15%
dos tubérculos já foram
retirados. Estima-se que, ao
ﬁnal, as terras paranaenses
produzam 460 mil toneladas de batatas. Com maior
oferta, os preços no atacado
seguem em queda.
MILHO E MANDIOCA
– Os relatórios de campo
apontam piora nas condições da primeira safra de
milho 21/22. Como em
várias outras culturas, o
calor intenso durante o dia,
temperaturas mais frias à
noite, umidade baixa e chuvas irregulares contribuem
para a redução na qualidade.
No caso do milho, em uma
semana caiu de 95% para
90% a condição boa dos
430 mil hectares.

CONTRA-CAPA
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Uso de máscara segue obrigatório em
locais abertos e fechados em Goioerê
Um alerta importante está sendo feito pela
Secretaria de Saúde de
Goioerê, através da Vigilância Sanitária. O uso
de máscara segue obrigatório no município, seja
para locais abertos ou
fechados.
De acordo com nota
distribuída para a Imprensa nesta quarta-feira, a
Secretaria de Saúde alegou, que apesar da queda
no número de casos da
Covic-19, em razão do
avanço da vacinação na
cidade, a obrigatoriedade
do uso de máscara não foi
suspensa.
A diretora da Vigilân-

O alerta está sendo feito pela Secretaria de Saúde, através da Vigilãncia Sanitária

Parceria entre Sanepar e BNDES viabilizará
investimentos de R$ 311,6 milhões no Paraná
A Sanepar investirá R$
311,6 milhões em ampliação de sistemas de água
e de esgoto em seis municípios do Paraná, com
ﬁnanciamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). O anúncio da
liberação dos recursos foi
feito nesta quinta-feira (9).
Os investimentos viabilizarão o aumento do siste-

ma de esgoto em Pato Branco (Sudoeste) e Arapongas
(Norte), além do incremento
no abastecimento de água
em Londrina (Norte), Dois
Vizinhos (sudoeste), Imbituva (Centro-Sul) e Castro
(Campos Gerais).
Atualmente, há quatro
contratos de ﬁnanciamento
vigentes entre a Sanepar
e o BNDES que somam
cerca de R$ 1 bilhão com

obras em 24 municípios no
Paraná. “O BNDES tem
sido um importante parceiro
da Sanepar na melhoria da
saúde pública e da qualidade
de vida da população”, destaca o diretor-presidente da
Sanepar, Claudio Stabile.
Segundo o BNDES, esta
operação foi a primeira
com uma companhia estadual de saneamento após
a alteração do marco legal

do saneamento. “Isso traz
perspectivas positivas para
o ﬂuxo futuro de operações
de crédito do BNDES para
o setor, fundamentais para
a melhoria da saúde e da
qualidade de vida da população urbana, contribuindo
para a elevação do Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades”,
explica o diretor de Crédito
à Infraestrutura do BNDES,

Petrônio Cançado.
Pouca chuva em novembro tem reﬂexo no nível dos
reservatórios da RMC
OBRAS – Os investimentos vão permitir a ampliação em 190,4 quilômetros de redes e tubulações
complementares para coleta
e transporte do esgoto até
as estações de tratamento.
Serão instaladas 7.577 novas ligações, sendo 3.677
em Pato Branco e 3.900 em
Arapongas, beneficiando
37,6 mil pessoas.
No setor de abastecimento, serão construídos 12
novos reservatórios de água
tratada em Dois Vizinhos,
Imbituva e Castro, que

cia Sanitária de Goioerê,
Ana Flávia Costa, cita que
as pessoas precisam ter
consciência de que a pandemia ainda não acabou.
“Nossa população tem
seguido as orientações
da Secretaria da Saúde e
creio que desta vez não
será diferente”, diz ela.
An a Fláv ia le mb r a
que o uso de máscaras
é obrigatório no Paraná
desde o dia 28 de abril
de 2020. A Lei nº 20.189
prevê multa em caso de
descumprimento. “Mas o
que precisamos mesmo é
da compreensão e conscientização das pessoas”,
frisou.
ampliarão a capacidade
em 7,25 milhões de litros.
Em Londrina, entre as
principais intervenções,
está a instalação de uma
nova estação de tratamento de água no sistema produtor Jacutinga. Durante o
período das obras, 6.560
postos de trabalho devem
ser gerados.
ODS – Os projetos estão alinhados diretamente
ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) número 6: água
potável e saneamento, e
tem relação indireta com
os ODS 3 (saúde e bem-estar) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis).
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Moreira Sales inaugura cozinha comunitária:
cidade vai ganhar veículos e casas populares
O deputado Luiz CláudioRomanelli,juntamente com oprefeito Rafael Bolacha, inauguraram
na tarde desta quinta-feira, uma
moderna cozinha comunitária,
instalada no Centro de Eventos
da Terceira Idade.
De acordo com o prefeito
Rafael Bolacha, o investimento
para a implantação da cozinha
foi de mais de R$ 143 mil. “Uma
cozinha espetacular. Uma grande
conquista para a comunidade”,
disse ele, agradecendo o apoio do
deputado Romanellina conquista
dos recursos.
Ainda em Moreira Sales,
Romanelliassinoucomo prefeito
Rafael, a ordem de serviços para
o início de construção de mais 23
casas populares. “Além destas, já
temos outras 29 em construção”,
explicou o prefeito.
No total, cerca de R$ 1,7
milhão serão investidos na construção das casas, cujos recursos
também foram viabilizados com

Para a inauguração da cozinha, idosos estiveram presentes e ﬁzeram uma grande festa com as autoridades

Deputado anunciou a destinação de dois veículos para a saúde

apoio do deputado Romanelli.
“Nós só temos mesmo é que
agradecer”, disse Rafael.
Romanelli também anunciou
a destinação de dois veículos
zero-quilômetro para a saúde do
município, com um investimento
de R$ 100 mil. “São muitas as
conquistas”, destacou o prefeito
Rafael Bolacha.
Conforme ele, Romanelli
também teve participação importante na liberação de R$ 2,2
milhões, cujos recursos serão
aplicados na pavimentação de
estradas com pedras irregulares.
No total são 6,9 quilômetros de
estradas, cuja licitação já está em
homologação.
Ao fazer uso da palavra, o
deputado Romanelli voltou a

reaﬁrmar seu compromisso com
Moreira Sales e disse que não
medirá esforços para garantir
mais recursos, obras e serviços
para a cidade.
“Eu tenho uma história de
bom relacionamento com Moreira Sales. Sou amigo da população
e isso me remete a trabalhar ainda
mais por esta cidade. Estou renovando meu compromisso com
o município e dizendo que não
medirei esforços para buscarmos
novas conquistas”, disse.
Ainda em Moreira Sales, o
deputado visitou e vistoriou as
obras de construção do projeto
esportivo “Meu Campinho” na
Vila Belém e também a estrada
da Vila Gianello, que receberá as
pedras irregulares.
Já à noite, Romanelli inaugurouoprojeto‘MeuCampinho’em
Paraná do Oeste e participou do
acendimento das luzes de Natal
na sede do município.

Cozinha era um sonho antigo da comunidade local

Prefeitura vai investir R$ 558 mil
na compra de equipamentos agrícolas
Apoiar o pequeno
produtor, garantindo
condições para que ele
possa preparar a terra
e ter uma boa colheita.
Este é o objetivo dos
investimentos que a
Prefeitura de Moreira
Sales vem fazendo no
setor agrícola local.
Entre os investimentos, a destinação de R$
558 mil para a compra
de equipamentos agrícolas. Parte do dinheiro, R$ 440 mil, vem de
convênio com o Governo do Estado, através
da SEAB - Secretaria
de Estado de Agricultura e Abastecimento.
O restante – R$ 158
mil – é contrapartida

O prefeito Rafael com o secretário Norberto Ortigara

do município.
O prefeito Rafael
Bolacha explica que

os recursos são oriundos de articulações
feitas pelos deputados

Márcio Nunes e Anibeli Neto. “Os investimentos serão feitos
em favor da nossa
agricultura familiar,
com a compra de dois
tratores, uma colhedora de forragem e uma
carreta basculante”,
destaca o prefeito.
O c onvê ni o te m
como objetivo a implementação de ações
que integram o Plano
Paraná Mais Cidades
II – PPMC II, visando
o dese nvolvi ment o
rural sustentável ínsito
à melhoria da fertilidade do solo agrícola
de propriedades rurais
de agricultores familiares.

A dupla se apresenta no próximo
dia 01 de janeiro em praça pública

Mariana e Mateus fazem show no
dia 1º de janeiro em Moreira Sales
A dupla sertaneja Mariana e Mateus, dona de grandes
sucessos nacionais, vai se
apresentar em Moreira Sales
no dia 1º de janeiro, em evento organizado pela Prefeitura
para marcar a chegada do
Ano Novo. O show será no
calçadão da cidade.
O prefeito Rafael Bolacha explica que a expectativa
é grande, uma vez que a
dupla é das mais famosas e
arrasta multidões por onde
passa. “Um show que certamente ﬁcará na história
da nossa cidade, abrindo
o calendário de eventos e

dando boas vindas ao Ano
Novo”, diz ele.
Ainda de acordo com o
prefeito, o show de Mariana e Mateus faz parte da
programação de Natal, que
está sendo desenvolvido pelo
Departamento de Cultura da
cidade. “Nossa programação
é extensa e só vai terminar no
dia 6 de janeiro”, comenta.
Para o show de Mariana
e Mateus, o prefeito explica
que todos os cuidados serão
tomados. “Já estamos nos organizando em relação a isso
e cremos que não teremos
problemas”, frisou.
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Quarto Centenário: mutirão de limpeza
será realizado a partir de 2ª-feira, dia 13
Buscando deixar a cidade
limpa e bem receptível não só
para a comunidade, mas às pessoas que visitam o município
neste período de ﬁnal de ano,
a Prefeitura de Quarto Centenário agendou, para a próxima
segunda-feira, o início de um
amplo mutirão de limpeza.
De acordo com o secretário
Rogério Casa Branca, toda a
cidade será beneﬁciada com
a ação que se estenderá por
três dias. “Não vamos deixar
um setor sem limpeza. E para
tanto, contamos com o apoio
e conscientização dos moradores”, diz ele.
Para que a ação seja realizada com sucesso, o secretário
pede para que os moradores
retirem todo o material inservível dos quintais, como galhadas, móveis usados, restos de
madeira e qualquer outro que
possa acumular água e servir
de local para reprodução de
roedores e escorpiões.
“Além de deixar a cidade
mais bonita, essa ação tem o
objetivo de inibir o avanço
da proliferação de insetos,

Vereadores querem recursos para a
compra de caminhão e retroescavadeira

O secretário Rogério Casa Branca: mutirão de limpeza para deixar cidade bonita
roedores e escorpiões. Essa
é a grande oportunidade para
que isso aconteça”, comenta
Rogério.
De acordo com o secretário, todo o material retirado

dos quintais deverá ser colocado em frente as casas, sem
o uso de ‘bag’. Em seguida a
prefeitura fará a coleta. Materiais recicláveis, como vidros,
plásticos, pneus, alumínios e

papelão, devem ser entregues
na reciclagem do município.
Já para materiais de construção e reformas, a orientação
é que sejam utilizadas caçambas adequadas.

Bandeirantes recebe cerca de R$ 160
mil em obra de pavimentação de ruas
Moradores do Distrito
de Bandeirantes do Oeste estão comemorando a
chegada do asfalto em ruas
da comunidade. As obras
fo ram r ealizad as p ela
Prefeitura, que também
investiu na implantação
de galerias pluvais.
De acordo com o prefeito Akio Abe, no total
foram mais de R$ 168
mil aplicados no distrito,
com as obras beneﬁciando
moradores que há muito
tempo aguardavam por
este benefício.
O prefeito explica que
além do asfalto, as ruas
ganharam sinalização, pai-

Há muito tempo os moradores esperavam por
este benefício: melhoria da qualidade de vida

O prefeito Akio Abe: ruas do distrito foram asfaltadas

sagismo, urbanismo e acessibilidade. “Tudo dentro do
que manda a legislação, visando melhorar a qualidade
de vida da população”, cita.
Akio cita que os recursos
usados nesta obra são frutos
de planejamento e economias feitas pela administração municipal. “Graças às
economias feitas, tivemos
condições de realizarmos
esta obra”, disse.
O prefeito explica que
moradores de Bandeirantes do Oeste aguardavam
há muito tempo por esta
conquista, que agora está
realizada. “Uma conquis-

Exportações de carne suína
mantêm alta de 11,29%
As exportações brasileiras
de carne suína (considerando todos os produtos, entre
in natura e processados)
acumularam entre janeiro e
novembro deste ano 1,047
milhão de toneladas, e já superam as exportações totais
realizadas nos doze meses de
2020, com 1,024 milhão de
toneladas. O levantamento é
da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA),
que aponta alta de 11,29%
em relação ao mesmo período do ano passado, quando
foram exportadas 940,9 mil
toneladas.
Em receita, as vendas do
setor totalizaram US$ 2,449
bilhões, saldo 17,8% maior

que o registrado entre janeiro
e novembro de 2020, com
US$ 2,079 bilhões.
Considerando apenas
o mês de novembro, os
embarques de carne suína
totalizaram 79,3 mil toneladas, volume 9,4% menor
que o exportado no mesmo
período de 2020, com 87,5
mil toneladas.
A receita dos embarques
de novembro chegou a US$
170,6 milhões, saldo 15,9%
menor que o registrado no décimo primeiro mês de 2020,
com US$ 202,7 milhões.
De acordo com o presidente da ABPA, Ricardo
Santin, as médias mensais
das exportações registradas

entre janeiro e novembro de
2021 - de 95,2 mil toneladas
e US$ 222,7 milhões - reforçam as expectativas de um
ano positivo para o setor.
“Em onze meses, as exportações de carne suína já
embarcaram volume que é
recorde setorial para um ano
inteiro. As médias mensais
deste ano são cerca de 10 mil
toneladas superiores ao que
realizamos em 2020, até aqui,
o melhor ano no histórico
das exportações de carne
suína. São números que dão
um indicativo do expressivo
desempenho da presença
internacional brasileira neste
ano de adversidades”, avalia
Santin.

ta importante para toda a
comunidade”, encerrou
Akio.

Os vereadores Gelson e Jhonny ﬁzeram
e entrega de ofício solicitando recursos
Município essencial- administração, cobrando dos
mente agrícola, Quarto seus deputados e fazendo as
Centenário precisa de bons coisas acontecerem. “O vereequipamentos para enfren- ador ﬁscaliza, é verdade, mas
tar as demandas do setor. ele também precisa apoiar a
Pensando nisso, os vereado- administração na busca de
res Gelson Caires, ‘Jhonny recursos para o município”,
do Ennio’ e Silvio Bessani, frisou.
protocolaram junto ao gaO vereador diz que agrabinete do deputado federal dece o deputado pelo apoio
Sergio Souza, pedido de e por todas as conquistas em
liberação de recursos para favor do município. “Meus
a compra de um caminhão agradecimentos ao deputado
caçamba e uma retroesca- Sérgio Souza, que é um granvadeira.
de parceiro nosso. Estamos
De acordo com o verea- felizes com seu trabalho, pois
dor Gelson Caires, o pedido sempre tem apoiado a nossa
é mais do que justo, uma cidade”, disse.
vez que os agricultores e
O prefeito Akio Abe
moradores da zona rural, lembra que Sérgio Souza é
dependem do apoio da Pre- autor de várias conquistas
feitura. “Esses equipamentos para Quarto Centenário, se
vão ajudar a administração destacando como um depua atender os agricultores”, tado atuante em favor das
destaca ele.
causas do município. “Na
O vereador cita que gra- verdade, só temos que agraças ao trabalho do deputado decer, pois o deputado tem
Sérgio Souza, R$ 200 mil nos prestigiado de uma forma
já foram liberados para a muito especial”, comenta o
saúde do município, além prefeito.
de outras conquistas. “O
Akio cita ainda que Quardeputado Sérgio Souza é um to Centenário é uma cidade
amigo e parceiro da nossa em expansão e que tem recidade. E graças a isso ele gistrado avanços em várias
tem viabilizado recursos áreas, mas que a agricultura é
para Quarto Centenário”, uma dos destaques. “Nós sodestacou.
mos um município agrícola.
Já o vereador ‘Jhonny E isso nos leva a buscamos
do Ennio’, cita que os ve- mais conquistas para o sereadores precisam ajudar a tor”, destaca ele.
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Janiópolis investe mais de R$ 127 mil
na construção de muro da nova escola
A Prefeitura de Janiópolis está empenhada na
realização das obras de
construção do muro da
nova escola que a cidade vai
ganhar em breve. Trata-se
da Escola João Cardoso de
Morais.
No total, segundo informações da prefeitura,
R$ 127.702,27 estão sendo
investidos na construção,
o que vai garantir mais
segurança aos alunos e
professores que atuarão
no local.
As obras estão sendo
feitas pela empresa Ricard
Construções e Empreendimentos Ltda e de acordo
com o prefeito Ismael Dezanoski, tudo com recursos
próprios. “O dinheiro para
as obras do muro saíram
dos cofres da prefeitura. É
recurso próprio do município”, explica.
O prefeito cita que a
educação de Janiópolis tem

O muro da escola está sendo constuído: garantia de mais segurança para futuros alunos e também professores

Mais do que nunca a saúde tem
sido prioridade para a população
Tendo como uma das
metas de sua administração, tornar Janiópolis uma
referência nos serviços
públicos, especialmente no
campo da saúde, o prefeito
Ismael Dezanoski não tem
medido esforços para investir no setor.
De acordo com ele, a
prioridade é a vida das
pessoas e por conta disso os
investimentos e ações realizadas em favor do setor.
“Não existem qualidade de
vida sem uma boa saúde e
por isso a gente tem procurado investir nesse setor”,
comenta.
Ainda conforme o prefeito, os investimentos da
atual gestão têm sido sig-

O prefeito Ismael com a secretária Mônica: avaliação positiva das ações da saúde

niﬁcativos na saúde, mas
que ainda há muito por
fazer. “A cada dia estamos
melhorando e cremos que
muito melhor vai ﬁcar”,
destaca ele.

Nesta semana, o prefeito esteve reunido com a
secretária Mônica Souza,
oportunidade em que ﬁzeram uma avaliação dos
investimentos e ações do

Prefeitura investe R$ 294 mil
na compra de retroescavadeira
O município de Janiópolis recebeu nesta semana,
uma moderna retro escav ade ir a, adq u ir id a pe la
administração municipal
para apoiar na realização de
obras e serviços em favor da
população.
O investimento, segundo o
prefeito Ismael Dezanoski, foi

da ordem de R$ 294.999,00 sendo R$ 218 mil de recursos
do Estado e mais de R$ 76
mil de recursos próprios do
município.
O prefeito cita que os
recursos estaduais foram
viabilizados pelo deputado
Alexandre Curi, a quem ele
está agradecendo. “Agradeço

ao deputado Alexandre Curi,
pois graças ao seu apoio
viabilizamos essa importante
conquista”, destacou.
O equipamento foi entregue durante evento que contou
com a presença do prefeito
Ismael, do vice Eides Guedes,
vereadores e secretários da
prefeitura.

A entrega do equipamento foi na última quarta-feira

setor. “Graças a Deus estamos fechando o ano bem.
A saúde está muito bem e
estamos trabalhando para
melhorá-la ainda mais”,
frisou a secretária.

sido uma das prioridades da
administração municipal e
que vários investimentos
têm sido feitos nos últimos
anos. “Os investimentos
feitos no setor são muitos, mas precisamos fazer
mais”, diz ele.
Conforme o prefeito,
para facilitar o ensino/
aprendizagem, se faz necessários investimentos no
setor. “Uma boa educação
se consegue com investimentos, sejam ﬁnanceiros
ou de capacitação d os
nossos professores, como
sempre temos feito”, disse.
A nova escola será modelo e vai atender centenas
de alunos no sistema de
tempo integral. “Não tem
sido fácil essa construção
da escola, mas estamos empenhados e vamos concluí-la e assim darmos conforto
e comodidade aos nossos
alunos e professores’, comentou ele.

Orientação nutricional para hipertensos e
diabéticos será tema de ação em Janiópolis
A Secretaria de Saúde
de Janiópolis agendou para
a próxima terça-feira, dia
14, uma importante ação
voltada para o grupo de
diabéticos e hipertensos.
A ação vai começar pelo
Distrito de Bredápolis,
onde a reunião acontecerá
às 9 horas.
De acordo com a secretária Mônica Souza, o
objetivo é conscientizar
os participantes e proporcionar cuidados acerca de
hábitos mais saudáveis.
As palestras serão ministradas por nutricionista do
município e o tema será
Orientação Nutricional.
A segunda reunião está
programada para as 14
horas em Bragápolis.
Já no dia 15, quarta-feira, será a vez do grupo
de Arapuan. A reunião
está prevista para 9 horas. E no dia 16, quinta-feira, o encontro será
em Janiópolis, também
às 9 horas. “Essa é uma
ação importante que visa
auxiliar os munícipes para

que se conscientizem em
realizar mudanças em
seus hábitos alimentares,
minimizando os riscos de
doenças”, diz a secretária
Mônica.
Ela cita que não só
diabéticos e hipertensos,
mas que todas as pessoas
que buscam por uma vida
mais saudável, devem se
atentar para uma alimentação mais equilibrada,
optando por alimentos
mais saudáveis, ricos em
nutrientes que ajudam no
bom funcionamento do
organismo e na redução
da pressão arterial e da
glicose sanguínea.
GESTANTES: A Secretaria de Saúde também
programou reunião com
o grupo de gestantes do
município. O evento está
agendando para acontecer
na sexta-feira, dia 17, com
palestra e orientação da
dentista Claudia Yumi.
Será na sala de reuniões
do Posto de Saúde, às 9
horas.
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Rancho Alegre: programação de
Natal será aberta neste domingo
O município de Rancho Alegre D’Oeste programou para este domingo, dia 12, a solenidade de
abertura da programação
de Natal. O evento, dos
mais esperados, contará
com a chegada do Papai
Noel
De acordo com informações da Casa da
Cultura, a programação
contará com diversas
atividades e atrações,
inclusive com a tradicional festa de réveillon,
que será realizada com o
show de virada de ano.
O prefeito Aristeu Ceniz cita que toda a programação estará concentrada
junto à Praça dos Pioneiros, defronte à Igreja

Matriz. “Vamos fazer uma
grande festa, começando
a nossa programação de
ﬁm de ano”, diz ele.
Segundo Aristeu, o
ano de 2021 não foi
dos mais fáceis, especialmente por conta da
pandemia da Covid-19,
que distanciou pessoas,
afastou amigos e até
mesmo familiares.
“Mas o Natal está chegando e sem dúvida esta
é uma grande oportunidade para que possamos
viver um novo tempo,
com alegria e amor entre
as pessoas”, destaca o
prefeito.

O prefeito Aristeu Ceniz está empenhado na programação do Natal deste ano

PROGRAMAÇÃO:
- Além da chegada do Papai Noel neste domingo,

a programação de Natal
de Rancho Alegre prevê
a presença do Trenzinho
do Noel, que estará na
cidade no dia 18, das 18
às 22 horas.
Já no dia 22, está
programada a chamada
Praça da Diversão, que
terá início às 19 horas e no
dia 31 a festa de réveillon,
com o tradicional show
da virada.
“Como se vê teremos
uma programação extensa e com muitas atrações
para a nossa população e
também para as crianças.
Estamos felizes e crendo
em um Natal muito abençoado para as nossas famílias de Rancho Alegre
D’Oeste”, diz o prefeito
Aristeu.

Vereadores mantém diversos
contatos na capital do estado
Vereadores de Rancho
Alegre D’Oeste estiveram
em Curitiba na última
semana do mês de novembro, oportunidade em que
mantiveram contatos em
diversos órgãos e secretarias do Governo do Estado.
Os parlamentares também estiveram na Assembléia Legislativa, onde
conversaram com deputados que representam o
município naquela casa.
De acordo com a vereadora Valéria Minervino, a
viagem foi das mais proveitosas, com o grupo garantindo algumas conquistas
para a cidade e pedindo
pressa na liberação de recursos para o município.

Os vereadores Amarildo, Cássia, Valéria e Marcos com deputado Alexandre Curi

Além de Valéria, participaram das audiências
na capital do estado, os

vereadores Amarildo da
Silva, Cássia Mercúrio e
Marcos Medeiros. Entre

os contatos, eles estiveram
com o deputado Alexandre
Curi.

Grupo de ginástica da Melhor
Idade encerra atividades de 2021
Depois de um ano com
muita movimentação, o
Grupo de Ginástica da
Melhor Idade de Rancho
Alegre D’Oeste, encerrou
nesta semana as atividades de 2021.
De acordo com a diretora de Esportes do
município, Paula Zanuto,

o momento é de agradecimentos. “Só temos que
agradecer, especialmente
ao prefeito Aristeu Ceniz,
pela oportunidade de trabalhar com estes queridos
idosos”, diz ela.
Paula também está
agradecendo a todos os
vereadores, que não têm

medido esforços para ajudar os projetos do esporte
no município. “Sou grata
a todos pelo apoio”, citou.
Ainda de acordo com
ela, para 2022 são inúmeros projetos para Melhor
Idade, como ginástica,
treinamento funcional,
esportes adaptados.

O grupo da ginástica encerrou as atividades nesta semana: que venha 2022

“E quero continuar
contando com a participação de todos para que
as atividades continuem
a todo vapor”, destacou a
diretora de esportes.

Governo do Paraná lança campanha para
impulsionar a retomada do turismo
Incentivo para impulsionar a retomada
do turismo no Estado,
s e to r q u e t e v e s u a
economia afetada pela
pandemia da Covid-19.
É com este objetivo que
a Paraná Turismo lança
nesta quinta-feira (09)
a camp anha “Paraná
para o Paranaense”. Ela
faz parte do Projeto de
Retomada do Turismo,
elaborado pelo Governo do Estado em três
etapas, desde 2020.
Ao todo, oito vídeos
serão veiculados nos
i n t er v al o s d a s p r o gramações dos canais
abertos de televisão.
Com isso, o Projeto de
Retomada do Turismo

atinge a 3ª e última etapa.
Os vídeos mostram os
atrativ os p aran aenses,
suas belezas naturais e
a infraestrutura para recepcionar turistas.
“O Paraná tem procurado trabalhar na formulação dos seus roteiros e
produtos turísticos, porque o turista vai onde tem
infraestrutura, produtos,
e onde é bem atendido”,
a f i r m o u o se c r e t á r i o
estadual do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, Márcio Nunes.
“O tur ism o era um
setor que vinha apresentando um crescimento em
torno de 10% ao ano e, por
isso, foi um dos setores
que mais sentiu os im-

pactos financeiros negativos da pandemia”,
afirmou o secretário.
Os víd eo s fo ra m
produzidos pela Paraná
Turismo, com apoio do
Ministério do Turismo.
O valor do Convênio
com o governo federal
soma R$ 500 mil, sendo
R$ 12 mil de contrapartida estadual. Também
foram criados materiais
para veiculação em rádios, mapas e folders.
“A intenção é que
os paranaenses sintam
vo ntad e de con hecer
os atrativos turísticos
do Estado”, destacou o
diretor de Marketing e
Inovação da Paraná Turismo, Irapuan Cortes.

