QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021

DIRETOR: Jucelino Costa dos Santos

EDIÇÃO: 3757

R$ 3,50

Caminhonete pega fogo na BR-272:
veículo ficou totalmente destruido
Uma caminhonete
pegou fogo ontem à
tarde, quando trafegava
pela Rodovia BR-272,
próximo a Janiópolis.
Os bombeiros foram
chamados e ﬁzeram o
socorro, mas apesar da
ação rápida, o veículo
foi totalmente destruído.
Não se sabe como
o fogo começou, mas
as chamas dominaram
todo o veículo, que
parou sobre a pista de
rolamento da rodovia,
interrompendo o tráfego.
As pessoas que estavam na camioneta
conseguiram sair do
veículo e não sofreram
nenhum tipo de dano
ou ferimento. Eles viajavam de Curitiba para
o interior do estado.

Dirigentes de associações comerciais
se reúnem para planejar ações de 2022
Pelo menos 10 associações comerciais da região
tiveram representantes
na reunião realizada na
última semana em Campo
Mourão, para iniciar as
discussões, visando o planejamento de ações para
2022. O evento foi realizado pela Coordenadoria
das Associações Comerciais e Empresariais da
Região Centro Ocidental
do Paraná – Cacercopar
– entidade que é ligada a
Faciap - com o apoio da
Acicam. PAGINA 02

Quarto Centenário sem show da
virada, mas com queima de fogos
O prefeito de Quarto Centenário, Akio Abe, anunciou
na manhã desta segunda-feira,
27, que o município não vai
promover oshowda virada, mas
haverá queima de fogos, cujo
evento será realizado ao lado

da igreja matriz. De acordo com
o prefeito, ainda há preocupação
com a Covid-19. “A pandemia
ainda não acabou e por isso precisamos tomar todos os cuidados
para evitar a propagação dessa
doença”, diz ele.PAGINA 03

Moreira Sales: Câmara economiza
e devolve R$ 742 mil à Prefeitura
Os vereadores de Moreira
Sales ﬁzeram a devolução de
mais de R$ 742 mil para a
Prefeitura. Os recursos serão
aplicados em obras e serviços
para a população, conforme
combinado entre prefeito e
parlamentares. A devolução

é fruto de economias feitas
pelos vereadores durante o
ano de 2021 e segundo o presidente ‘Tatuzinho Adão’,
é também demonstração
de responsabilidade com o
dinheiro público.
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Dirigentes de associações comerciais
se reúnem para planejar ações de 2022
Pelo menos 10 associações comerciais da
região tiveram representantes na reunião realizada na última semana
em Campo Mourão, para
iniciar as discussões,
visando o planejamento
de ações para 2022.
O evento foi realizado
pela Coordenadoria das
Associações Comerciais
e Empresariais da Região Centro Ocidental
do Paraná – Cacercopar
– entidade que é ligada
a Faciap - com o apoio
da Acicam.
Além de apresentar os
produtos e serviços que
a Cacercopar - através
da Faciap – disponibiliza para as associações
comerciais, o consultor
Anderson de Almeida

Represantantes de associações comerciais de vários municípios da região participaram do evento

coordenou os trabalhos
de elaboração do planejamento de atividades

para o próximo ano.
A Federação das Associações Comerciais e

Empresariais do Paraná
(Faciap) tem em sua
estrutura organizacional

Moreira Sales: Câmara economiza
e devolve R$ 742 mil à Prefeitura
Os vereadores de Moreira
Sales ﬁzeram a devolução de
mais de R$ 742 mil para a
Prefeitura. Os recursos serão
aplicados em obras e serviços
para a população, conforme
combinado entre prefeito e
parlamentares.
A devolução é fruto de

economias feitas pelos vereadores durante o ano de
2021 e segundo o presidente
‘Tatuzinho Adão’, é também
demonstração de responsabilidade com o dinheiro público.
Durante a solenidade, o
presidente agradeceu por
mais um ano, citando que
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2021 foi um período cheio
de desaﬁos, mas que com esforço de todos os vereadores
e servidores da Câmara, o
saldo é positivo.
Presente na sessão que
oficializou a devolução,
o prefeito Rafael Bolacha
agradeceu a grande parceria
com a Câmara Municipal.

“Agradeço a cada um dos
colegas vereadores pela responsabilidade com que cada
um conduz seu trabalho aqui
na casa de leis, hoje colhemos
o fruto, essa grande devolução para ser transformada
em obras que irão beneﬁciar
nossa gente, obrigado a todos” - frisou Bolacha.

12 coordenadorias regionais, que congregam as
ACE’S de cada área do
estado.
No ﬁ nal de setembro
último, o presidente da
Faciap, Fernando Moraes, acompanhado por
uma equipe técnica da
entidade, reuniu-se em
Campo Mourão com
os representantes das
ACE’s ligadas a Cacercopar.
A reunião de quinta-feira contou com a
presença dos presidentes Osvaldo Menon
e Ben-Hur Berbert, da
Cacercopar e da Acicam,
respectivamente.
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Quarto Centenário sem show da
virada, mas com queima de fogos
O prefeito de Quarto Centenário, Akio Abe, anunciou
na manhã desta segunda-feira,
27, que o município não vai
promover o show da virada,
mas haverá queima de fogos,
cujo evento será realizado ao
lado da igreja matriz.
De acordo com o prefeito,
ainda há preocupação com a
Covid-19. “A pandemia ainda
não acabou e por isso precisamos tomar todos os cuidados
para evitar a propagação dessa
doença”, diz ele.
Em relação a 2022, o prefeito adianta que as previsões
apontam para um ano de muitas
conquistas e vitórias. “Temos
muitos projetos em andamentos e que serão anunciados em
breve. Estamos conﬁantes em
2022”, comentou.
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