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Moreira Sales: revitalização de avenida em
Paraná do Oeste terá recurso de R$ 630 mil
Um sonho antigo da comunidade de Paraná do Oeste, especialmente dos comerciantes e lojistas locais,
de verem a avenida principal do distrito revitalizada,
começa a se realizar. O prefeito Rafael Bolacha autorizou, na última sexta-feira, a destinação de R$ 630
mil para esta obra.
PAGINA 03

Projeto aprovado pelos
vereadores deﬁne
junho como o mês de
proteção aos idosos
Os vereadores de Goioerê aprovaram na sessão
plenária desta segunda-feira, em primeira votação, projeto de lei que
cria no município a campanha ‘Junho Violeta’. A
proposta é do vereador
e presidente da Câmara
Municipal, Herley Kleber
Dantas de Oliveira - o
Paraíba. PAGINA 02

Desﬁle de 7 de
Setembro terá mais
de 3 mil participantes
em Goioerê

Rancho Alegre adquire aparelhos para
testes do olhinho e eletrocardiograma

PAGINA 03

Janiópolis: abertas as inscrições para o
IX Femusjan que acontece em outubro

O prefeito de Rancho
Alegre D’Oeste, Cássio
Zanuto, entregou na última
sexta-feira, dois importantes
aparelhos para a Secretaria
Municipal de Saúde. Trata-

‘Cuidar para Mudar’: projeto
leva saúde mental aos bairros
Foi anunciado nesta terça-feira pela secretária de Saúde
de Goioerê, Gabriela Martins,
mais uma novidade na saúde

Alunos da rede municipal recebem
uniformes em Quarto Centenário
A Pr efeitura de
Qua rto C ente ná rio ,
com apoio da Câmara
Municipal, fez nesta
semana, a entrega de
uniformes para todos os
alunos da rede municipal de ensino. Segundo

o prefeito Akio Abe, é
a realização de um projeto no sentido de valorizar os alunos com
disciplina, segurança e
também economicidade aos seus familiares.
CONTRA-CAPA

Já estão abertas na Acijan - Associação Comercial
e Industrial de Janiópolis - as
inscrições para o IX Femusjan
- Festival de Música Sertaneja,
agendado para acontecer no dia
15 de outubro. Tradicional, o
festival é aguardado com ex-

pectativa e para a edição deste
ano deverá reunir um grande
número de participantes, não
somente pelo que o evento
representa, mas também pela
premiação oferecida.
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Ministro do STF suspende, em caráter
liminar, o piso nacional da enfermagem
Foi suspendo, em caráter liminar, o piso nacional
da enfermagem aprovado
pelo Congresso Nacional.
A decisão é do ministro

Luís Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Federal
(STF). A decisão é liminar,
ou provisória.

PAGINA 03

-se de um oftalmoscópio,
aparelho necessário para
realização do chamado teste
do olhinho para crianças
recém-nascidas e um eletrocardiograma. PAGINA 03

do município. Trata-se do
projeto “Cuidar para Mudar”,
implantado no começo do mês
de agosto. PAGINA 05
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Projeto aprovado pelos vereadores deﬁne
junho como o mês de proteção aos idosos

Cooperativas
O senador Álvaro Dias, esteve em visita à Cocamar, em
Maringá, onde foi recebido pela direção da cooperativa e
lembrou da implantação, na sua gestão de governador do
Estado, do Paraná Rural, que foi, à época, elogiado em nível
nacional. O senador, que é candidato à reeleição, destaca o
compromisso com o setor do agronegócio paranaense. Álvaro
Dias já foi cooperado e teve papel fundamental na ajuda de
recuperação do agronegócio paranaense em momentos de
crise, em especial do setor de cooperativas.“O cooperativismo
é a força motriz do desenvolvimento do Paraná”.
LDO 2023
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o
ano de 2023 foi aprovada
na Assembleia Legislativa
do Paraná. O texto, que
tramitou na forma de um
substitutivo geral da Comissão de Orçamento, prevê
receitas para o ano que vem
de R$ 58,2 bilhões. O projeto passou com 65 emendas
dos parlamentares acatadas
de modo integral, e uma
parcial, entre as 92 emendas
propostas.
Lotepar
Igualmente aprovado foi
o Projeto de Lei que institui
o serviço público de loteria
no Estado do Paraná (Lotepar). A proposta tem como
objetivo ampliar a segurança
institucional e jurídica em
relação à matéria, que trata
da geração de recursos destinados ao ﬁnanciamento de
atividades sociais relevantes
voltadas à promoção de direitos sociais, por meio da
exploração das modalidades
lotéricas previstas na Lei
Federal n° 13.756, de 12 de
dezembro de 2018. A matéria agora segue para sanção,
ou veto, do Executivo.
Pesquisa

Candidatos à reeleição, o
governador Ratinho Júnior,
o senador Álvaro Dias e o
presidente Jair Bolsonaro
têm a preferência do eleitorado paranaense para o
pleito de outubro próximo,
o que não chega a ser uma
novidade, mas agora em
patamares diferentes dos registrados há poucos dias. No
levantamento estimulado do
Instituto Paraná Pesquisas,
Ratinho Júnior aparece com
56,2% das intenções de
voto, enquanto o segundo
colocado Requião – 23,8%.
Para o Senado Federal Alvaro Dias está com 31,7%
e Sérgio Moro 27,2%. Para
a presidência da república
Jair Bolsonaro aponta com
48,6% e Luiz Inácio Lula da
Silva 28,0%.

Os vereadores de Goioerê
aprovaram na sessão plenária desta segunda-feira, em
primeira votação, projeto de
lei que cria no município a
campanha ‘Junho Violeta’.
A proposta é do vereador e
presidente da Câmara Municipal, Herley Kleber Dantas
de Oliveira - o Paraíba.
A proposta, segundo o
vereador, tem como objetivo
chamar a atenção da população para os diferentes tipos de
violação de direitos dos idosos,
estimular a prática da denúncia
e ainda promover o enfrentamento e prevenção à violência
contra a terceira idade.
Durante sua fala, na sessão
plenária, ‘Paraíba’ explicou
que a violência contra a pessoa
idosa se apresenta de diversas
formas, como física, ﬁnanceira, psicológica, verbal, sexual,
bem como através do abandono e falta de cuidado quanto
às necessidades básicas, como
alimentação e moradia.
“Infelizmente nossos idosos têm sido vítima de muitas
violações e nós precisamos
nos atentar para isso”, disse
ele, citando que é comum
netos e ﬁlhos usarem o cartão
de crédito, por exemplo, sem
que o idoso saiba. “Também
é comum ﬁnanciamentos no
nome de idosos, que acabam
endividados sem saber”,

O vereador “kleber Paraiba’’: preocupação com os idosos de Goioerê
citou.
ajudar a aprová-lo”, frisou 2022 foram registradas 35
Pelo projeto, o mês de Paraíba.
mil denúncias de abuso contra
junho ﬁca instituído como o
idosos. Em mais de 87% das
mês para a proteção aos idosos,
DADOS: - Dados de denúncias - 30.722 - as violasendo que a concretização da entidades como a Ouvidoria ções ocorreram na casa onde
população será feita através Nacional dos Direitos Huma- o idoso reside.
de campanhas institucionais, nos, apontam que em 2022,
Os dados mostram ainda,
palestras e encontros nas que a violência contra a pessoa que 60% das vítimas são mucomunidades. “Um projeto idosa aumentou muito, espe- lheres e 87% das agressões
importante e que eu quero cialmente durante a pandemia. são realizadas pelos ﬁlhos,
agradecer aos colegas por nos
De janeiro a junho de vizinhos e netos.

EDUCAÇÃO

Projeto de critérios técnicos para a eleição
de diretores está na Câmara de Vereadores

Registro
O levantamento ouviu
1.410 eleitores de 62 municípios entre 31 de agosto e
5 de setembro, possui margem de erro de 2,7 pontos
percentuais para mais ou
para menos e está registrada
no Conselho Regional de
Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,
5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº
3122/22, no TRE-PR sob o
nº PR09990/2022 e no TSE
sob o nº BR-03754/2022.
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O projeto foi lido durante a última sessão plenária desta segunda-feira: novas regras para a escolha de diretores

Já está na Câmara de
Vereadores de Goioerê,
o projeto de lei que, que
atualiza critérios para o
processo de eleição dos
diretores das escolas
municipais. Pelo projeto,
serão três fases: avaliação escrita e entrevista;
inscrição para candidato
à direção e análise do

Plano de Gestão Escolar
e o processo de escolha
pela comunidade escolar.
De acordo com o projeto, nas escolas que funcionam em dois períodos,
com quarenta horas semanais, somente poderá
concorrer o professor com
dois vínculos estatutários,
totalizando quarenta ho-

ras semanais. O mesmo
vale para os Centros de
Educação Infantil, podendo concorrer o professor
ou professor com vínculo
de 40 horas semanais.
O projeto foi lido na última segunda-feira e agora tramita nas comissões
internas e depois seguirá
para plenário, onde será

apreciado por todos os
vereadores. Se aprovado,
volta ao Paço Municipal
para sanção por parte do
prefeito Betinho Lima.
Os novos critérios seguem modelo de projeto
nacional aprovado no ano
passado pela Comissão
de Educação do Senado
Federal.
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Moreira Sales: revitalização de avenida em
Paraná do Oeste terá recurso de R$ 630 mil
Um sonho antigo da
comunidade de Paraná do
Oeste, especialmente dos
comerciantes e lojistas
locais, de verem a avenida principal do distrito
revitalizada, começa a se
realizar. O prefeito Rafael Bolacha autorizou,
na última sexta-feira, a
destinação de R$ 630 mil
para esta obra.
“Sem dúvida, um sonho antigo daquela comunidade e que começa a ser
realizado. Vamos investir
mais de 600 mil reais para
deixar a avenida principal
do nosso distrito de cara
nova. Estamos felizes
em poder anunciar essa
conquista e já autorizar
as obras”, citou ele.
O anúncio da conquista
foi feito durante encontro
do prefeito com o vereador “Nardinho Pedrosa”
e o chefe distrital Rozan
Morosini. “Uma obra
importante e que vai
mudar o visual do nosso
distrito”, disse o vereador
‘Nardinho’.

Ao centro, o prefeito Bolacha, ladeado pelo verador Nardinho e Rosan Morozini

Rozan Morosini cita
que há muito tempo a comunidade espera por esta

melhoria que está sendo
autorizada pelo prefeito
Bolacha. “Em nome da

nossa comunidade, nossos agradecimentos ao
prefeito Bolacha”, citou.

Desﬁle de 7 de Setembro terá mais
de 3 mil participantes em Goioerê
Cerca de 3 mil participantes, entre estudantes e representantes de
entidades, deverão fazer
parte do Desﬁ le Cívico
de 7 de Setembro, agendando para acontecer
nesta quarta-feira em
Goioerê.
O desfile, que terá
concentração na Praça da
Rodoviária, tem início
previsto para as 8 horas.
O trajeto será pela Avenida Daniel Portela e ﬁ nal
no calçadão. Haverá carros alegóricos, fanfarras
e muita animação.
A secretária de Educação de Goioerê, Ane
de Paula, cita que a data,
que já é especial por sua
própria essência, ganhou
um simbolismo maior
neste ano, quando se comemora os 200 anos da
independência do Brasil.
“Nós estamos muito

O evento deverá contar com fanfarras de outras cidades

felizes e na expectativa.
Aﬁ nal, depois de dois
anos de pandemia, em
que ﬁcamos impedidos
de realizarmos o desﬁ le,
estaremos novamente
reunidos nas ruas para
exaltarmos o nosso amor
pelo Brasil”, comenta
ela.
O desﬁle é aberto para

toda a sociedade civil e
organizada, incluindo
escolas, entidades, associações e órgãos públicos. “Vamos fazer uma
grande festa e buscarmos
regastar o sentimento cívico da nossa gente”, cita
o prefeito Betinho Lima.
O prefeito lembra que
o retorno do desﬁle está

sendo preparado com
muito empenho pela
administração. “Nosso
intuito é trazer a alegria
e o encanto do 7 de Setembro de volta. Este
ano será tudo ainda mais
lindo, pois estaremos
comemorando os 200
anos da independência”,
disse.
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Janiópolis: abertas as inscrições para o
IX Femusjan que acontece em outubro
Já estão aber tas n a
Acijan - Associação Comercial e Industrial de
Janiópolis - as inscrições
para o IX Femusjan - Festival de Música Sertaneja,
agendado para acontecer
no dia 15 de outubro.
Tradicional, o festival
é aguardado com expectativa e para a edição
deste ano deverá reunir
um g rand e n úmero de
pa rticipan tes, n ão so mente pelo que o evento
representa, mas também
pela premiação oferecida.
Segundo os organizadores, para o 1º lugar, o
prêmio oferecido é de R$
1.500,00. O segundo lugar vai levar R$ 1.000,00
e 3º R$ 700,00. Já para o
4º lugar, o prêmio oferecido é R$ 500,00 e para
o 5º colocado R 300,00.
O festival tem parceria

O festival está agendado para acontecer no dia 15 de outubro

da Acijan com a Prefeitura e segundo a presidente
Edilene, a expectativa é
das melhores. “Sem dúvida, depois de dois anos
sem o evento por causa da
pandemia, a gente torce e

não vê a hora de chegar”,
disse.
O prefeito Ismael Dezanoski comenta que o
festival é uma tradição
na cidade e que a edição
deste ano deverá superar

to d as as ex p ect ativ as
iniciais. “Nós estamos
animados e acreditando
que teremos um festival
bem concorrido, com a
participação de muitas
duplas’, citou.

Rancho Alegre adquire aparelhos para
testes do olhinho e eletrocardiograma
O prefeito de Rancho
Al egre D’ Oeste, Cássi o
Zanuto, entregou na última
sexta-feira, dois importantes
aparelhos para a Secretaria
Municipal de Saúde. Trata-se de um oftalmoscópio,
aparelho necessário para
realização do chamado teste
do olhinho para crianças
recém-nascidas e um eletrocardiograma.
Segundo o prefeito, são
aparelhos essenciais e indispensáveis para que a saúde
da população possa ser melhorada ainda mais. “Duas
conquistas importantes para a
nossa cidade”, disse, citando
que a partir de agora a população vai poder contar com
mais dois serviços essenciais.
Zanuto cita que sua administração está investindo
pesado na saúde, visando
garantir com que a população
não precisa se deslocar para
outras cidades para ser atendida. “Se temos condição de
atendermos nossa população

Os novos aparelhos foram entregues na última sexta-feira
aqui, porque não fazermos
os investimentos necessários
para isso?”, questionou.
O prefeito lembra que
o próximo passo é a capacitação da equipe de en-

fermagem, para utilização
adequada do eletrocardiógrafo. “Nós só temos que
comemorar, pois a saúde do
nosso município está a cada
dia melhor”, comentou.

Crianças atendidas pela Rede Municipal
de Ensino recebem Busão da Imaginação
Crianças da Rede Municipal de Ensino de Rancho
Alegre D’Oeste, viveram
dois dias de muita alegria. É
que a cidade recebeu o Busão
da Imaginação - ônibus da
Copacol - transformado em
uma biblioteca itinerante.
O Busão atendeu crianças
nos dias 02 e 05 na Escola

Manoel Medina Martins e
também nos CMEI’s Pequeno Príncipe e Bom Jesus.
Nestes dias as crianças tiveram a oportunidade de ouvir
históri as cont ad as pelas
professoras Erica Morateli
e Jucileide Santana e ainda
escolherem e ler histórias
fantásticas.

A secretária de Educação
do município, Beatriz Bernal, disse da importância
do projeto como forma de
incentivar as crianças à leitura. “Sem dúvida, um projeto
fantástico e que incentiva
nossas crianças a lerem e
aprenderem mais sobre as
nossas culturas”, disse.

Ministro do STF suspende, em caráter
liminar, o piso nacional da enfermagem
Foi suspendo, em caráter liminar, o piso nacional
da enfermagem aprovado
pelo Congresso Nacional.
A decisão é do ministro
Luís Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Federal
(STF). A decisão é liminar,
ou provisória.
O ministro atendeu pedido feito pela Confederação
Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e
Serviços, que questionou a
constitucionalidade da lei
que estabeleceu o novo piso.
Segundo a entidade, há risco
de demissões em massa, pois
o setor privado não teria
condições de arcar com os
novos salários.
Em sua decisão, o ministro diz que é necessário
avaliar como ﬁca o quadro
de empregabilidade na área
com a nova lei. Além disso,
Barroso entendeu que a mudança pode gerar problemas
ﬁnanceiros nos estados, além
de haver risco de fechamento

de leitos por falta de pessoal.
A legislação prevê piso
salarial de R$ 4.750 para
os enfermeiros; 70% desse
valor para os técnicos de
enfermagem; e 50% para
os auxiliares de enfermagem e parteiras. Barroso
ressaltou a importância dos
proﬁssionais para o serviço
de saúde e para o país. No
entanto, aﬁrmou que a lei
foi aprovada sem prever
estratégias para custear os
novos valores.
O ministro deu 60 dias
para que entes públicos como
o Ministério do Trabalho e
Previdência, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores
na Saúde, o Ministério da
Saúde e o Conselho Nacional
de Secretários de Saúde se
manifestem sobre o tema.
Depois disso, o caso pode
ser levado a julgamento no
plenário virtual para que os
demais ministros decidam se
conﬁrmam ou não a liminar
que mantém o piso suspenso.
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Grupo de dança goioerense ﬁca em
1º lugar em competição em Toledo
Uma conquista importante para a cidade de Goioerê, especialmente para os
amantes da dança. O grupo
de dança ‘Pé Vermelho’ da
Casa da Cultura, faturou o
1º lugar no 7º Toledo em
Dança, na categoria em conjunto de danças tradicionais
e étnicas.
O grupo também foi
escolhido pelos jurados
como a melhor apresentação
dentre todas as categorias da
noite, com a apresentação
da coreograﬁa “Siriri”. O
diretor de cultura e coreógrafo do grupo, Marcelo
Monteiro, levou o prêmio
de melhor coreógrafo, pela
coreograﬁa idealizada em
conjunto com o coreógrafo
José Neto.
Já a Cia Taroob de Dança do Ventre, que também

Integrantes dos grupos de danças de Goioerê: primeiro lugar em festival na cidade de Toledo

representou Goioerê, apresentou um belíssimo número, conquistando a terceira
colocação. A professora e
coreógrafa da Cia Taroob,
Léia Merino, também foi
destaque na competição,
levando o prêmio de melhor
coreógrafa, com a coreograﬁa “Lirrili Fall”.
O secretário de Cultura de Goioerê, Dhionata
Macena, parabenizou os
professores e alunos pelas
excelentes apresentações,
com altíssimo nível técnico
e artístico, que encantaram a
todos os presentes elevando
a cultura do município para
outro nível, destacando o
apoio e incentivo do prefeito
Betinho Lima, tornando
possível levar o talento dos
artistas goioerenses aos palcos de todo o Paraná.

‘Cuidar para Mudar’: projeto
leva saúde mental aos bairros
Foi anunciado nesta
terça-feira pela secretária de Saúde de Goioerê, Gabriela Martins,
mais uma novidade na
saúde do município.
Tr a ta -s e do pr oj et o
“Cuidar para Mudar”,
implantado no começo
do mês de agosto.
O projeto está sendo
realizado em forma de
reuniões e encontros
c o m o s m o r a do r e s,
sendo cada m ês em
um ba irro. “A c ada
mês a equipe técnica
do CAPS vai até um
bairro diferente”, cita
a secretária.
Ela lembra que o objetivo é levar informações para os moradores
l oc a is so b r e t e m a s
relacionados à saúde
m e n ta l. “ É p r e c i s o
pensar a saúde mental

No Paraná, 99% dos produtores mandam
à reciclagem embalagens de agrotóxicos

O projeto está sendo realizado em forma de reuniões cada mês em um bairro

além da doença, buscando sensibilizar as
pessoas a se cuidarem”,
comenta Gabriela.
A equipe responsá-

vel por esse projeto
é a equipe técnica do
C e nt r o d ê A t e n ç ã o
Psicossocial (CAPS).
O projeto é voltado

Semana da Pátria: ações movimentam
escolas e vários setores em Janiópolis
A Semana da Pátria, cujo
ponto alto se dá nesta quarta-feira, dia 7, está movimentando os diversos setores da
cidade de Janiópolis, que todos
os dias, através da Prefeitura,
tem promovido hasteamento
de bandeiras e cantado o hino

nacional brasileiro.
Nesta terça-feira, crianças
que estudam nos CMEIs da
cid ade est iv eram no Paço
Municipal, onde entoaram os
hinos do município e nacional
e ainda visitaram o Gabinete
Municipal.

O prefeito Ismael Dezanoski, acompanhado do vice
Ei des Guedes, recebeu as
crianças e falou da importância
do ato cívico. “Sem dúvida, um
momento muito especial e importante para o fortalecimento
do sentimento de civismo”,

para toda população
do município e está
se ndo de se nvo lvid o
com muito empenho e
carinho.
disse ele.
O vice Eides salientou que
o Brasil vive uma onda verde e
amarelo e que esse sentimento
não poderia ficar longe de Janiópolis. “Este é um momento
que nos leva à reflexão sobre
os sentimentos importantes,
que são o amor pela pátria e a
vontade de se construir um país
cada vez melhor para se viver.
Fico feliz em ver essa garotada cantando e demonstrando,
desde pequeno, este espírito
de patriota”, comentou.

Desde o início das
operações, em 2002, o
Sistema Campo Limpo
vem sendo ampliado em
todo o território brasileiro, consolidando o país
como referência mundial
na logística reversa de
emb alagen s vazias e
sobras pós-consumo de
ag ro qu ímico s. Nesse
período, o programa já
recebeu mais de 670 mil
toneladas de recipientes, o que corresponde
a 94% das embalagens
plásticas primárias colocad as no mercad o.
Ou seja, a cada 100 embalagens utilizadas no
agronegócio brasileiro,
94 são descartadas de
forma ambientalmente
correta. Deste volume,
93% são enviadas para a
reciclagem – apenas 7%
são incineradas.
No Paraná, o índice
de reciclagem é superior
à média nacional. De
100 embalagens vendidas, 99 retornam ao
ciclo produtivo como
matéria-prima de outros
produtos, sejam novos

recipientes para agroquímicos ou artefatos para
outras indústrias, como
automotiva e energética.
Se elevarmos a comparação a outros países, o
agricultor paran aense
também sai na frente.
Na França, o índice de
reaproveitamento é de
77%; no Canadá e na
Alemanha, de 73%; no
Japão, de 50%, e nos
Estados Unidos, esse
índice é de apenas 33%.
Na avaliação de José
Antônio Borghi, presidente da Comissão Técnica de Cereais, Fibras e
Oleaginosas da FAEP, os
números do Paraná são
resultado de um esforço
conjunto. “Quando todos
falam a mesma língua,
temos os elos da cadeia
trabalhando para atingir
os melhores resultados.
O próprio produtor estava esperando essa alternativa, que resolveu um
problema na propriedade
e a questão ambiental.
Todo mundo saiu ganhando, principalmente
a sociedade”, afirma.
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Alunos da rede municipal recebem
uniformes em Quarto Centenário
A Prefeitura de Quarto Centenário, com
apoio da Câmara Municipal, fez nesta semana,
a entrega de uniformes
para todos os alunos
da rede municipal de
ensino.
Segundo o prefeito
Akio Abe, é a realização de um projeto no
sentido de valorizar os
alunos com disciplina,
segurança e também
economicidade aos seus
familiares.
Durante a entrega

Todos os alunos da rede municipal estão sendo contemplados com uniformes

dos uniformes, o prefeito pediu desculpas
pelo atraso e não ter
conseguido fazer com
que a distribuição acontecesse dentro do tempo
planejado.
Akio cita que além da
economicidade aos pais
dos alunos, os uniformes facilitam a identiﬁcação dos estudantes.
“Estamos felizes em
poder realizar esse projeto e garantir que todos
os alunos recebam seus
uniformes”, citou ele.

Crianças terão playground
com piso emborrachado
A Prefeitura de Quarto
Centenário vai entregar
nos próximos dias, um
playground para atender
as crianças da cidade. A
construção está sendo feita na Praça da Igreja Matriz e segundo o prefeito
Akio Abe, o local contará
com piso emborrachado,
que garantirá a segurança
e o conforto das crianças
que brincarem no playground.

Akio explica que além
de proporcionar um local
seguro para as crianças
brincarem, o playground
ta m b é m v ai aj u d ar a
melhorar o aspecto paisagístico da praça. “Com
certeza. Esse parquinho
vai mudar a cara da nossa
praça central, com piso
de borracha e todo colorido”, destaca o prefeito, que não tem medido
esforços para promover

medidas que melhorem
a qualidade de vida da
população.
O prefeito lembra que
o parquinho é um dos
pr im eir os implan tad os
dentro do trabalho d e
revitalização das praças,
que sua ad ministração
p ret en de d esen v olv er.
“Esse é o primeiro e com
certeza teremos outros.
Faz parte do projeto de
melhoria das nossas pra-

O playground está sendo implantado na praça da igreja matriz

ças”, diz ele.
As obras estão feitas
pela Gf Construtora &

Fábrica de Artefatos de
Cimento. A expectativa
é de que nos próximos

dias ela esteja concluída
e pronta para ser entregue
à comunidade.

