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JORNAL TERCEIRA OPINIÃO

BARRACÃO  
INDUSTRIAL 
Santa Inês é um dos 
únicos municípios da 
região que fez  
um grande 
investimento na 
construção de 
Barracão Industrial. 
750 m² de alvenaria, 
sendo 2 galpões e um 
valor total de R$ 530 
mil.  Trabalhadores do 
setor de confecções 
agradecem! 

PREFEITURA  
NOVA 
A administração 
municipal investiu 
360 mil reais na 
construção de uma 
prefeitura nova. Mas 
será que precisava? 
Veja às imagens de 

CASAS  
POPULARES 

Vinte e sete 
famílias 

realizaram o 
sonho da casa 

própria em uma 
parceria da 

prefeitura com a 
COHAPAR.  

SANTA INÊS: UM BOM EXEMPLO DE COMO 
SE ADMINISTRA O DINHEIRO PÚBLICO 

DISTRITO DE IMBIASSABA  
GANHOU QUADRA ESPORTIVA 

Se antes o Distrito de Imbiassaba 
era esquecido, nessa gestão o prefeito 

Bruno fez questão de passar uma 
borracha nesse passado. Olha só a 

bela Quadra Poliesportiva que o local 
ganhou. Através de um recurso 

federal, a administração conquistou 
pouco mais de 330 mil reais. Os 

moradores ganharam um espaço 
novinho para bater uma bolinha.  

como era e como 
vai ficar o espaço. 
Quando chovia, 
molhava mais 
dentro do que 
fora da prefeitura. 
É mole? 

A gestão do município de 
Santa Inês, através do 
prefeito Bruno Luvisotto e 
do vice, Adenilson Pacheco, 
são um belo exemplo de 
como se administra um 
pequeno município. Em 
pouco menos de quatro 
anos, quem visita a cidade e 
compara como ela era, vê 
nitidamente como Santa 
Inês mudou para melhor.  

A primeira obra da atual administração 
aconteceu nos primeiros meses de manda-
to, lá em 2017. E como essa obra ajudou 

a população. Foi realizada uma grande 
melhoria no Asfalto entre Santa Inês e o 
Distrito de Imbiassaba.  Um valor de 150 

mil reais investidos do caixa do próprio 
município em algo em torno de 20.000 m² 
de asfalto.  

ASFALTO QUE LIGA SANTA INÊS A IMBIASSABA  
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PARTE DA FROTA NOVA ADQUIRIDA PELA  
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA INÊS

ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NÃO  
PAGAM MAIS PELO TRANSPORTE ATÉ A FACULDADE 

PROBLEMA DAS CHUVAS  
RESOLVIDO EM IMBIASSABA  

Se antes os estudantes universitários pagavam pelo transporte 
até a faculdade, na atual gestão isso não existe mais. E além 
disso, está para ser entregue um ônibus com 44 lugares no valor 
de R$ 510 mil. Uma parceria com o governo do estado que bene-
ficiará os estudantes do ensino superior.  

Os moradores do Distrito sabem o perrengue que passavam em 
época de chuva. No entanto, a atual administração resolveu esse 
velho problema com a construção de um aterro de primeira. Vejam 
como ficou...

O posto de saúde também foi beneficiado com um recurso estadual. 145 mil reais investidos em uma ampla reforma do local. Vejam como o espaço ficou 
muito mais bonito.  

POSTO DE SAÚDE REFORMADO 
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DEPUTADO ESTADUAL SOLDADO ADRIANO JOSÉ VIABILIZA 
VIATURAS PARA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA 

COMPROMISSO FIRMADO, 
COMPROMISSO REALIZADO 

 Há pouco dias, o Deputa-
do Estadual, Soldado Adriano 
José, solicitou novas viaturas 

aos Postos Rodoviários de 
Iguaraçu, Colorado, Tamboa-
ra, Cidade Gaúcha, São João 
do Ivai, Cianorte, Cruzeiro do 
Oeste, Pérola, Goioerê, Iporã 

e Rotam da 3 Cia e 4 Cia.  
Após esse pedido, na últi-

ma terça, 04 de agosto, to-
dos os veículos foram entre-
gues na Capital Paranaense 

em uma rápida solenidade 
com a presença do Governa-
dor do Estado, Ratinho Jú-
nior.  

Soldado Adriano disse ra-

pidamente à nossa reporta-
gem: “Segurança Pública aos 
paranaenses se faz com in-
vestimentos e valorizando os 
profissionais”.

SÚMULA DE REQUEIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

Paulo Cruz Pimentel torna público que requereu ao IAP a 
Licença Prévia, para Irrigação, no lote referente à Matrícula 1.769, 
Desmembramento do lote “Quintas do Rio Bonito”, Município de 
Alvorada do Sul-PR. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

SÚMULA DE REQUEIMENTO  
DE LICENÇA PRÉVIA

Paulo Cruz Pimentel torna público que requereu ao IAP a 
Licença Prévia, para Irrigação, no Remanescente do Lote nº2, 
“Fazenda Santa Rosa”, Município de Florestópolis -PR. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Atualmente de Vice Presi-
dente da Câmara, Presidente 
da Comissão de Constituição e 
Justiça por 2 anos e Presiden-
te da Comissão de Educação. 
Carlos foi o Vereador mais vo-
tado da eleição passada, 405 
votos.

Através de uma parceira 
junto ao Deputado Felipe Fran-
cischini na liberação de emen-
das, ele conseguiu aproxima-
damente 2,5 Milhões de reais 
para Porecatu

Projetos de Lei
• Obrigatoriedade da Apre-

sentação da Carteira de Vaci-
nação para matrícula na Rede 
Municipal de Ensino.

• Proibição da Utilização e 
Comercialização de linha Chile-
na e com Cerol

• Proibição da exposição de 
Produtos Fumigeros nos esta-
belecimentos comerciais

• Lei contra a soltura de Fo-

gos de Artifícios com estampi-
dos 

• Lei de Identificação e prio-
ridade aos Portadores do Es-
pectro Autismo nas Repartições 
públicas e Agências Bancárias 

• Projeto de Lei que autori-
zação a colocação de aparelho 

eliminador de ar nos cavaletes 
de água 

• Indicação para o Incentivo 
de Hortas Urbanas

• Indicação para a Reutili-
zação de materiais de constru-
ção para a revitalização de cal-
çadas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - VEREADOR 
PROFESSOR CARLOS HENRIQUE ANDRADE

GOVERNO JÁ ESTUDA 
RENOVAÇÃO DO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL ATÉ FINAL DO 
ANO COM VALOR REDUZIDO  

Com a demora nas discus-
sões sobre a criação do novo 
programa social do governo, 
batizado de Renda Brasil, e 
sob o impacto dos ganhos de 
popularidade do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, a 
equipe econômica já trabalha 
com a possibilidade de esten-
der o Auxílio Emergencial até 
o fim do ano. 

Para evitar que o rombo nas 
contas públicas neste ano atin-
jam R$ 1 trilhão, a ideia do go-
verno é negociar com o Con-
gresso um valor menor, entre 
R$ 200 e R$ 300. Mas, para 
modificar o repasse, é preciso 
aval dos parlamentares. 

Na semana passada, eco-
nomistas do mercado finan-
ceiro viam nas viagens de Bol-
sonaro um sinal de que não 
haveria clima para encerrar o 

auxilio emergencial. O benefí-
cio foi criado em meio à pan-
demia do novo coronavírus e 
trouxe popularidade ao gover-
no em um grupo em que o 
presidente tinha pouca entra-
da. 

Um dos argumentos da 
equipe econômica para reduzir 
o valor do benefício é o de que 
já há sinais de retomada para 
muitos setores. 
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PESQUISA MOSTRA BOA VANTAGEM DE NICINHO 
NA DISPUTA PELA PREFEITURA DE FLORESTÓPOLIS

O ex-prefeito de Florestó-
polis por dois mandatos, 
Onicio Souza (Nicinho), está 
com uma boa vantagem so-
bre o atual prefeito Nelson 
Júnior, de acordo com os nú-
meros da pesquisa para pre-
feito da cidade, devidamente 
registrada no Tribunal Supe-
rior Eleitoral.

A chapa Nicinho/Davi 
aparece com 61.43% das in-
tenções de voto, enquanto o 

atual prefeito e seu possível 
vice, Nelson Junior/Renato 
Orcioli, apresentam 11.43%. 
Os indecisos somam 18.93%, 
branco/nulo 7.14% e os que 
não votariam em nenhum, 
1,07%. A margem de erro é 
de 5.9%.

Foram entrevistadas 240 
pessoas, divididos igualmente 
entre homens e mulheres, no 
dia 24 de julho. A pesquisa foi 
registrada no TSE com o pro-

tocolo nº PR-05233/2020.

REJEIÇÃO
Quando a pergunta foi em 

quem os entrevistados não 
votariam de jeito nenhum, o 
atual prefeito Nelson Júnior 
aparece com 38.93%, en-
quanto o ex-prefeito Nicinho 
foi rejeitado por 3.21% dos 
entrevistados.

Para se ter uma ideia de 
como “a coisa” não está boa, 

usando em consideração a 
margem de erro de 5,9%, o 
atual chefe do poder execu-

tivo, Nelsinho, está empata-
do tecnicamente com bran-
cos e nulos. 

No último final de 
semana o barracão 
da reciclagem em 
Florestópolis foi to-
mado pelo fogo. Um 
incêndio que ainda 
não se sabe se foi cri-
minoso ou acidental 
acabou com o local 
de trabalho de humil-
des trabalhadores do 
município.  

Através de um ví-
deo emocionante di-
vulgado nas redes 
sociais, o pessoal que 
depende da recicla-
gem para sobreviver, 
estão pedindo ajuda.  

Só lembrando, 
que o local sofreu di-
versas vezes com 
furtos, roubos e vân-
dalos que rotineira-
mente aprontam algo 
no local.  

O espaço é muito 
vulnerável e não 
apresenta uma segu-
rança adequada.  

BARRACÃO DA RECICLAGEM É TOMADO PELO FOGO EM 
FLORESTÓPOLIS - TRABALHADORES PRECISAM DE AJUDA
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RECURSO LIBERADO: PREFEITURA DE SANTA INÊS  
VIABILIZA RECURSO PARA A PAVIMENTAÇÃO  
DA ESTRADA DE ACESSO AO RIO PARANAPANEMA

FIOCRUZ FECHA ACORDO PARA PRODUZIR  
VACINA DE OXFORD NO BRASIL EM DEZEMBRO PARANÁ REGISTRA MAIS DE 6,4 

MIL OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO 
AMBIENTAL DESDE INÍCIO DO 
ANO, DIZ CORPO DE BOMBEIROS

O atual prefeito de Santa 
Inês, Bruno Luvisotto, é da-
queles que faz poucas pro-
messas, mas viabiliza mui-
tas conquistas em prol do 
município. 

Prova disso, foi o recurso 
de mais de 1 milhão de reais 
que ele conseguiu para a 
pavimentação asfáltica da 
estrada que dá acesso ao 

Rio Paranapanema. 
Esse era um desejo anti-

go dos moradores do muni-
cípio, que além do novo as-
falto, vão ganhar uma mo-
derna pista de caminhada.

Como o recurso já está 
liberado e o projeto 100% 
finalizado, só resta a conclu-
são da parte burocrática. A 
obra está prevista para ser 

iniciada após o período elei-
toral.

Conversamos com o 
prefeito e ele falou breve-
mente com à nossa repor-
tagem: “Quero agradecer 
ao Governador Ratinho Jú-
nior, ao Deputado Estadual 
Alexandre Curi e a câmara 
de vereadores de Santa 
Inês, por mais essa con-

quista. Essa pavimentação 
é um desejo antigo dos 
moradores. Vamos deixar a 
cidade mais bonita e me-
lhorar o acesso ao principal 
espaço de lazer da cidade. 
E, além disso, conseguimos 
incluir uma pista de cami-
nhada moderna que vai 
melhorar o espaço que é 
bastante usado por que 

praticam atividade física 
por ali”, finalizou Bruno.

Na imagem da esquerda 
para direita: Coordenador 
do Paranacidade, Miro 
Falkenback; Prefeito, Bru-
no Luvisotto, Síndico do 
Condomínio Marinas do Pa-
ranapanema, Aguinaldo; 
vice-prefeito, Adenilson 
Pacheco.

O Ministério da Saúde 
divulgou, nesta sexta-feira 
(31/7), novos detalhes so-
bre o acordo que o Brasil 
está firmando com a em-
presa AstraZeneca, res-
ponsável pela produção da 
vacina de Oxford contra a 
Covid-19. A negociação foi 
formalizada em um primei-
ro documento – chamado 
de memorando de entendi-
mento – entre a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a 
farmacêutica e prevê a 
transferência de tecnologia 
para que a imunização co-
mece a ser produzida no 
Brasil ainda em dezembro.

O governo fará um in-
vestimento de R$ 522,1 
milhões na estrutura do la-
boratório Bio-Manguinhos 
e outros R$ 1,3 bilhão em 
despesas referentes aos 
pagamentos do contrato de 
encomenda tecnológica, 
que incluem os insumos 
necessários para a fabrica-
ção da imunização. A vaci-
na de Oxford está na fase 3 

de testes – que comprovam 
segurança e eficácia em 
grandes grupos de pessoas 
– e é um dos métodos de 
imunização mais promisso-
res do mundo.

A Fiocruz já recebeu as 
informações técnicas para 
ajustar seu parque indus-
trial. “Demos mais um pas-
so importante para a for-
malização do acordo entre 
os laboratórios. Essa ação 

do governo federal significa 
um avanço para o desen-
volvimento de tecnologia 
nacional e de proteção da 
população brasileira”, diz 
Camile Giaretta, diretora 
de Ciência e Tecnologia do 
Ministério da Saúde.

O próximo passo é a as-
sinatura do acordo de en-
comenda tecnológica, que 
deve ser finalizado na se-
gunda semana de agosto. 
Este será o documento que 
garantirá o acesso às 100 
milhões de doses do insu-
mo da vacina — 30 milhões 
entre dezembro e janeiro, 
e 70 milhões no primeiro 
semestre de 2021.

A vacina produzida no 
Brasil será distribuída pelo 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI), do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O 
acordo com a AstraZeneca 
também garante domínio 
de uma plataforma para 
desenvolvimento de outras 
vacinas, como a da malá-
ria.

O tempo seco tem fa-
vorecido o aumento de 
queimadas no Paraná. 
Conforme o Corpo de 
Bombeiros, do início do 
ano até esta segunda-feira 
(3), foram 6.417 ocorrên-
cias de incêndio ambiental 
no estado.

A média é de quase 30 
ocorrências atendidas pe-
los bombeiros por dia. Em 
2019, no mesmo período, 
foram 5.985 ocorrências 
de incêndio em vegeta-
ções.

Os meses de julho e de 
agosto são considerados 
os mais críticos em rela-
ção às queimadas por cau-
sa do auge do inverno que 
deixa o tempo mais seco - 
o que favorece a formação 
de incêndios.

Neste ano, a preocupa-
ção é ainda maior devido à 
severa estiagem que o Pa-
raná vem enfrentando.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, algumas 
atitudes devem ser evita-
das para prevenir as quei-
madas, como não jogar 
bitucas de cigarro na ve-
getação seca e não fazer 
fogo no quintal de casa ou 
em terrenos abandona-
dos.

Os bombeiros ainda re-
forçam que causar incên-
dios em matas ou flores-
tas, independente de ser 
uma área de proteção ou 
não, privada ou pública, é 
crime. A penalidade para 
esses crimes é de multa e 
prisão.

O valor mínimo da 
multa é de R$ 5 mil e po-
de chegar até R$ 50 mi-
lhões, dependendo de 
quantos hectares foram 
atingidos.

Quem souber de práti-
cas de queimadas, deve 
denunciar no telefone 193.
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CEM FAMÍLIAS DE LUPIONÓPOLIS  
REALIZAM O SONHO DA CASA PRÓPRIA 

A prefeitura de Lupionópolis 
entregou no dia 21 de julho as 
chaves de 100 novas casas po-
pulares a famílias do município. 
A construção do Conjunto Ha-
bitacional Afonso Merissi 
recebeu um investimento de 
R$ 6,6 milhões em recursos do 
Fundo de Arrendamento Resi-
dencial (FAR), utilizado para 
subsidiar até 90% do custo das 
moradias. 

O Residencial está localiza-
do na Rua Acre, que dá acesso 
ao Centro da cidade. As casas 
possuem avaliado em R$ 66,5 
mil por unidade. Os novos mo-
radores pagarão prestações no 
valor de 5% da renda bruta 
mensal, que equivale a parce-
las de R$ 80 a R$ 270 ao mês, 
durante 10 anos. 

Para o prefeito de Lupionó-
polis, José Antônio Gerônimo, 
o projeto era um pedido antigo 
da população. “As casas eram 
um anseio de várias famílias da 
cidade, especialmente daque-
las mais carentes, que não têm 
condições de comprar um imó-
vel sozinhas e muitas vezes 
residem junto com outras fa-
mílias, em locais pequenos, o 
que durante uma pandemia é 
mais um risco”, comenta. 

“Por isso, esse é um projeto 
social muito importante, pois 
elas vão poder morar em uma 
moradia de qualidade pagando 
um pequeno valor por mês”, 

termina o prefeito. 
O projeto faz do programa 

Minha Casa Minha Vida, da 
União, e contou com a asses-
soria técnica da Cohapar, além 
de parcerias da Copel e Sane-
par para a instalação das redes 
de energia elétrica, água e es-
goto sem custo aos moradores. 
A Prefeitura de Lupionópolis 
contribuiu com a doação dos 
terrenos. 

Foram atendidas famílias 
com renda mensal de até R$ 
1.800, com prioridade para 
pessoas em maior grau de vul-
nerabilidade social, como 
aquelas residentes em área de 
risco, desabrigados, com fami-
liares deficientes ou idosos, 
entre outros critérios socioeco-
nômicos. 

ECONOMIA E  
INDEPENDÊNCIA

A dona de casa Magda da 
Costa, de 33 anos, pagava 
R$ 450 de aluguel por mês 
para viver na cidade com os 
dois filhos. A partir de ago-
ra, ela pagará R$ 80 
mensais de parcela pela ca-
sa própria. 

“O dinheiro que vai so-
brar eu vou usar pra pagar 
algumas parcelas adianta-
das e ficar tranquila pra 
poder construir o muro”, 
conta Magda. “Além de não 
ter mais aluguel, eu vou ter 
mais liberdade pra poder 
usar esse dinheiro pra ir fa-
zendo a casa do nosso jeito, 
decorando do nosso jeito”, 
comemora. 

Se tem um município com 
uma linda história com o futsal 
é Lupionópolis. E o palco dessa 
bela história está passando por 
uma significativa reforma.  

Essa é mais uma obra con-
quistada pela atual 
administração do prefeito Zé 

Antônio e do vice, Frederico 
Tavares. O Ginásio de Esportes 
ficará ainda mais encantador.  

Serão mais de 200 mil reais 
investidos ao total. A reforma 
está em andamento e tem pre-
visão de entrega para o mês 
de dezembro. Entre outras coi-

sas, a quadra será ampliada, 
os banheiros serão reforma-
dos, serão abertas duas novas 
janelas de ventilação...  

Estamos ansiosos para o 
campeonato de inauguração. 
Parabéns por mais essa con-
quista! 

GINÁSIO DE ESPORTES DE CARA NOVA 
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O INÍCIO DE UM SONHO: COM RECURSO PRÓPRIO, 
ADMINISTRAÇÃO DE CAFEARA PAVIMENTA 2 KM  
DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO À PR-317 

Um sonho antigo 
dos moradores de 
Cafeara é a pavi-
mentação da 
Rodovia Municipal 
Ilário Sperandio, 
que liga o município 
à PR-317. 

A população não 
tinha mais esperan-
ças de, um dia, ver 
essa estrada ser as-
faltada.  

No entanto, o 
atual prefeito Ocimar 
fez algo que ficou 
gravado na história 
do município. Com 

recursos exclusivos, 
sem ajuda do gover-
no federal ou 
estadual, ele asfaltou 
duas milhas da estra-
da e deu o primeiro 
passo para esse so-
nho ser realizado. 
Foram quase 2 mi-
lhões de reais 
investidos no local.  

O prefeito que lu-
tou e asfaltou à Vila 
Rural do município, 
agora foi mais além, 
e mostrou que sua 
administração real-
mente faz acontecer!

antes

antes

depois

depois
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O evento anual mais es-
perado no município de 
Cafeara é o Regional de fut-
sal. Quem já participou sabe 
que o município recebe a vi-
sita de centenas de atletas 
de alta qualidade e uma 
grande quantidade de torce-
dores de todos os lugares.   

Geralmente ele é feito 
no mês de agosto. Devido 
a pandemia, possivelmente 
não teremos à edição neste 
ano. Apesar de ficar para o 
ano que vem, o regional de 
futsal vai ter muitos moti-
vos para ficar ainda mais 
atrativo.  

A administração do muni-

cípio viabilizou um recurso de 
quase meio milhão de reais e 
está finalizando uma reforma 

completa no Ginásio de Es-
portes. Além da quadra, vão 
ser reformados: Arquibanca-

da, vestiário, áreas de 
circulação, banheiro bar e 
muitas outras coisas.  

O palco da maior competi-
ção esportiva de futsal da 
região vai ficar de cara nova.  

Além de uma ampla refor-
ma do ginásio de esportes, a 
administração municipal e a 

secretaria de Esportes con-
quistaram a arena de campo 
sintético “meu campinho”.  

No local, além do campo, 
os moradores ganharão uma 
pequena pracinha com aca-

demia comunitária e um 
parquinho para as crianças.  

Veja como era o local e co-

mo ficará, através do novo 
projeto viabilizado pelo pre-
feito Ocimar Sperandio. 

A Prefeitura de Cafeara 
iniciou a substituição de lu-
minárias tradicionais da 
cidade por lâmpadas de 
LED. Olha só como esse 
simples detalhe deixa a ci-
dade mais bonita.  

E além disso, o consu-
mo de energia é 
consideravelmente reduzi-
do e a vida útil é mais 
longa, em relação à ilumi-
nação incandescente ou 
fluorescente  

O REGIONAL AGREDECE: GINÁSIO DE  
ESPORTES TÁ FICANDO BONITÃO EM CAFEARA 

“MEU CAMPINHO” EM BREVE EM CAFEARA 

LAMPADAS DE LED BARRACÃO NOVO
Que Cafeara vi-

rou um canteiro de 
obras isso não é no-
vidade para 
ninguém. No entan-
to, além de obras 
que embelezaram 
ainda mais a cida-
de, o prefeito do 
município, Ocimar 
Sperandio, execu-
tou projetos de 
custo alto e de ex-
trema necessidade.  

Um desses casos 
é o novo barracão 
que servirá de gara-
gem para os 
veículos da prefei-
tura. Vejam como 
era e como está fi-
cando... Parabéns 
prefeito! 

antes como vai ficar
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HISTÓRICO: PREFEITO CHICO MARATTA RESOLVE 
PROBLEMA DO ASFALTO EM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

O governo municipal de 
Nossa Senhora das Graças, 
através do prefeito Chico Ma-
ratta, resol-veu um problema 
crônico do município. A má 
qualidade do asfalto. 

Ao todo foram R$ 2,6 mi-
lhões investidos em um total 
aproximado de 115 metros 
quadrados de asfalto novo. 

Para o prefeito a obra é 
motivo de orgulho: “Poder 
realizar esse serviço é honrar 
a confiança que sempre nos 
foi dada, agradeço aos verea-
dores e a equipe 
administrativa que trabalhou 
muito para chegarmos nessa 
fase”, finalizou Chico. 

Maratta foi o prefeito que 
mais investiu em asfalto na 
história do município, veja a 
lista com-pleta desde o início 
de seu mandato: 

Parceria com o D.E.R-
-PR – Aprox. 20 mil metros 
quadrados em CBUQ.

Avenida Prefeito Rutilio A. 
Ribas Ferreira e Avenida Curi-
tiba até O Trevo

2018 – Prox. 27 Mil Me-
tros quadrados recapeados 
em Nossa Senhora das 
Graças e Mendes-lândia. 
Micropavimento (Contrato 
160/2018).

Todas as ruas pavimenta-
das do distrito de 
Mendeslândia foram reca-
peadas.

Em Nossa Senhora das 
Graças foram recapeadas as 
ruas ou trecho das ruas: Rua 
Castro Alves, Rua Washington 
Luiz, Rua Massao Imazu, Rua 
Tancredo Neves, Rua Padre 
Manoel da Nobrega e Avenida 
Paraná.

2020 – Aprox. 24 Mil 
Metros quadrados em Nos-
sa Senhora das Graças. 
Micropavimento (contrato 
010/2020 e 019/2020).

Em Nossa Senhora das 
Graças foram recapeadas as 
ruas ou trecho das ruas: Rua 
Imigrantes, Rua Palmeiras, 
Rua Projetada C, Rua Jair Da 
Silva Oliveira, Rua Otavio 
Marquete, Rua Gabriel Ar-
canjo De Freitas, Rua 
Euclides Da Cunha, Rua Pa-
dre Anchieta, Rua Miguel 
Lourenço Porfirio. Rua José 
Marcantonio, Rua José Vieira 
Dias, Rua Massao Imazu, 
Rua Visconde Do Rio Branco, 
Rua Catarino Batista, Rua 
Rui Barbosa, Rua Marechal 
Deodoro, Rua Getulio Var-
gas, Rua Jair Ferreira, Rua 
Antonio P. Ladislau, Rua Ti-
radentes, Rua Princesa 
Izabel, Rua Dom Pedro Ii, 
Rua Bahia.

2020 – Aprox. 20 mil 
metros quadrados - ruas 
ou trechos de ruas em 
execução: Rua Arthur Ber-
nardes, Rua Quintino 
Bocaiuva, Rua 7 de Setem-
bro, Rua Wenceslau Brás, Rua 
Bahia, Rua Dom Pedro I, Rua 
Interventor Manoel Ribas. 
Construção de calçadas, bo-
cas de lobo, ampliação da 
rede de galerias pluviais e re-
cape asfáltico em CBUQ.

Previsão para o segun-
do semestre de 2020 
Aprox. 25 mil metros qua-
drados em TST e Micro 
Pavimento

Rua Marechal Deodoro, 
Rua São Paulo, trecho da Rua 
D. Pedro II, trecho da Rua 
João Pessoa, trecho da Rua 
Princesa Izabel, trecho da Rua 
7 De Setembro, trecho da Rua 
dos Funcionários, Avenida 
Brasil, trecho da Rua Maria 
Message, Rua Santos Du-
mont, Rua João Da Mata 
Ribeiro. Rua Nilo Peçanha, 
Rua Santos, Rua Duque De 
Caxias, Revitalização Do Pátio 
Da Rodoviária.

Avenida Paraná antes Avenida Paraná antes Avenida Paraná depois

Rua Arthur Bernardes antes Rua Arthur Bernardes depois

Rua Interventor  
Manoel Ribal antes

Rua Interventor  
Manoel Ribas antes

Rua Interventor  
Manoel Ribas depois

Rua Interventor  
Manoel Ribas depois

Rua D. Pedro II  
antes

Rua dos Funcionários  
antes

Rua dos Funcionários  
depois

Rua D. Pedro II  
depois
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Essa ideia é muito comum a 
muita gente. Dizemos que o mun-
do é perfeito e que o ser humano 
com sua ação, com seus pecados, 
o estraga. Não há dúvidas que 
muitas coisas que fazemos não 
favorecem a harmonia da criação. 
Muitas ações do ser humano es-
tragam a beleza da criação. Mas 
dizer que o mundo é perfeito e 
que é o ser humano que estraga 
tudo, também não é verdade. Dá 
para colocar nos ombros do ser 
humano a responsabilidade pelos 
males da criação?

Comecemos pensando na 
ideia bíblica do paraíso. Deus 
criou o paraíso, colocou Adão e 
Eva, e esses por causa da deso-
bediência fizeram o mundo ser o 
que ele é. Tudo era harmonioso e 
perfeito antes, depois do pecado 
passou a ser diferente. O perfei-
to se torna imperfeito. Essa ideia 
está impregnada em muita gente. 
Sobremaneira nas pessoas reli-
giosas que herdaram essa ideia, 
desde crianças, pela religião. Eu 
me lembro que quando criança 
questionava essa realidade e fica-
va descontente por Adão e Eva 
terem agido de tal maneira. Eles 
eram os responsáveis pelos ma-
les que hoje nós sofremos. Por 
causa do seu pecado, os passa-
rinhos não pousavam em nossa 
mão. Por causa do seu pecado as 
cobras passaram a ser perigosas 
para todos nós. Essa era a com-
preensão. Veja que isso não é 
pouco significativo para a com-
preensão de toda a vida. Muitas 
pessoas carregaram por toda a 
sua vida essa ideia, sem mudar. 
Se adequaram as explicações que 
vieram a partir dela. E outros 
sentem necessidade de reeditar 
essa ideia. Precisam compreen-
der diferente. Percebem que é 
difícil, hoje, sustentar que a ação 
de um casal tenha alterado toda 
dinâmica do mundo. Outra coisa 
também, porque isso teria vin-
do a partir do castigo de Deus. 
Pela desobediência, Deus cas-
tiga e aí entra o mal. Ou ainda, 
pela desobediência o próprio ser 
humano sofre as consequências 
de suas ações. Mas o fato é que 
pensar no castigo de Deus não 
é mais possível hoje, a partir de 
Jesus. E pensar que uma ação de 
pecado de um casal, o primeiro, 
tenha gerado consequências de 
mal para todo o sempre também 
é pouco sustentável. Se pensar-
mos a partir da filosofia perce-
beremos que nessa realidade há 
uma contradição inicial. O mun-

do que era perfeito torna-se im-
perfeito. Como isso foi possível? 
Não há e nunca houve possibi-
lidade de o que é perfeito tor-
na-se imperfeito. É o princípio 
de não contradição que sustenta 
essa ideia. O que é perfeito o é 
e pronto. Disso, como sustentar 
que o mundo era perfeito, paraí-
so, e depois se tornou imperfei-
to? Essa ideia não é sustentável e 
nem é verdadeira. Como susten-
tar diante disso a verdade do tex-
to bíblico? Podemos dizer que o 
autor bíblico vendo e sentindo a 
presença do mal no mundo quer 
encontrar uma explicação. Ele 
não quer colocar em Deus a cau-
sa do mal. E nisso faz bem, por-
que Deus não é a causa. Por isso, 
coloca a causa na desobediência 
humana. Só que essa não é com-
pleta. É somente parte da causa 
do mal. Podíamos nos perguntar 
de onde vêm os vírus, as bacté-
rias, os tsunamis, terremotos, e 
tantas outras possibilidades de 
mal no mundo? Se o ser humano 
agisse de forma perfeita, sem pe-
cado, nem por isso os tsunamis 
ou os terremotos deixariam de 
existir. Eles não têm a causa no 
ser humano, mas na própria na-
tureza. Ainda, embora o ser hu-
mano agisse perfeitamente isso 
não impediria completamente as 
doenças que matam a vida. Per-
cebemos que fazendo um exercí-
cio de reflexão, colocar a origem 
da imperfeição em um pecado 
primeiro é complicado. Isso seria 
colocar a causa do mal no mun-
do nos ombros do ser humano. 
Isso pode ser até educativo, para 
que o ser humano perceba que 
suas ações têm consequências. 
Mas de forma alguma é total-
mente verdadeiro. Nós podemos 
e devemos perceber que a deso-
bediência a Deus não traz ne-
nhuma vantagem para nós, mas 
nem por isso precisamos assumir 
toda a responsabilidade pelo mal 
no mundo. 

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br

Padre Ezequiel
O SER HUMANO ESTRAGA  
O MUNDO PERFEITO?

contato@padreezequiel.com.br

CONCURSO DA PM-PR COM 2,4 MIL VAGAS 
PARA POLICIAL E BOMBEIRO TEM INSCRIÇÕES 
REABERTAS

O concurso da Polícia Militar 
do Paraná (PM-PR) que vai se-
lecionar 2,4 mil policiais e bom-
beiros teve as inscrições rea-
bertas nesta terça-feira (4).

As inscrições ficam abertas 
até o dia 2 de setembro, e de-
vem ser feitas pela internet, 
no site do Núcleo de Concur-
sos da Universidade Federal 
do Paraná (NC-UFPR). A taxa 
é de R$ 100.

O concurso foi reaberto 
após uma alteração no edital 
original, que previa que candi-
datos que apresentassem de-
formidades na orelha pelo uso 
de alargador ou tivessem tatu-
agens visíveis mesmo com uni-
forme de treinamento fossem 
desclassificados.

Os candidatos que realiza-
ram a inscrição anteriormente 
não precisam se reinscrever, 
segundo o edital.

Segundo o edital, são 2 mil 
vagas para soldado policial mi-
litar e 400 vagas para bombei-
ro militar. Há reserva de 10% 
das vagas para afrodescenden-
tes.

Para participar, os candida-
tos precisam ter no máximo 30 
anos de idade até o dia 1º de 
abril. É necessária conclusão 
no ensino médio para tomar 
posse do cargo.

Os aprovados receberão 
R$ 1,9 mil de bolsa-auxílio du-
rante o curso de formação de 
praças. Após a conclusão e 
formação, a remuneração se-

rá de R$ 4,2 mil.
Os novos policiais e bombei-

ros irão atuar em diversos ba-
talhões do estado.

Mudança no edital
Após um pedido do Minis-

tério Público do Paraná (MP-
-PR), a nova redação do edital 
permite que candidatos te-
nham tatuagens que “não re-
presentem risco à segurança” 
do policial.

O novo texto também prevê 
que serão aceitos candidatos 
que realizarem cirurgia para 
reconstituição do lóbulo da ore-
lha, desde que o local esteja 
cicatrizado no dia da avaliação 
física.

Provas
As provas do concurso fo-

ram adiadas em função da pan-
demia do novo coronavírus. Até 
o momento, ainda não há nova 
data para realização das provas 
e testes.

Segundo o edital, a data se-

rá informada com antecedência 
mínima de 30 dias.

Vagas
POLICIAL MILITAR
Curitiba: 890 vagas
Londrina: 270 vagas
Maringá: 290 vagas
Ponta Grossa: 305 vagas
Cascavel: 245 vagas

BOMBEIRO MILITAR
Curitiba: 100 vagas
Londrina: 200 vagas
Cascavel: 100 vagas

Etapas
O concurso será feito em 

duas etapas. A primeira é uma 
prova de conhecimentos gerais 
com 60 questões objetivas e 
redação.

Na segunda etapa, os ins-
critos passam pelas Provas 
de Habilidades Específicas, 
com exames de Capacidade 
Física, Sanidade Física, Ava-
liação Psicológica e Investi-
gação Social.

SOUZINHA VAI EM BUSCA  
DO SÉTIMO MANDATO

O ex-vereador Souza, 
dono de 6 mandatos em 
Nossa Senhora das Graças, 
disse à nossa reportagem 
que essa é a eleição que ele 
está mais entusiasmado. 

Souzinha, novamente, 
vai disputar uma cadeira na 
câmara. Sempre preocupa-
do com a saúde e com as 
famílias mais carentes do 
município, ele quer encerrar 
a sua história como verea-
dor conquistando o sétimo 
mandato, e com isso, me-
lhorar a vida do povo que 
mais precisa. 

Conversando com alguns 
moradores da cidade, muitos 
nos disseram a mesma frase: 
“O Souza tem que voltar”.

Será que o homem vai 
ser hepta? Vamos aguardar!
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JUNIOR TAVIAN: O PRÉ-CANDIDATO QUE DÁ  
UMA AULA NA CONDUÇÃO DAS REDES SOCIAIS

PRÉ-CANDIDATURA SE  
DESTACA EM SANTO INÁCIO

DE SEGUNDA À SEXTA AO 
VIVO NA ATLÂNTICA FM 

Como todo morador de 
Centenário do Sul já sabe, o 
ex-secretário de Saúde, Ju-
nior Tavian, é pré-candidato 
a prefeito do município. 

De acordo com as últi-
mas pesquisas eleitorais, 
ele é o principal favorito a 
ocupar o posto. E com toda 
sinceridade, a sua pré-can-
didatura está fazendo por 
merecer o favoritismo.

Dos pré-candidatos a 
prefeito de toda região, ele 
foi o que saiu na frente e 
inovou na questão das re-
des sociais. Está dando um 
show!

Junior produz vídeos al-
tamente interessantes so-
bre temas de extrema im-
portância para a cidade, co-
mo economia e agricultura. 
O jovem de 39 anos já pro-

duziu conteúdo com um 
grande produtor de queijos 
do município e uma querida 
agricultora, que possui uma 
bela plantação de moran-

gos. Os vídeos alcançaram 
quase 20 mil pessoas. 

Como ele mesmo relata 
em sua rede social: “Cente-
nariense de nascimento e 

de coração, casado, pai, so-
nhador e realizador, sem 
ação não somos nada...”

E essa ação, essa iniciati-
va, está fazendo toda dife-

rença. Os adversários terão 
que correr atrás do prejuí-
zo, pois a estrela de Júnior 
está se destacando cada 
vez mais.

Estamos em um período 
de pré-candidaturas. Futuros 
postulantes às eleições estão 
vivendo um ensaio da corrida 
eleitoral e devido ao período 
devem se apresentar como 
pré-candidatos. 

E uma dessas pré-candida-
turas está ganhando destaque 
em Santo Inácio. Estou falan-
do da fisioterapeuta Noellen.

Ela será candidata a verea-
dora pelo PV, partido verde. 
Dona de um carisma e de uma 
simpatia notória, ela vem ino-
vando com seus vídeos na rede 
social Facebook. A ideia da pré-
candidata deu certo e alcançou 
milhares de moradores e elei-
tores de Santo Inácio. 

Além dos vídeos, ela não 
esquece a política raiz, aquela 
que não pode ser deixada de 
lado em um pequeno municí-
pio de pouco mais de 5 mil ha-
bitantes. Se por um lado ela 
vai muito bem obrigado na 
frente das câmeras, o corpo a 
corpo com a população humil-
de da cidade acompanhado de 
um sorrisão no rosto, está ca-
da vez mais forte. 

Ela está conseguindo dei-
xar sua pré-candidatura em 
evidência para todo perfil de 
eleitorado. Os mais ligados às 
redes sociais e os que dão um 
imenso valor em um sincero 
bom dia. 

A mulher vai longe, olho 
nela! 

Se tem um meio de co-
municação que é encanta-
dor é o Rádio. E é com or-
gulho estamos fazendo par-
te da equipe da Rádio Atlân-
tica FM, 90,3 desde o dia 22 
de junhho.

De segunda a sexta es-
tamos à frente do programa 
ATLÂNTICA EM DESTAQUE. 
Muita informação de toda 
região no horário do almo-
ço. Relatos sobre os casos 
de Covid nos pequenos mu-
nicípios, ocorrências poli-
ciais, fatos relacionados à 

economia, ao cotidiano e 
muito mais...

A atlântica FM dá um le-
que de opções para o pro-
grama ser ouvido e assisti-
do. Estamos na sintonia 
90,3 para Porecatu e toda 
região. Além disso, você 
pode ouvir o programa atra-
vés do site da Rádio Atlânti-
ca FM e do aplicativo da Rá-
dio, exclusivo para android. 
Sem esquecer que estamos 
ao vivo pelo FACEBOOK. 

Contamos com a audiên-
cia de todos vocês!
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COMO LIDAR COM UM PARCEIRO QUE  
ESTÁ TE TRAINDO COM OUTRA PESSOA

Leia  esse artigo e 
aprenda a ver o que fazer 
nessa situação

Nem todos reagirão da 
mesma forma ao seu par-
ceiro com outra pessoa. 
Certas pessoas termina-
rão as coisas imediata-
mente, enquanto outras 
podem optar por falar pri-
meiro. Aqui está o que 
você pode fazer.

#1 confrontá-los. Per-
gunte o que está aconte-
cendo. Você claramente 
sabe ou tem uma ideia 
muito forte que eles es-
tão transando com outra 
pessoa e você merece 
uma resposta. Pergunte a 
eles por que estão fazen-
do isso e há quanto tem-
po está acontecendo. Ob-
tenha os detalhes para 
que você possa entender 
completamente  o que 
eles estão realmente fa-

zendo. Você pode estar 
mal-entendido uma situ-
ação se tirar conclusões 
precipitadas. Sente-os e 
fale sobre porque isso te 
machuca e porque eles 
sentem a necessidade de 
fazê-lo.

#2 discutem suas trai-
ções. Por falar em traição. 
Sextingé traição? Isso po-
de caber a vocês dois deci-
direm. Mesmo que você 
não queira chamá-lo de 
traição, ainda é uma enor-
me traição de confiança. 
Você precisa falar sobre is-
so e decidir onde as linhas 
precisam ser traçadas.Em 
alguns casos, você pode 
precisar falar sobre o quão 
longe é aceitável para am-
bos. Em praticamente to-
dos os casos em um rela-
cionamento saudável, o 
sexting é desnecessário e 
inaceitável. Mas você e 

seu parceiro precisam de-
cidir isso juntos.

#3 decidir se é perdo-
ável ou não. Pessoalmen-
te, esse  tipo de compor-
tamento nunca é perdoá-
vel. Quebrar a confiança 
que não pode ser recons-
truída é como uma sen-
tença de morte para rela-
cionamentos. No entanto, 
dependendo do seu rela-
cionamento, pode ser re-
cuperável depois de dis-
cutir os assuntos com seu 
parceiro. Se você é uma 
mulher que foi traída, ou 
uma mulher presa num 
relacionamento sem 
amor, e que tem vontade 
de explorar outras coisas 
no mundo afora, não pen-
se que o mundo não tem 
outras soluções melhores 
para você.  É bem comum 
mulheres se envolverem 
com homens mais velhos, 

após vivenciar várias de-
silusões amorosas, e de-
sempenharem o papel de 
Ashley Madison, por que 
não?

Depende de vocês dois 
como um casal. No en-
tanto, se você decidir que 
é perdoável, então ele 
precisa ser perdoado. Vo-
cê não pode tocar no que 
diz isso em discussões 
posteriores.

#4 obter um sistema 
de suporte. Você vai que-
rer amigos próximos e fa-
mília com você ao lidar 
com este tipo de situação. 
Fale com eles e conte o 
que aconteceu. Que eles 
lhe dêem conselhos e 
construam você se você 
estiver se sentindo mal. 

Depois de tomar uma 
decisão sólida sobre co-
mo proceder, você vai 
querer dizer a eles para 

que eles possam estar lá 
para você porque lidar 
com um infiel é um pro-
cesso emocional. 

#5 arrume e vá embo-
ra. Em última análise, é 
realmente  difícil conser-
tar as coisas com alguém 
que te traiu. Sua melhor 
aposta seria deixá-los. Se 
eles estão te desrespei-
tando de uma forma tão 
horrível, eles provavel-
mente não valem o seu 
tempo. Poupe-se dos pro-
blemas adicionais tarde e 
deixe-os agora.

Então, sexting trai-
ção? Sim. Sim, é. Ser ín-
timo dessa forma com 
alguém além do seu par-
ceiro é definitivamente 
traição. Não precisa ha-
ver contato físico. Se as 
emoções deles estão ne-
le, é traição.
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PRECATÓRIOS CAUSAM “ROMBO 
FINANCEIRO” NO MUNICÍPIO DE PORECATU

TRÊS VEREADORES DE MIRASELVA FIRMAM PARCERIA DE 
SUCESSO COM A DEPUTADA FEDERAL ALINE SLEUTJES

Se tem um município que 
sofre com a questão das dívi-
das é Porecatu. E não são dí-
vidas simples, são os famosos 
Precatórios. 

Precatório, nada mais é 
que o reconhecimento judicial 
de uma dívida que o ente pú-
blico (prefeitura) tem com o 
autor da ação, seja ele pessoa 
física (servidores ou ex-servi-
dores) ou jurídica (empre-
sas).

Somadas as duas últimas 
gestões, de 2013 a 2020, o 
município pagará ao todo, 
pouco mais de 9 milhões de 
reais. 

Na gestão do ex-prefeito 
Walter Tenan foram pagos um 
montante no valor aproxima-
do de 1 milhão e 700 mil re-
ais. 

Já o atual prefeito, Profes-
sor Fabinho, foi o que mais 
sofreu com os precatórios. Ao 
final do ano vão ser pouco 
mais de 7 milhões e 400 mil 
reais pagos. Até o momento, 
foram aproximadamente 6 

milhões, conforme informa-
ções do próprio prefeito.  

Mais de 9 milhões de reais 
que poderiam ser investidos 

em melhorias para o municí-
pio de Porecatu, nos setores 

de educação, agricultura, in-
dústria e comércio, saúde, 
entre outros, são usados para 
pagar dívidas acumuladas de 
gestões que foram condena-
das no Tribunal de Justiça do 
Paraná.

Entramos em contato com 
o prefeito Fabinho para co-
mentar sobre o assunto e ele 
brevemente comentou à nos-
sa reportagem: “Nosso caixa 
fica muito comprometido e 
somos obrigados a realizar 
um malabarismo financeiro 
para deixar o cofre público do 
município equilibrado. O pro-
blema do precatório se resu-
me em RESPONSABILIDADE 
E RESPEITO. 

Responsabilidade com o di-
nheiro público de Porecatu que 
está cada vez mais limitado e 
RESPEITO aos servidores pú-
blicos que não tem culpa dos 
erros dos gestores e precisam 
receber o que é de direito, por 
isso, estou me empenhando ao 
máximo para quitar essas dívi-
das”, finalizou Fabinho.

Uma deputada que vem re-
alizando um grande trabalho 
em prol dos pequenos municí-
pios de nossa região é a fede-
ral, Aline Sleutjes. 

Bolsonarista declarada, ela 
vem aproveitando de sua influ-
ência com o governo federal e 
está viabilizando recursos nes-
te momento tão incerto que 
vivemos no Brasil.

Prova disso é a parceria de 
sucesso que ela está fazendo 
com os vereadores de Mirasel-
va, Elvinho, Virlenio e Pedro 
Tolovi. Através dos três repre-
sentantes do poder legislativo, 
a deputada enviou um recurso 
de custeio para o enfrenta-
mento do Covid-19. 

O valor de aproximadamen-
te 150 mil reais pode ser utili-
zado na atenção primária e es-
pecializada, vigilância em saú-
de, assistência farmacêutica, 
aquisição de suprimentos, in-
sumos e produtos hospitalares, 
custeio do procedimento de 
Tratamento de Infecção pelo 
novo coronavírus - COVID 19, 
bem como em outras ações de-
finidas como protocolos assis-
tenciais específicos para o en-
frentamento à pandemia.

PONTOS DE INTERNET NA  
ESCOLA E POSTO DE SAÚDE

Além dos 150 mil para a 
saúde, os três vereadores con-
seguiram junto à deputada 
uma emenda parlamentar em 
que contemplará a instalação 
de pontos de internet na Escola 

Municipal e no Posto de Saúde. 
Esses pontos são de acesso 

aberto e irão beneficiar os servi-
dores e moradores que residem 
nas proximidades destes locais. 

De acordo com o vereador 
Elvio Tonin: “Em um momento 
onde a internet tem sido uma 

importante ferramenta de es-
tudo e trabalho e é usada tam-
bém para nos mantermos co-
nectados e informados sobre o 
mundo, a instalação desses 
pontos irão beneficiar pessoas 
de todas as idades de nossa 
comunidade”. Ele finalizada di-

zendo: “Mais uma vez, em meu 
nome e dos vereadores Virle-
nio e Pedro, quero agradecer 
imensamente à deputada Aline 
por olhar pelas pequenas cida-
des e nos proporcionar ações 
voltadas para facilitar a vida 
dos nossos munícipes”.
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SANTO INÁCIO ANUNCIA NOVAS CONQUISTAS
QUADRA  

POLIESPORTIVA  
NOVA

A administração mu-
nicipal de Santo Inácio, 
através do prefeito Ju-
nior Venceslau, viabilizou 
uma quadra nova, que 
fará parte do complexo 
esportivo do município. 

O espaço novíssimo 
fica nas proximidades 
do ginásio de esportes 
e custou aos cofres pú-
blicos municipais algo 
em torno de 630 mil 
reais. 

Uma nova opção de material de construção chegou em Guaraci. Agora o antigo de-
pósito portal é REAL SPIN II. Produtos de primeira linha com a excelência da marca 
REAL SPIN. Os moradores de Lupionópolis sabem o que estamos falando. 

Agora você já sabe onde comprar seu material de construção: É na REAL SPIN II 
em Guaraci.

NOVIDADE EM GUARACI

TRÊS GERAÇÕES DA 
FAMÍLIA TONIN DESEJAM 
UM FELIZ DIA DOS PAIS

A CIDADE CADA VEZ MAIS BONITA
O governo municipal de Santo Inácio presa muito pela beleza da cidade. 

Nos últimos dias foram investidos recursos na revitalização canteiros cen-
tral, em uma nova ciclovia, postes de lâmpadas de led e abertura de 
estacionamentos. 

Santo Inácio está cada vez mais bela!

NOVOS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
O prefeito Júnior, a vice-prefeito Elizangela, o secretário João Vences-

lau, demais secretários e representantes da câmara de vereadores 
pousaram para a foto de uma importante conquista. Duzentos mil reais 
(R$ 200 mil) em implementos agrícolas. 

O setor rural que é uma das potências econômicas do município agradece!

Domingo, 09 de agosto, é dia dos pais. E esses três 
rapazes estão passando por aqui para desejar um Feliz 
Dia dos Pais em nome da Farmácia Nova e do vereador 
Elvio Tonin, para todos os papais de Miraselva e região.

Na imagem estão Gino, Elvio e Emanuel Tonin
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