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Pinhais,
28 anos

Pinhais está comemorando 28 anos de 
emancipação. Um município jovem da Região 
Metropolitana de Curitiba que destaca-se no 
cenário estadual por ser uma referência em 
diferentes aspectos, e estar entre as principais 
economias do Paraná. Com a 14ª maior 
arrecadação do Estado, Pinhais é dona de um 
forte polo industrial, com aproximadamente 11 mil 
empresas, com destaque para a indústria de metal 
mecânica, plásticos e prestação de serviços. 

Fotos cedidas pelo Comandante Lourival Sobral

Foto: Roberto Dziura Jr/PMP
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Missa de Ação de Graças 
e Gincana integram 
comemoração dos 28 
anos de Pinhais

Em comemoração ao ani-
versário de 28 anos de Pinhais, 
foi realizada no domingo (8) a 
Caminhada Ecológica que reuniu 
centenas de participantes. Um 
aulão de ginástica marcou o 
início da atividade que teve saída 
do Parque das Águas, um dos 
maiores da região metropolitana.

Neusa Aires Siqueira e José 
Luis Valentim vieram de Curitiba, 
junto com o grupo de corrida 
RCC Runners e participaram pela 

Os interessados em participar 
das apresentações do Festival 
Dança Pinhais tem até o dia 30 de 
abril para se inscrever. A iniciativa 
que neste ano chega a sua terceira 
edição é promovida pela Prefeitura 
de Pinhais, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e 
Lazer, sendo realizado entre os dias 
21 a 25 de maio.

O evento cultural é de caráter 
competitivo, gratuito e tem como 
objetivos principais desenvolver a 
integração e intercâmbio cultural 
entre os participantes dos mais 

No domingo, dia 8 de março, 
foi realizada a Missa de Ação 
de Graças e a Gincana Católica 
(Gicapi) dando continuidade 
ao primeiro fim de semana da 
programação em comemoração 
ao aniversário de Pinhais.

 As atividades iniciaram 
no período da tarde com a quarta 
edição da gincana Gicapi, da 
qual participaram os grupos de 
jovens das paróquias da cidade. 
Entre outras atividades, durante a 
ação, cada grupo apresentou por 
meio de uma encenação teatral 
a vida de um santo da igreja 
católica. O grupo vencedor em 
todas as modalidades da Gicapi 
foi o da Paróquia Nossa Senhora 
da Saúde.

Após a gincana, foi realizada 

primeira vez da caminhada. “Achei 
muito bem organizado, sinaliza-
ção, carros de apoio, a Guarda 
Municipal, posto de hidratação. 
Costumamos fazer corrida e esse 
foi um dos eventos mais organiza-
dos que já participei. Além disso, 
os espaços muito bem cuidados, 
como no Parque com lixeiras uma 
próxima a outra e o restante do 
caminho, um visual lindo”, salien-
tou Neusa.

Já a fisioterapeuta Nilva Zucco, 

diferentes estilos de dança, esti-
mular a prática e o crescimento da 
dança e difundir a dança como um 
dos meios essenciais de expressão 
cultural.

As inscrições para as apresen-
tações devem ser feitas pelo site 
da Prefeitura de Pinhais, onde 
o interessado vai preencher o 
formulário e anexar o arquivo da 
música da coreografia. O prazo das 
inscrições vai até o dia 30 de abril. 
Já para quem vai se inscrever nos 
workshops o período inicia a partir 
do dia 13 de abril estando aberto 

a Missa de Ação de Graças na 
Paróquia Nossa Senhora da Boa 
Esperança, celebrada pelo Padre 
Nilton, da Paróquia São José 
Operário, com a participação de 
padres das outras paróquias do 
município. Estiveram presentes a 
prefeita de Pinhais, Marli Paulino; 
a vice-prefeita, Rosa Maria; o de-
putado federal, Luizão Goulart; 
os vereadores de Pinhais, Cecília 
Padovan e Filho; o secretário de 
Governo, Ricardo Pinheiro.

Os eventos foram realizados 
pelas paróquias Nossa Senhora 
Aparecida (Weissópolis), Nossa Se-
nhora da Boa Esperança (Centro), 
Nossa Senhora da Luz (Emiliano 
Perneta), Nossa Senhora da Saú-
de (Jardim Claudia) e São José 
Operário (Maria Antonieta).

moradora de Pinhais há 27 anos 
disse que o evento possibilitou 
caminhar no paraíso, trabalhando 
corpo e mente. “Na minha clínica 
trabalhamos todos os dias a ge-
ração de novos hábitos saudáveis. 
Além da alimentação, o exercício 
físico é crucial todos os dias. Acre-
dito que se proporcionássemos 
pelos menos uma vez por mês 
um evento de vencer o sedenta-
rismo, mudaria muito a vida das 
pessoas. Vida leve e saudável”, 

até o preenchimento das vagas.
 A organização do even-

to informa que serão aceitas coreo-
grafias que trabalhem os gêneros 
de ballet clássico, dança contem-
porânea, jazz, danças urbanas e 
danças populares. Os subgêneros 
permitidos no festival serão o solo, 
duo e conjunto (três bailarinos ou 
mais), nas categorias infantil, júnior, 
sênior/adulto.

As apresentações do evento 
serão selecionadas e realizadas no 
Ginásio Poliesportivo Tancredo de 
Almeida Neves. Os três primeiros 

Centenas de pessoas participam da 
Caminhada Ecológica de Pinhais

comentou Nilva.
A Caminhada Ecológica teve 

o percurso de aproximadamente 
12 quilômetros em meio a belas 
paisagens de Pinhais. Durante o 
trajeto os caminhantes tiveram à 
disposição pontos de hidratação, 
equipe de apoio da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer e orienta-
ções sobre a caminhada.

Durante a abertura, a prefeita 
de Pinhais Marli Paulino lembrou o 
Dia Internacional da Mulher, come-
morado no dia 8 de março, e para-
benizou a todas que estavam pre-
sentes. Ela ainda lembrou sobre 
a importância de fazer atividades 
físicas. “A Caminhada Ecológica é 
um incentivo para que deixemos o 
sedentarismo de lado e passemos 
a fazer atividades, porque isso é 
muito importante pra uma vida 
saudável”. A prefeita aproveitou 
a oportunidade para convidar a 
todos para os próximos eventos. 
“Temos uma programação em 
comemoração aos 28 anos de 
Pinhais e esperamos que todos 
participem das atividades neste 
mês”, salientou a prefeita. (Foto: 
Deise FaganelloPMP)

colocados de cada categoria e 
gênero e subgênero receberão 
troféus e certificados. Os workshops 
acontecem na Escola de Dança de 
Pinhais.

SERVIÇO
As inscrições para quem quer 

se apresentar no 3º Festival Dança 
Pinhais vão até o dia 30 de abril 
e devem ser feitas pelo site da 
Prefeitura (www.pinhais.pr.gov.br). 
Mais informações pelo telefone: 
(41) 3912-5253 ou pelo e-mail fest-
dancapinhais@gmail.com.

Prezados clientes, 
Apesar da excelência nos padrões de higiene 

e assepsia do nosso estabelecimento, o 
Café Colonial da Bisa decidiu suspender 

temporariamente as suas atividades a partir de 
21/03 (SÁBADO). Visando unicamente o bem 

estar social, colaborando de maneira direta para 
a redução da circulação não só de clientes, mas de 
toda uma cadeia de suprimentos e serviços, como 

a de colaboradores, fornecedores e parceiros. 
A suspensão se dará, em princípio, por 2 finais de 

semana, ou seja, até 29/03. 
Esta data, porém, poderá ser prorrogada de 

acordo com a evolução do quadro pandêmico. 
Acompanhe as nossas redes sociais para atualizar-

se acerca de nossas decisões. Agradecemos a 
compreensão e nos veremos de volta em breve! 

facebook.com/cafecolonialdabisa/ 
A direção
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Na tarde do último sábado 
(14), foi realizado mais uma 
edição do Casamento Coletivo, 
no município. O evento faz 
parte da programação em 
comemoração ao aniversário 
de 28 anos de Pinhais.

A cer imônia aconteceu 
no Centro de Formação dos 
Profissionais da Educação (Cen-
forpe) e celebrou a união de 
79 casais. A troca de alianças 
foi presenciada por  padrinhos, 

convidados e familiares. A ceri-
mônia ecumênica foi realizada 
pela idealizadora e coorde-
nadora do Programa Justiça 
no Bairro, a desembargadora 
Dr.ª Joeci Machado Camargo. 
O evento também teve a pre-
sença da prefeita Marli Paulino, 
a vice-prefeita Rosa Maria, o 
deputado federal Luizão Gou-
lart, a secretária de Assistência 
Social, Rosangela Batista; ve-
readores Arnaldo do Vizinho 

Solidário, Airton, Carlinhos do 
Elisa, Cecilia Padovan da Saúde, 
Jane Carteira, Polaco do Pérola, 
Marcinho e Zé Francisco, entre 
outras autoridades.

O  Casamento  Co le t i vo 
acontece desde 2009 no mu-
nic íp io,  fazendo parte dos 
eventos comemorativos ao ani-
versário da cidade. A iniciativa 
é uma realização da Prefeitura 
de Pinhais em parceria com o 
Sesc e o Programa Justiça no 

Casamento Coletivo celebra a 
união de 79 casais em Pinhais
O evento fez parte da programação em comemoração ao aniversário de 28 anos do município.

Bairro, que permite aos casais 
concret izarem o sonho do 
matrimônio de forma gratuita, 
sem nenhum custo financeiro, 
ganhando a certidão de casa-
mento.

A prefeita Marli Paulino 
agradeceu a desembargadora 
Joeci Machado pela celebração 
do casamento e sua equipe que 
esteve fazendo os atendimentos 
jurídicos no Justiça do Bairro, 
além de desejar felicidades aos 

casais. “Comemorar o aniversário 
de Pinhais é assim, com essa 
festa maravilhosa que todos 
os anos acontece com ações 
importantes como o Justiça no 
Bairro e o Casamento Coletivo, 
que foram criados pela Dr. Joeci. 
Parabéns aos casais, a cada um 
de vocês. Desejo muito  sucesso 
e que sejam muito felizes” disse.

PARCEIROS
O Casamento Co let i vo , 

em Pinhais, teve o apoio de 
alguns parceiros que contri-
buíram realizando trabalhos 
gratuitamente para as noivas 
de maquiagem, arrumação 
de cabelo, entre outros: Ins-
t i tu to  Embel leze -  Núc leo 
Co lombo,  Inst i tuto  Mix  de 
Pinhais, Studio Sempre Bella 
de Pinhais, Espaço da Beleza 
de  P inha i s  e  maqu iadora 
Lilian Ribeiro Bonfin. (Foto: 
Roberto Dziura)

MomentosConfira
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A produção industrial parana-
ense cresceu 2,6% em janeiro, na 
comparação com o mesmo mês 
do ano anterior, segundo dados 
divulgados na quinta-feira (12) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Em relação a 
dezembro de 2019, o aumento foi 
de 1,7%. No acumulado dos últimos 
doze meses, a indústria local regis-
trou evolução de 5,2%.

O crescimento no mês foi 
puxado pela indústria de alimen-
tos (10,4%), máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos (17,9%), 
produtos derivados de petróleo 
e biocombustíveis (13,3%), e bor-
racha e material plástico (9%).

Nos últimos doze meses, a in-
dústria paranaense teve o segundo 
melhor desempenho do País, atrás 
apenas do Amazonas. Os maiores 
avanços locais foram na fabricação 
de veículos automotores, reboques 
e carrocerias (23,4%), alimentos 
(8,9%), máquinas e equipamentos 
(8,5%), produtos de metal (7,1%) 
e máquinas e aparelhos elétricos 
(6,2%). O saldo nacional em um 
ano ainda é negativo (-1%).

Segundo o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, a regulari-
dade do crescimento industrial do 
Paraná mostra que os empresários 
continuam apostando no Estado. 
Ele reforça o contínuo trabalho de 
prospecção de investidores, citando 

Localizados em praças e pon-
tos turísticos, os monumentos de 
Quatro Barras retratam a história 
e valorizam as raízes da cidade. 
Atividades econômicas como 
o corte manual de pedras e a 
cantaria, por exemplo, que emba-
saram o ofício de várias famílias 
pioneiras do município estão 
eternizadas no monumento do 
Homem de Pedra, que embeleza 
a Praça Daniel Mocelin, na Borda 
do Campo.

Nas curvas da Estrada da 
Graciosa também é possível ver 
o Anjo da Guarda que ornamenta 
o oratório que leva o mesmo 
nome. A capela foi edificada 
ainda durante a construção da 
estrada e ampliada em 1957, para 
pedir proteção a quem passava 
pela curva sinuosa e propensa 
a acidentes.   

a participação na recente missão 
oficial brasileira aos Estados Unidos. 
“Encerramos 2019 com o maior 
indicador nacional na indústria e 
2020 começa com otimismo, apesar 
da desaceleração global depois da 
pandemia do coronavírus”, afirmou.

INVESTIMENTOS
O governador frisou investi-

mentos de mais de R$ 1,5 bilhão já 
confirmados em 2020. São R$ 650 
milhões da farmacêutica Prati-Dona-
duzzi em uma nova planta em To-
ledo, no Oeste, e os R$ 865 milhões 
anunciados na quarta-feira (11) pelo 
Grupo Heineken, para aumentar em 
75% sua capacidade de produção, 
em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Segundo o governador, o pro-
grama Descomplica Rural, lançado 
em 2020, incentiva ainda mais a 
industrialização de alimentos no 
Estado, principalmente diante da 
possibilidade de abertura de novos 
mercados. “Estamos em um bom 
ritmo de crescimento, otimistas com 
o futuro”, arrematou.

VARIAÇÃO MENSAL
O crescimento de 2,6% do Para-

ná em janeiro de 2020 esteve entre 
os melhores do País. Nesse índice, 
apenas oito dos 15 locais pesquisados 
pelo IBGE apontaram variação posi-
tiva - o recuo nacional foi de -0,9%.

Segundo o IBGE, a indústria 

Cada monumento traz uma 
história, um legado. Visando pro-
teger e conservar este patrimônio 
cultural, a Prefeitura de Quatro 
Barras lançou um projeto de res-
tauração das obras. Em harmonia 
com a Lei de Proteção ao Direito 
Autoral (Lei 9.610/98), o autor 
das esculturas, Jonas Corrêa Neto, 
fará um trabalho minucioso de 
conservação e restauro das peças.

Nesta atividade estão pre-
vistas a limpeza de superfície, 
restauração e prevenção de 
infiltrações, pinturas impermea-
bilizantes e tratamento cromático 
dos monumentos. Em algumas 
obras, como o Homem de Pedra, 
o trabalho ainda prevê etapas 
concluintes como paisagismo e 
iluminação.

Além das obras citadas, tam-
bém farão parte das ações de 

paranaense de alimentos segue 
crescendo em bom ritmo, im-
pulsionada pelos investimentos 
das cooperativas e pelo sistema 
estadual de financiamentos. Desde 
janeiro de 2019, houve crescimento 
em todos os meses nesse setor em 
relação aos respectivos pares de 
2018. Em alguns casos, as evolu-
ções ultrapassaram 20%.

VARIAÇÃO MÊS/MÊS
A variação de 1,7% em janeiro 

em relação a dezembro do ano 
passado marca a oitava marca 
positiva do Paraná nesse indicador 
da indústria nos últimos doze me-
ses. Em janeiro de 2020, na série 
com ajuste sazonal, 13 dos 15 locais 
pesquisados pelo IBGE mostraram 
taxas positivas, acompanhando o 
crescimento de 0,9% da indústria 
nacional.

INDICADOR NACIONAL
Em janeiro de 2020, a produção 

industrial avançou 0,9% frente a 
dezembro de 2019, interrompendo 
dois meses de taxas negativas con-
secutivas. Em relação a janeiro do 
ano passado, a indústria caiu -0,9%. 
No acumulado de doze meses, a 
atividade industrial recuou -1%. O 
setor industrial ainda se encontra 
17,1% abaixo do nível recorde de 
produção alcançado em maio de 
2011. (Foto: Gilson Abreu/AENPR)

restauro o Monumento à Bíblia, 
na Praça 9 de Novembro; as 
esculturas de Bem Vindo e Volte 
Sempre, na entrada da cidade; e 
os brasões que adornam o arco 
do Estádio Municipal Osni Antônio 
da Silva. 

O então diretor de Cultu-
ra, Enéas Ribeiro Corrêa, disse 
que o projeto teve início ainda 
em 2018 com o levantamento 
das obras e respaldo legal do 
processo. De lá para cá, a meta 
se concretizou e já neste mês 
iniciam os trabalhos.  O prefeito 
Angelo Andreatta (Lara) falou 
sobre a importância de conservar 
o patrimônio cultural da cidade. 
“Nossa história está retratada em 
muitas destas peças. É um olhar 
voltado à cultura, às nossas raízes 
e ao talento de nossos artistas”, 
destacou Lara. 

Produção da indústria do Paraná 
inicia 2020 com alta de 2,6%

Monumentos de Quatro
Barras serão restaurados

Os números comprovam que município está entre as principais economias do Paraná



FACE DA NOTÍCIA 0720/03 a 15/04/2020

A cidade de Pinhais completa 
nesta sexta-feira, dia 20 de março, 
28 anos de emancipação. Apesar 
da jovialidade, o município desta-
ca-se no cenário estadual por ser 
uma referência em diferentes as-
pectos, e estar entre as principais 
economias do Paraná, um ponto 
confirmado pelos números.

Com a 14ª maior arrecadação 
do Estado, Pinhais é dona de um 
forte polo industrial, com apro-
ximadamente 11 mil empresas, 
com destaque para a indústria de 
metal mecânica, plásticos e presta-
ção de serviços. Nos últimos dados 
apresentados pelo índice Firjan de 
Desenvolvimento Municipal, foi 
apontada como uma das cidades 
mais desenvolvidas da Região 
Metropolitana de Curitiba.

E mesmo com um grande 
polo industrial, a cidade não para 
de crescer, pois novas empresas 
escolhem o município para se 
instalar e abrir seus negócios. 
Isso é resultado de uma série de 
incentivos para atração de empre-
endimentos, como o Programa 
de Incentivo ao Desenvolvimen-
to Econômico e Sustentável de 
Pinhais - Proindesp, a redução 
da carga tributária, entre outros 
benefícios, além de suas próprias 
características.

Pinhais é uma cidade que 
tem excelente infraestrutura, com 
quase 100% das vias pavimenta-

das. É a mais próxima da capital 
do Estado, a 8,9 quilômetros da 
região central. Faz divisa com 
Colombo, Curitiba, Quatro Barras, 
São José dos Pinhais e Piraquara, 
localizada em um ponto privilegia-
do com fácil acesso a algumas das 
principais rodovias, como a São 
Paulo (BR-116), a Santa Catarina 
(BR-376) e ao litoral paranaen-

se (BR-277), além do Aeroporto 
Afonso Pena.

A instalação de novas em-
presas reforça a importância do 
município no cenário econômico 
estadual e a sua atuação, com a 
realização de parcerias, apoio e 
ao oferecer condições de se gerar 
bons negócios.Nos últimos anos, 
diversas redes de supermercados 

Pinhais completa 28 anos e é destaque 
no cenário econômico estadual
Os números comprovam que município está entre as principais economias do Paraná

do Estado abriram unidades 
em Pinhais. Grandes, médias e 
pequenas empresas também 
escolheram Pinhais para se fixar.

A vinda de novos empreen-
dimentos se deve às caracterís-
ticas e incentivos ofertados pelo 
município que realiza parcerias 
e dá apoio para a instalação das 
empresas. O município realiza um 

trabalho com agilidade para cum-
prir os aspectos legais do processo, 
contribuindo para a contratação 
de mão de obra, por meio de se-
leção da Agência do Trabalhador 
e auxiliando a organização da 
procura para aquisição do espaço, 
ou o terreno para a construção do 
empreendimento. Além disso, ou-
tra vantagem é o grande potencial 
do município que possui mais de 
132 mil habitantes, sem contar 
a quantidade de moradores de 
regiões próximas.

Todos estes aspectos, aliados 
aos constantes investimentos em 
todas as áreas, com destaque para 
a econômica, educação, saúde e 
infraestrutura, o jovem e menor 
município do Paraná está despon-
tando cada vez mais. Ao comple-
tar quase três décadas, Pinhais 
segue em franco crescimento e 
desenvolvimento, enfrentando os 
desafios com responsabilidade e 
priorizando o respeito e atenção 
à sua população.

Foto cedida pelo Comandante Lourival Sobral

Foto: Roberto Dziura Jr/PMP
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Porto de Paranaguá chega aos 85
anos como uma referência no setor

A Prefeitura de Pinhais 
realiza uma série de trabalhos 
na conclusão da primeira fase 
das obras de duplicação da Ave-
nida Maringá. Nesta semana, a 
equipe da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas (Semop) 
realizou o reforço estrutural da 
base no trecho em que falta 
ser pavimentado. Junto com 
isso, acontece a construção de 
calçada em concreto poroso, 
tecnologia desenvolvida em 
Pinhais que contribui com a 
permeabilização do solo. 

Grande parte do trecho 
duplicado, que compreende 
uma extensão de aproximada-
mente 1 km, já foi liberado para 
o trânsito de veículos, faltando 
apenas este pequeno pedaço 
que recebe reforço da base e 

O Porto de Paranaguá chega 
aos 85 anos, comemorados na 
terça-feira, 17 de março, como o 
mais eficiente do Brasil. É líder 
na exportação de óleo vegetal e 
frango congelado, tem a maior 
capacidade de movimentação 
de contêineres do país, ocupa 
o primeiro lugar em importação 
de fertilizantes. É o segundo 
porto brasileiro na exportação 
de soja, farelo, açúcar, papel, 
carnes, álcool e veículos. Além 
disso, é também referência em 
desempenho ambiental.

“O Paraná não seria este 
estado moderno, com vocação 
agrícola e potencial econômico, 
se não tivéssemos a força do 
Porto de Paranaguá”, afirma o 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior. “Estamos trabalhando 
para transformar o Paraná em 
um hub logístico da América do 
Sul, com o novo Anel de Integra-
ção, mais ferrovias e conexões aé-
reas. E o Porto de Paranaguá terá 

logo será concluído. 
Para a realização deste 

trabalho de duplicação, uma 
série de intervenções foram 
realizadas, como sondagem e 
revisão de todo o sistema de 
drenagem. Além deste trabalho, 
ainda falta o plantio de grama 
no canteiro central que a equipe 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (Semma) fará, pintura 
da pista e instalação de placas 
indicativas.

A Avenida Maringá é uma 
importante via do município, 
com extensão superior a 4,5 
km, ligando os bairros Estância 
Pinhais, Emiliano Perneta e Atu-
ba, além de terminar na Estrada 
da Graciosa, que faz divisa com 
o município de Colombo. (Foto: 
Roberto Dziura Jr)

um papel decisivo nessa cadeia. 
É a porta de entrada de insumos 
que vêm de fora e a porta de 
saída de toda a transformação 
industrial e do agronegócio”, 
destaca o governador.

Para ele, o futuro deve ser 
de muito trabalho. “O mercado 
global manteve a confiança nos 
terminais paranaenses e no 
nosso agronegócio, mesmo com 
cenário internacional instável. 
Nossos indicadores cresceram em 
2019, na indústria, comércio, gera-
ção de emprego e exportações, e 
queremos avançar mais”, disse.

 O ministro de Infraes-
trutura, Tarcísio Freitas, considera 
Paranaguá essencial para o 
desenvolvimento do Brasil. “O 
porto tem apresentado resulta-
dos expressivos, com mais de 53 
milhões de toneladas movimen-
tadas no ano passado. É um por-
to que vem quebrando recordes, 
atraindo investimentos. Esse ano 
não será diferente. Paranaguá 

já está preparado para uma 
superssafra, com investimentos 
importantes para embarque de 
celulose e veículos. Vai receber 
melhorias de acesso rodoviário 
e ferroviário e tem vocação para 
ser, como já é, um dos maiores 
portos do país”.

CAMPANHA
Para comemorar a data, 

a empresa pública Portos do 
Paraná lança uma campanha 
que mostra a importância da 
atividade portuária para o país. 
Os materiais, produzidos em 
conjunto com a Secretaria de 
Estado de Comunicação Social 
e da Cultura, serão divulgados 
em vídeos, spots de rádio, sites, 
jornais e revistas. Além disso, uma 
campanha interna agradece aos 
funcionários e trabalhadores que 
fazem parte da história. “A men-
sagem é de agradecimento para 
quem ajudou a construir essa 
evolução. O Estado do Paraná 

deve muito do desenvolvimen-
to, industrialização, geração de 
emprego e renda, ao porto de 
Paranaguá”, reforça o secretário 
estadual de Infraestrutura e 
Logística, Sandro Alex.

INDUTOR
De acordo com o presidente 

da Portos do Paraná, Luiz Fernan-
do Garcia Silva, o desafio é man-
ter o porto de Paranaguá como 
indutor de desenvolvimento 
regional. “Queremos gerar valor, 
não só na movimentação de 
cargas, mas na vida das pessoas 
que são, direta ou indiretamente, 
impactadas pela atividade por-
tuária”, revela. “Como empresa 
pública, nossos valores são vol-
tados para um Estado que está 
em constante movimento, sem 
deixar de pensar nas pessoas e 
no mundo que queremos deixar 
para as gerações futuras”, com-
pleta ele. (Foto: ClaudioNeves 
ANPr)

Duplicação da primeira 
parte da Avenida 
Maringá entra em
fase de conclusão
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A comemoração dos 28 anos 
de Pinhais aconteceu no sábado 
(7). O evento Noite de Louvor e Ado-
ração abriu as festividades da pro-
gramação do aniversário da cidade 
recebendo mais de 600 pessoas 
no Centro de Formação dos Pro-
fissionais da Educação (Cenforpe). 
 O evento evangéli-
co é organizado no município 
desde 2009 e neste ano lo-
tou o Cenforpe. Participaram da 
celebração membros da Igreja 
Batista Betesda, Igreja Nova Vida, 
grupo de louvor da Igreja Assem-
bleia de Deus, e caravanas de 

Comunidade Evangélica 
comemora o aniversário de 
Pinhais com grande celebração

BRDE terá R$ 300 milhões para 
fomentar o desenvolvimento do Paraná

Projetos prioritários para 
o desenvolvimento do Estado 
contarão com recursos de R$ 
300 milhões do Banco Regional 
de Desenvolvimento Econômico 
do Extremo Sul (BRDE). O go-
vernador Carlos Massa Ratinho 
Junior e o diretor de Operações 
da agência paranaense do BRDE, 
Wilson Bley Lipski, lançaram na 
terça-feira (17) o Promove Sul, um 
fundo rotativo permanente para 
o apoio de projetos em diversas 
áreas.

Os recursos serão destinados 
ao financiamento de projetos 
ligados às áreas de energias 
renováveis, inovação, turismo, 
expansões consideradas grandes 
geradoras de emprego, bovi-
nocultura, agricultura familiar e 
agroindústrias, micro e pequenas 
cooperativas, micro, pequenas e 
médias empresas, armazena-
gens, Parcerias Público-Privadas 
(PPPS) e Concessões

Ratinho Junior destacou 
que as entidades financeiras do 
Estado, como o BRDE e a Fomento 
Paraná, são fundamentais para 
dar suporte à economia e ao de-
senvolvimento. “Neste momento 
em que enfrentaremos uma crise, 
com pelos menos quatro meses 
de muita tensão na economia, as 
instituições financeiras serão mais 
importantes do que nunca para 
fazer com que o impacto seja o 

menor possível”, disse.
“Essas instituições atuarão 

para alavancar os investimentos e 
aportar recursos para o pequeno 
agricultor, o comércio e o turismo, 
setores da economia que são 
estratégicos para a geração de 
emprego”, afirmou o governador. 
“O nosso foco para o BRDE é 
justamente criar linhas de crédi-
to facilitadas, com juros baixos, 
para fazer com que o dinheiro 
chegue para quem produz e gera 
emprego. Será o momento de 
pisar no acelerador para apoiar 
a economia”, destacou.

RECURSOS PRÓPRIOS  
O Promove Sul é composto 

por recursos próprios do BRDE. 
De acordo com o Bley, o banco 
reavaliou toda a política de con-
cessão de crédito e separou R$ 

900 milhões do fluxo financei-
ro – R$ 300 milhões para cada 
estado do Sul – para constituir o 
fundo, que vai apoiar estratégias 
próprias para o desenvolvimento 
dos estados.

No Paraná, o fundo vai 
apoiar, além de outras áreas, 
o Banco do Agricultor Parana-
ense. “No Paraná, haverá um 
direcionamento para as áreas de 
inovação, turismo e agricultura. 
Tão logo tenhamos a lei com o 
equacionamento dos juros, utili-
zaremos esse fundo para apoiar 
a agricultura do Estado”, explicou 
Bley. “Desta forma, conseguimos 
apoiar de forma mais contunden-
te o desenvolvimento econômico 
dos estados”, disse.

TRATOR SOLIDÁRIO 
Na solenidade, o BRDE tam-

bém renovou o convênio com a 
Secretaria de Estado da Agricul-
tura e do Abastecimento para 
o programa Trator Solidário, 
que possibilita o financiamento 
com preços mais acessíveis de 
tratores, pulverizadores e colhe-
doras para agricultores familiares 
paranaenses. 

Criado em 2007, o Trator 
Solidário já financiou cerca de 13 
mil maquinários agrícolas para 
pequenos produtores paranaen-
ses. O programa é fruto de uma 
parceria entre a Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento, 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná – Iapar-Emater, 
Fomento Paraná, agentes finan-
ceiros e cooperativas de crédito, 
além de fabricantes de imple-
mentos, equipamentos, tratores 
e máquinas agrícolas.

Os equipamentos adquiridos 
por meio do programa têm re-
dução entre 15% e 20% no valor 
em relação ao preço de mercado. 
Só no ano passado, o Trator 
Solidário proporcionou economia 
de cerca de R$ 17 milhões para 
os agricultores familiares para-
naenses. Eles adquiriram 820 
máquinas agrícolas entre trato-
res, pulverizadores e colhedoras. 
O valor é resultado do desconto 
negociado pelo Estado com as 
fabricantes e concessionárias. (Foto: 
Rodrigo Felix Leal ANPr) 

Colombo, Campina Grande do 
Sul, Quatro Barras e Piraquara. 
A prefeita Marli Paulino e o de-
putado federal Luizão Gourlart 
estiveram presentes no evento. 
 A celebração teve início 
às 17 horas e foi até próximo às 
22h com várias bandas de igrejas 
locais e a cantora Jessica Oliveira 
se apresentando. A celebração 
teve a participação do Missionário 
Alexandre da Rosa, da Igreja Visão 
Missionária, e das igrejas evangé-
licas locais, o Pastor Airton Silva e 
Valmir Leal. (Foto: Fabio Cristiano/
Fonte: PMP)
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Há 26 anos, surgia em 
Pinhais a Tempex Vidros, 
uma empresa familiar que 
acreditou na economia 
local e com muito trabalho 
e dedicação, transformou 
aquele pequeno negócio 
em uma indústria prós-
pera, dedicada a fabrica-
ção de vidros temperados. 
Atualmente conta com 40 
colaboradores. “Quando 
comecei a empresa, em 
1989, era especializada 
em instalações de vidros 
em obras residenciais e 
prédios comerciais. Mas a 
escassez da mão de obra, 
e a vontade de transformar 
aquele negócio em uma 
empresa ainda mais prós-
pera e com mais geração 
de empregos, decidimos 
parar e mudar nosso ramo 
de atividade. Com uma 
atitude ousada, transfor-
mamos nossa empresa em 
uma indústria especializa-
da em vidros temperados. 
Graças a Deus tudo deu 
certo e hoje posso dizer 
que valeu muito a pena, 

Tempex - indústria especializada
em vidros temperados

Com 26 anos no mercado, a Tempex tem orgulho em dizer que cresceu junto com a Cidade de Pinhais 

Sucesso

Linha
Evolution

Produtos

LINHA EVOLUTION
Nossas janelas prontas aliam alto padrão de 

acabamento com facilidade na instalação, manu-
tenção e a segurança que só o vidro temperado 
proporciona. E isso tudo com uma relação custo 
benefício única no mercado. Perfis e fechos especiais 
anti-arrombamento, vidros 6mm e perfis sem frestas 
com vedação contra chuva e poeira. 

 

com trabalho e dedicação 
estamos colhendo os fru-
tos, contamos com mais 
de 40 colaboradores, nossa 
empresa faz a diferença na 
nossa comunidade”, conta 
o empresário Gilson da Silva 
Fernandes. 

SUCESSO DA
EMPRESA
O trabalho e a dedicação 

rendeu bons frutos, e hoje 
a Têmpera Tempex é uma 
empresa sólida e reconheci-
da pela marca e a qualidade 
nos produtos. “Temos orgu-
lho em dizer que crescemos 
junto com Pinhais. O sucesso 
da Tempex vem do compro-
misso em oferecer produtos 
de alta qualidade, na nossa 
equipe formada por profis-
sionais especializados. So-
mos uma empresa familiar 
que trabalha com dedicação 
e respeito aos clientes”, afir-
ma Matheus Lana Fernandes 
diretor da empresa. 

A TEMPEX oferece ao amigo vidraceiro o Box para banheiro e kits de acessórios a pronta entrega nas cores: 
(incolor, verde, fume e bronze) (Kits: branco, bronze, natural, fosco e preto) gerando assim mais comodidade, 
agilidade para atender o seu cliente e também mais opções de produto.

PROCURE UM REVENDEDOR

PRODUTOS
Especializada em vidros 

temperados,  buscando 
acompanhar as novidades 
do mercado, a Tempex está 
sempre inovando e inves-
tindo em tecnologias. Com 
um vasto portfólio tem a 
sua disposição a linha com-
pleta de vidros temperados. 
Entre eles: vidro incolor, 
vidros coloridos e vidros 
impressos. Conta ainda com 
uma variedade em perfis 
e ferragens, box pronta 
entrega, Janelas prontas e 
todo o ferramental neces-
sário para a instalação de 
vidros temperados. Oferece 
produtos para vidraçarias, 
construtores e arquitetos. 

Onde
estamos
LOCALIZAÇÃO
A indústria conta com 

aproximadamente 1.800m2  
de área construída e está 
localizada na Rua Salgado 
Filho, 1513, Pineville – Pinhais. 
Telefone: (41) 3669-6560 
- www.tempex.com.br - Fa-
cebook: /tempexoficial insta-
gram: @tempexvidros_

 
 

Departamento Comercial

Matheus e Gilson, 
sócios e diretores
da Tempex.
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Vacina da gripe começa no dia 23 e a do sarampo é prorrogada
A Secretaria de Estado da 

Saúde inicia segunda-feira (23) a 
Campanha de Vacinação contra 
a Influenza 2020. A imunização, 
que costuma ser feita em abril, 
foi antecipada por conta da 
pandemia do coronavírus. A 
campanha segue até o dia 22 
de maio, com o dia D de mobi-
lização nacional marcado para 
9 de maio.

O objetivo da antecipação 
da campanha é evitar o au-
mento de doenças respiratórias 
e a sobrecarga do sistema de 
saúde. “A vacina contra a gripe 
não diminui o risco de contágio 
por coronavírus, mas o principal 
objetivo da imunização vaci-

O Litoral do Paraná vai ga-
nhar ainda neste semestre uma 
nova (e clássica) atração, capaz de 
representar de maneira definitiva 
um movimento de regionalização 
turística entre Antonina e Mor-
retes. A Maria Fumaça voltará a 
passear no trecho entre as duas 
cidades. Serão passeios diários e 
casados com a descida do trem 
pela Serra do Mar.

Esse resgate só foi possível 
porque o Governo do Estado 
e a empresa Rumo Logística 
formalizaram um protocolo de 
intenções no ano passado para 
a revitalização da ligação férrea. 
A Associação Brasileira de Preser-
vação Ferroviária (ABPF), entidade 
sem fins lucrativos que promove 
a conservação do patrimônio 
histórico ferroviário brasileiro, será 
responsável pela operação.

As obras na ligação de 16 qui-
lômetros estão em andamento e 
no final do ano passado um teste 
natalino comprovou o interesse 
das cidades pela iniciativa. Com 
esse ramal, o turista poderá co-
nhecer as duas cidades históricas 
do Litoral passando pela Mata 

nação contra a gripe é reduzir 
as complicações, internações e, 
principalmente, a mortalidade 
decorrente das infecções cau-
sadas pela influenza”, explica o 

Atlântica de trem. As últimas 
excursões que transportaram tu-
ristas de maneira regular usando 
a linha aconteceram na década 
de 1990.

Segundo a ABPF, os trechos 
serão diários, conforme a de-
manda, e a operação deve ser 
iniciada já em abril, depois da 
manutenção que a Maria Fumaça 
recebe em Rio Negrinho (SC). “O 
intuito é de fomentar o turismo, 
porque a ABPF e as cidades 
dependem da receita do turismo 
para sobreviver. Todo dinheiro 
da bilheteria será usado para o 
museu que vamos criar em Anto-

secretário da Saúde, Beto Preto. 
“Neste momento, facilitará a 
definição do diagnóstico de 
pacientes com suspeita de ado-
ecimento pela Covid-19”, afirma.

nina ou Morretes. A ideia é ter um 
centro de memória do trem, tão 
importante para essas cidades”, 
explica Marlon Ilg, vice-presidente 
da associação.

“Morretes é uma potência 
turística e Antonina está ressur-
gindo. Com grande divulgação 
na Região Metropolitana de 
Curitiba, com quase três milhões 
de habitantes, e os parceiros cer-
tos como a Serra Verde Express, 
que já transportou quase quatro 
milhões de pessoas em duas 
décadas, com quem estamos 
trabalhando diversos pacotes, 
acreditamos em uma demanda 

A Secretaria da Saúde infor-
ma, ainda, que foi prorrogada a 
vacinação contra o sarampo. A 
imunização contra esta doença 
será concomitante com a vacina-
ção contra a gripe, aproveitando 
a ida da população aos postos e 
unidades de saúde. “Seguimos 
orientação do Ministério da Saú-
de e agora a vacinação contra 
a doença será indiscriminada, 
para pessoas de 20 a 49 anos”, 
destaca o secretário Beto Preto.

GRIPE
Neste ano, a Campanha 

Nacional de Vacinação contra 
a Influenza será em três fases, 
com grupos prioritários distin-

muito expressiva, como nas 
outras oito operações similares 
que temos espalhadas pelo País”, 
complementa.

ATRAÇÕES
A programação inicial prevê 

viagens de 50 minutos a 1 hora 
de duração, com atrações locais 
dentro dos vagões. Há, inclusive, 
projetos envolvendo os produ-
tos típicos do Litoral, perspectiva 
idealizada em parceria com o 
Morretes Convention e Visitors 
Bureau, entidade apolítica e 
sem fins lucrativos formada 
por empresas empenhadas 
em apoiar o desenvolvimento 
do turismo local. “É um projeto 
muito completo. Estamos con-
versando com Paraná Turismo 
e com as duas prefeituras, 
amadurecendo a operação 
para ter tudo pronto até a 
Páscoa. Temos mais de 40 anos 
de experiência no mercado e 
queremos replicar o sucesso do 
trem do vinho do Rio Grande do 
Sul”, acrescenta Marlon. “Tere-
mos teatro, música regional, e 
roteiros casados, além de uma 

tos. O primeiro grupo a receber 
vacina são os idosos, a partir 
de 60 anos e os profissionais 
da área da saúde.  A segunda 
fase inicia a partir do dia 16 de 
abril e abrangerá professores 
das escolas públicas e privadas, 
profissionais das forças de segu-
rança e salvamento, portadores 
de doenças crônicas não trans-
missíveis e outras condições 
clínicas especiais. Já a terceira e 
última fase terá início no dia 9 
de maio, abrangendo crianças 
de seis meses a menores de seis 
anos, gestantes; mulheres que ti-
veram parto recente (puérperas), 
povos indígenas, adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos em 

locomotiva totalmente repagi-
nada e o visual emblemático 
da Serra do Mar paranaense”.

LIGAÇÃO
A Maria Fumaça trará mais 

energia para a estação ferrovi-
ária histórica de Antonina, que 
foi restaurada nos últimos anos. 
A estação está ligada à história 
ferroviária do Paraná, iniciada 
com a inauguração do trecho 
Curitiba-Paranaguá, em 1885.

A construção ocorreu em 
1916, após o incêndio que des-
truiu a antiga estrutura, e com 
um investimento de R$ 1,4 mi-
lhão houve troca do telhado, 
substituição dos sistemas elé-
tricos e eletrônicos, reforma dos 
banheiros e sistemas hidráulicos 
e a restauração das esquadrias 
de madeira. Há, inclusive, expo-
sições pelo local.

Já a estação de Morretes 
existe desde 1883, mas seu 
prédio original foi substituído 
por um novo edifício de concreto 
e alvenaria em estilo art déco 
na década de 1950. A ferro-
via foi projetada pelos irmãos 

medidas socioeducativas, presos, 
funcionários do sistema prisional 
e adultos de 55 a 59 anos, que 
neste ano também fazem parte 
do grupo prioritário.

METAS
A meta de cobertura vacinal 

é de 90% de cada grupo prio-
ritário. No Paraná, cerca de 3,9 
milhões de pessoas fazem parte 
destes grupos. O primeiro quan-
titativo de vacinas enviadas pelo 
Ministério da Saúde ao Paraná 
perfaz um total de 522 mil doses. 
Já foram encaminhadas para as 
Regionais de Saúde (RS) que fa-
rão a distribuição aos municípios. 
(Foto: Geraldo Bubniak/AEN)

Rebouças. À época (1885) foi 
uma das mais ousadas obras 
de engenharia do mundo. “É 
algo que toda a população 
espera, retomar a ligação diária 
desse trecho histórico. O Paraná 
cresceu a partir das locomotivas 
do Litoral, e queremos usar 
esse caminho para contar um 
pouco sobre a importância da 
Mata Atlântica e das outras pos-
sibilidades do município. É uma 
conquista que só trará benefícios 
para o Litoral”, afirma Allana 
Cristina Araújo, responsável 
pela programação turística da 
prefeitura de Antonina.

HISTÓRIA
A Associação Brasileira de 

Preservação Ferroviária é uma 
entidade civil sem fins lucrativos 
de cunho histórico, cultural e 
educativo. A missão é promover 
o resgate e a conservação do 
patrimônio histórico ferroviário 
brasileiro, disponibilizando os 
bens à visitação pública, desde 
que a conservação do bem não 
seja colocada em risco. (Foto: 
Arnaldo Alves/ AEN)

Parceria resgata passeio da Maria 
Fumaça entre Antonina e Morretes
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Prefeitura de Piraquara abre 
concurso público para a área da 
saúde

Santa Mônica Clube de Campo 
suspende suas atividades

Prefeitura divulga concurso para 
agentes da Guarda Civil Municipal

As obras de pavimentação 
na Rua Walfrido Belão, bairro 
Capoeira dos Dinos, estão em 
pleno andamento. Após os ser-
viços preliminares, a importante 
via da região rural recebe o re-
vestimento em paralelepípedo.  
A obra faz parte do Programa 

A Prefeitura de Piraquara 
publicou o Edital 086/2020 de 
abertura do concurso público, sob 
regime estatutário, para o provi-
mento de vagas e cadastro reserva 
na área da saúde. São ofertados 
os cargos de Cirurgião Dentista, 
Enfermeiro, Farmacêutico, Fonoau-
diólogo, Médico Generalista 20h e 
Médico Generalista 40h. O período 
para a realização das inscrições é 
das 08h de segunda-feira, dia 16 
de março, às 23h59 do dia 12 de 
abril de 2020. O concurso será 

A Prefeitura de Campina 
Grande do Sul anunciou na 
quarta-feira (11/3) a realização do 
concurso público para agentes 
da Guarda Civil Municipal. O 
edital já está disponível e traz 
as informações sobre a seletiva 
que abre 15 novas vagas para a 
Secretaria Municipal de Ordem 
Pública e Segurança.

A Diretoria do Santa Mônica 
Clube de Campo, seguindo as 
determinações das autoridades 
de saúde dos três níveis de 
Governo (Municipal, Estadual e 
Federal), comunica que, diante 
da escalada exponencial do 
COVID-19, suspenderá, a partir do 
dia 20 de março de 2020, por 15 
(quinze) dias, todas as suas ativi-
dades culturais, sociais, esportivas 
e de lazer. As atividades internas 

Pavimentação 
avança na Rua 
Walfrido Belão

Piraquara

Campina Grande do Sul

de Pavimentação da Prefeitura 
de Piraquara executado em 
diferentes bairros.

O trecho já executado foi no 
entroncamento com a Estrada 
Nova Tirol, pavimentada em 
2019, também em paralelepí-
pedo. Nesta etapa, a Prefeitura 

de Piraquara também está 
pavimentando o primeiro tre-
cho da Rua Arthur Portela de 
Oliveira. Além das melhorias 
em infraestrutura, a região rural 
do município também está 
recebendo a instalação da nova 
sinalização turística.      

organizado pela Fundação de 
Apoio à UNESPAR e as inscrições 

deverão ser feitas por meio do site 
www.fundacaofafipa.org.br.

 Para o cargo de Guarda Civil 
Municipal, a exigência de esco-
laridade é de ensino médio, ter 
idade entre 18 e 35 anos, possuir 
Carteira Nacional de Habilitação 
B ou superior, ser brasileiro nato 
ou naturalizado, entre outros re-
quisitos que constam no item 1.1. 
A carga horária de trabalho é de 
200 horas mensais com salários 

administrativas e de manutenção 
ocorrerão dentro do plano de 
emergência existente.

Também estão suspensas as 
Eleições programadas para o dia 22 
de março de 2020, ainda sem de-
finição de nova data. Essa decisão 
conta com anuência das chapas 
concorrentes, que colocaram o 
interesse do associado e da saúde 
pública acima do interesse político.

O Presidente do Santa Mô-

de R$ 3.734,00.
As inscrições para o concurso 

possuem um taxa de inscrição de 
R$ 100,00 e iniciarão às 11:00 do 
dia 13/03/2020 com encerramen-
to às 10:59 de 09/04/2020. O link 
para inscrição estará disponível 
na página do concurso no no 
site da prefeitura de Campina 
Grande do Sul

nica Clube de Campo, Gilberto 
Foltran, conta com a compreensão 
e colaboração de todos em acatar 
a determinação ora demandada. 
Também comenta que o Clube 
estará atento a qualquer nova 
determinação e à disposição 
para esclarecimentos. Nos ca-
nais oficiais de comunicação do 
Santa Mônica também haverá 
comunicados periódicos sobre o 
andamento da situação.

A Prefeitura de Quatro Barras 
ofertará nos meses de março, abril 
e maio a sequência dos cursos 
voltados à produção rural do mu-
nicípio. A parceria entre o SENAR 
Paraná e a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Agricultura 
tem o objetivo de fortalecer a 
agricultura familiar e contribuir 
para a qualificação do produtor.

Para este mês, o conteúdo 
abordará ovinocultura e manejo 
de ovinos de corte, com previsão 
para os dias 19 e 20 de março. O 
objetivo é habilitar os produtores 

Quatro Barras oferece
sequência de cursos gratuitos
a produtores rurais

com as principais práticas de ma-
nejo da criação de ovinos, como o 
reconhecimento das principais ra-
ças, orientação sobre instalações 
e equipamentos, e ensino sobre 
cruzamento e melhoramento 
genético.

Conduzidas por instrutores 
do SENAR, as atividades serão 
realizadas no Horto Municipal 
e em propriedades rurais dos 
participantes.

Em abril, nos dias 7 e 14, 
serão ministradas as aulas sobre 
o cultivo de árvores frutíferas. Em 

maio, o tema será turismo rural e 
oportunidades de negócios, iden-
tificando vias de implantação de 
empreendedorismo no setor. As 
aulas estão agendadas para os 
dias 4, 5 e 6 de maio, ainda em 
definição de local para realização.

As vagas são limitadas, com 
possibilidade de inscrição para 
produtores de outras localidades 
em caso de vagas remanescentes.

Para inscrição e mais informa-
ções, basta entrar em contato pelo 
telefone (41) 3671-8800, ramais 
8869 e 7764. 
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CEU das Artes de Quatro Barras
atinge 75% de conclusão de obras

Com seu contrato de cons-
trução formalizado em abril de 
2018, o CEU das Artes de Quatro 
Barras está com 75% das obras já 
realizadas. O espaço situado no 
bairro Santa Luzia tem previsão de 
abertura para a primeira quinzena 
de maio deste ano.

O CEU (Centro de Artes e 
Esportes Unificado) tem como 
objetivo a integração, em um 
único ambiente, de programas 
e atividades culturais, lazer e 
serviços socioassistenciais. A nova 
unidade contará com anfiteatro, 
biblioteca e áreas multidisciplina-
res, como sala de áudio e vídeo, 
em seus 509 metros quadrados 
de estrutura.

Contemplando aulas de ar-
tesanato, cursos de pintura e 
desenho artístico, ensaios da 
Banda Municipal, espaço para 
exposições de artistas, classes de 
violão e apresentações teatrais, o 
CEU das Artes oferecerá atividades 
para todos os públicos e a todas 
as idades. O centro também 
servirá como ponto de encontro 
das ações do grupo de idosos dos 
Serviços de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos oferecidas pela 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cultura.

Além da reunião de ativida-
des e capacitações, a coordena-
dora do processo de mobilização 
social (etapa em que é feito o 

incentivo da utilização do local 
pela comunidade), Daniele de 
March, ressalta a importância local 
da instalação do centro. “É uma 

forma de valorização da cultura 
e das artes através de um espaço 
específico para esse fim, mas 
também da valorização desse ter-

ritório do município, de quem faz 
e de quem vive de arte e cultura 
na região da Borda do Campo e 
do Santa Luzia”, comenta.

A definição de uso do espa-
ço é realizada para orientação 
e seleção dos exercícios pelo 
grupo gestor do CEU das Artes. A 
equipe é formada por membros 
da sociedade civil organizada, 
comunidade em geral e do poder 
público. Ao todo, 15 integrantes 
compõem o quadro titular e 
outros quinze estão destacados 
como suplentes.

Os recursos do investimento 
são provenientes do governo 
federal (R$ 1,5 milhão) e de con-
trapartida financeira do município 
(R$ 60 mil). O CEU das Artes está 
localizado na Avenida Prefeito 
Domingos Mocelin Neto, nº. 2462, 
bairro Santa Luzia.
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Esse aplicativo do governo 
ajuda você a pesquisar os preços 
de diferentes produtos disponí-
veis no mercado, inclusive os de 
farmácia, como o álcool gel.

O QUE É
O programa Menor Preço do 

Nota Paraná permite que você 
pesquise o menor preço de um 
produto em mais de 100 mil esta-
belecimentos. As informações são 
atualizadas em tempo real toda 
vez que um estabelecimento 
realiza uma venda.

ONDE PESQUISAR
Você tem acesso ao progra-

ma de qualquer computador 
ou dispositivo com acesso à 
internet. O Menor Preço também 

O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) do Paraná em 
2019 pode somar R$ 93 bilhões, 
segundo o Departamento de 
Economia Rural (Deral) da Secre-
taria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento. Esse resultado, caso 
se confirme, indica um ganho de 3,4 
% em relação ao VBP de 2018, que 
foi de R$ 89,78 bilhões.

A versão preliminar do relatório, 
que inclui o faturamento de mais de 
300 produtos da agropecuária e o 
desempenho das regiões e muni-
cípios paranaenses, tem divulgação 
prevista para o mês de junho, mas 
já é possível sinalizar alguns índices 
relativos aos principais produtos do 
Estado, que representam cerca de 
75% do total.

Responsáveis pela maior par-
ticipação no faturamento, os pro-
dutos da agricultura podem somar 
R$ 38,8 bilhões ao valor total do 
VBP, uma participação próxima a 
da safra 2017/2018, que chegou a 
R$ 39,3 bilhões. Com a quebra de 
16% na safra de soja, de 19 milhões 
de toneladas na safra 17/18 para 
16 milhões de toneladas na safra 
18/19, estima-se uma perda de R$ 3 
bilhões no VBP. Já o trigo apresen-
tou redução de 24% na produção. 
“No entanto, esses desempenhos 
foram compensados pelo valor do 
milho na segunda safra, que teve 
aumento de 1% nos preços. Além 
disso, a produção passou de 9 
milhões de toneladas em 2018 para 
13 milhões em 2019, representando 
ganho de R$ 2 bilhões sobre a 
renda de 2018, que foi de R$ 6,6 
bilhões”, explica a técnica do Deral 
responsável pela elaboração do 
relatório, Larissa Nahirny.

O feijão teve valorização dos 
preços das três safras, com aumento 
da produção da segunda e terceira 
safra, e ganho estimado em R$ 600 
milhões no VBP 2019.

O secretário estadual da Agri-
cultura, Norberto Ortigara, diz que 
os números refletem bem o com-
portamento econômico do setor 
em 2019. “Com a quebra da safra 
de soja e do trigo, tivemos uma 
perda de potencial econômico do 
Paraná, compensada parcialmente 
pelo incremento da produção, 
das exportações, do comércio de 
proteínas animais, que tiveram 
uma valorização importante, e com 
isso temos esse ganho positivo em 
relação a 2018”, diz.

Quanto aos produtos florestais, 
a expectativa é de redução da 
participação no valor total. A renda 
do setor manteve-se estável nos 
últimos anos, com participação mé-
dia de 5% no VBP. Porém, como os 
outros segmentos estão em fase de 
expansão, há tendência de redução 
no índice relativo a esses produtos.

 
PECUÁRIA
Inicialmente, estima-se um 

bom desempenho para a pecuária 
paranaense no VBP de 2019, com 
valor de produção aproximadamen-
te 10% superior ao de 2018, em 
decorrência dos preços melhores.

Menor Preço do Nota Paraná
Aplicativo ajuda a 
pesquisar preços
de produtos

VBP agropecuário do Paraná de
2019 pode atingir R$ 93 bilhões

De acordo com a estimativa 
do Deral, o VBP de 2019 deve 
acrescentar R$ 3 bilhões sobre 2018, 
totalizando R$ 30,9 bilhões. Esse 
valor considera os principais produ-
tos, como frango de corte, bovinos, 
suínos, leite e ovos. Mesmo sem 
alteração significativa na produção, 
a avicultura registrou preço 12% 
superior ao de 2018, e o rendimento 
desse produto, de 2018 para 2019, 
deve crescer aproximadamente R$ 
1,8 bilhão.

Com relação aos bovinos, a 
redução da oferta de carne em 2019 
teve impacto no valor da produção, 
que caiu cerca de 10%. O aumento 
dos preços no final de 2019 não foi 
suficiente para garantir ganho do 
VBP. O leite também registrou uma 
produção maior e aumento nos 
preços. A carne suína apresentou 
preço 21% maior e produção menor, 
e o VBP 2019 dessa atividade deve 

ficar próximo a 3,5 bilhões, ou seja, 
R$ 400 milhões a mais na renda 
de 2018.

PERSPECTIVAS PARA 2020
O Departamento também ini-

ciou as projeções para o VBP 2020. 
Embora o ano ainda esteja no início, 
já é possível identificar um potencial 
de R$ 3 bilhões a mais para a 
soja, que tem uma expectativa de 
produção superior a 20 milhões 
de toneladas. “Assim, mesmo com 
uma eventual queda no valor da 
saca (hoje em R$ 77,77), o VBP 
pode subir para R$ 22 bilhões”, diz 
a técnica do Deral.

Para este ano, há uma ten-
dência de aumento de preços dos 
grãos pela questão cambial de 
desvalorização do Real. Além disso, 
a valorização dos preços das prote-
ínas pode representar ganho para 
o VBP. Segundo o chefe do Deral, 

Salatiel Turra, a alta do dólar eleva 
os custos de produção, pois pressio-
na o preço dos insumos. “Por outro 
lado, ela favorece o agronegócio 
paranaense ao melhorar a compe-
titividade dos nossos produtos no 
mercado internacional”, diz.

O coronavírus trouxe incerte-
zas, tendo em vista seu potencial 
para reduzir a atividade econômi-
ca global, o que pode influenciar 
a demanda tanto da agricultura 
quanto da pecuária.

Outro fator decisivo neste 
ano, segundo Larissa, é a peste 
suína, cujos efeitos devem con-
tinuar impactando a oferta de 
suínos da Ásia. “A tendência é de 
que a China siga demandando 
mais proteínas animais de outros 
países para compensar as perdas 
em seu rebanho”, acrescenta a 
técnica do Deral. 

(Fotos:Jaelson Lucas / AEN)

está disponível nas plataformas 
Android e iOS.

COMO PESQUISAR
Informe o produto, pela sua 

descrição, pela marca ou pelo 
código de barras, que o programa 
informa onde estão os menores 
preços perto de você e ainda 
mostra o melhor caminho para 
chegar até o estabelecimento.

Você pode salvar uma lista 
de produtos e procurar todos ao 
mesmo tempo.

PRAZO
A consulta é imediata.

Mais informações:
www. menorpreco.notapara-

na.pr.gov.br



20/03 a 15/04/2020FACE DA NOTÍCIA20

Agronegócio é 
responsável por 33,9% 
do PIB paranaense

Escolas estaduais não terão expediente 
regular a partir desta sexta-feira

Procon-Pr notifica 
comércio por preços 
de álcool em gel
e máscaras 

A Secretaria de Estado da Edu-
cação e do Esporte estabeleceu 
medidas para o enfrentamento à 
crise de saúde pública em decor-
rência do coronavírus.  A Resolução 
891/2020, publicada na quar-
ta-feira (18), determina que não 
haverá expediente regular nas 
instituições estaduais de ensino.

De acordo com o documento, 
aulas e demais atividades escolares 
serão suspensas a partir desta 
sexta-feira (20), conforme consta 
no decreto número 4.258, assina-
do pelo governador Carlos Massa 
Ratinho Junior na terça-feira (17). O 

O Procon Paraná, órgão ligado 
à Secretaria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho, esteve na quar-
ta-feira (18) em estabelecimentos 
comerciais de Curitiba, com o obje-
tivo de fiscalizar abusos nos preços 
do álcool em gel e máscaras. A 
ação atende as novas medidas 
tomadas pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior e pelo secre-
tário Ney Leprevost para enfrenta-
mento do coronavírus (Covid-19). 
“O Procon está recebendo nos 
últimos dias muitas denúncias de 
preços abusivos. Por isso a deter-
minação que fossem fiscalizados 
os locais denunciados para evitar 
maiores transtornos e prejuízos ao 
consumidor”, explicou o secretário, 
que acompanhou a blitz.

Durante a ação foi solicitado 
aos estabelecimentos notificados 
que num prazo de 48 horas apre-
sentem a nota fiscal de entrada 
dos produtos, para que possa ser 
feito o comparativo dos preços do 
produto comprado e por quanto 
foi vendido. “Com essa nota fiscal 
vamos fazer um comparativo da 
documentação e a partir disso 
constatar se houve algum abuso 

O agronegócio é responsável 
por 33,9% do Produto Interno Bru-
to (PIB) do Paraná, valor que, em 
2017, chegou a R$ 142,2 bilhões. 
Os estudos foram feitos pelo 
Ipardes (Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social), órgão vinculado à Secre-
taria de Estado do Planejamento 
e Projetos Estruturantes.

O PIB é a soma de todas 
as riquezas produzidas em um 
determinado período, e agro-
negócio é um termo derivado 
de agribusiness, inventado por 
professores da Universidade de 
Harvard em 1957. Ele engloba to-
das as operações de produção de 
insumos e bens de capital usados 
no campo, a atividade agrope-
cuária propriamente dita nas 
propriedades rurais, e os serviços 

período compreendido entre 20 de 
março e 04 de abril será considera-
do antecipação do recesso escolar 
de julho. Durante esse período, 
a direção de cada escola deverá 
organizar escala, respeitando a 
condição de teletrabalho, prevista 
na Resolução 891 e no Decreto 
4.258, para atender o Programa 
Leite das Crianças e eventual 
distribuição da merenda escolar 
conforme resolução específica a ser 
publicada pela secretaria.

Os demais funcionários das 
escolas terão suas atividades sus-
pensas. Também foi determinada 

em relação ao consumidor”, rela-
tou a chefe do Procon-PR, Claudia 
Silvano. “Precisamos que todos 
os donos de estabelecimentos 
tenham consciência, responsa-
bilidade social e cidadania. O 
momento não é de explorar as 
pessoas, o momento é de respei-
tar e ter solidariedade”, afirmou 
Ney Leprevost.   

NOVAS MEDIDAS
Com as determinações da 

Secretaria da Justiça, Família e Tra-
balho, o Procon-PR vem atuando 
em outro âmbito, com denúncias 
online pelo consumidor.pr.gov.
br e pelos telefones 0800-41-1512, 
ou 3223-1512. Estão suspensos 
os atendimentos presenciais e 
audiências.

de armazenagem, processamen-
to e distribuição dos produtos e 
derivados (alimentos, bebidas, 
fibras, energia renovável, papel 
etc.). “Empiricamente já se tinha 
a convicção de que o agronegócio 
tem grande importância para a 
economia do Estado do Paraná”, 

a interrupção das atividades nas 
universidades estaduais e entida-
des conveniadas ao Estado.

ESCOLAS PARTICULARES
As aulas nas escolas particula-

res do Paraná também serão sus-

disse o secretário estadual da 
Agricultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara. “Agora temos 
esse trabalho do Ipardes para 
comprovar que de cada R$ 100 
gerados no Estado a cada ano, 
R$ 33,90 tem a ver com o agro-
negócio”.

No Brasil, nesse mesmo ano, o 
agronegócio teve participação de 
21,4% no total de todos os bens 
e serviços produzidos, segundo 
cálculo do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea-Esalq/USP), o que realça a 
força do agro paranaense.

FOMENTO
Esta é a primeira vez que 

o Ipardes faz um estudo com a 
amplitude do realizado agora. 
Os técnicos levaram em conta 
dados existentes sobre a produção 
estadual entre os anos de 2012 e 
2017. Entre as constatações está a 
de que o percentual se manteve 
mais ou menos estável durante 
todo esse período. Em 2012, o 
agronegócio representava 31,95% 
do PIB. (ANPr)

pensas a partir desta sexta-feira 
(20). A paralisação é obrigatória 
e também consta no decreto es-
tadual número 4.258. A medida 
atende a uma solicitação do 
próprio setor da educação. (Foto: 
Gilson Abreu/ANPr)
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EstaR eletrônico começa com nove 
aplicativos e 157 pontos de venda

O EstaR Eletrônico, que auto-
matiza a utilização de vagas do 
Estacionamento Regulamentado 
(EstaR) em Curitiba, entrou em 
vigor na segunda-feira (16/3) e já 
conta com nove aplicativos homo-
logados e 157 pontos de venda 
na cidade. São restaurantes, 
papelarias, farmácias, padarias e 
cafeterias, dentre outros. A lista 
pode ser conferida em breve no 
site www.urbs.curitiba.pr.gov.br

O EstaR eletrônico vai moder-
nizar o estacionamento regula-
mentado na cidade, facilitando 
a operação para o usuário, que 
poderá comprar créditos por 
aplicativos, totens ou em pontos 
de venda de comércio.

PONTOS DE VENDA
O sistema eletrônico estreia 

com um número de pontos de 
venda de créditos maior que o 
antigo modelo de bloquinhos. 
Os talões eram comercializados 
em 150 lotéricas na cidade. A 
expectativa da Urbs é que cada 
aplicativo homologado tenha 
pelo menos 50 pontos de venda 
credenciados. Com isso, o número 
de pontos de venda deve passar 

de 450.
Os pontos de venda são úteis 

para quem não tem celular ou 
ficou sem bateria e não pode 
acessar os aplicativos naquele 
momento, explica o presidente 
da Urbanização de Curitiba (Urbs), 
Ogeny Pedro Maia Neto.

Nas ruas onde não há pontos 
comerciais, está prevista a insta-
lação de totens para a venda de 
créditos.

COMO VAI FUNCIONAR
Curitiba conta com 12.088 va-

gas tarifadas de estacionamento. 
Nessas vagas é obrigatório o uso 
do cartão de estacionamento - 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
19h, e aos sábados, das 9h às 13h. 
Nos próximos meses, o número 
de vagas regulamentadas deve 
ser ampliada em mais 3 mil.

Para usar o EstaR Eletrônico, 
o motorista terá que comprar o 
crédito - por aplicativo de celular 
ou em pontos de venda físicos 
e indicar o local onde irá deixar 
o veículo, a placa e o tempo de 
permanência. Os créditos serão 
fracionados de 15 em 15 minutos, 
o que é uma diferença grande do 

atual sistema. Hoje só é possível 
comprar o cartão para uma ou 
duas horas de estacionamento. 
A fração de 15 minutos de esta-
cionamento custará R$ 0,75 e a 
hora cheia R$ 3. Caso tenha que 
mudar o carro de área, uma nova 
compra terá que ser feita.

TRANSIÇÃO
O motorista que ainda não 

baixou os aplicativos não precisa 
se preocupar. O modelo eletrô-
nico vai conviver com os antigos 
cartões de papel até 10 de maio. 
A partir de então, os bloquinhos 
não serão mais aceitos e a ope-
ração passa a ser só eletrônica. 
O usuário tem até 10 de junho 
para trocá-los por créditos do 
EstaR Eletrônico. A troca poderá 
ser feita nos postos da Urbs da 
Rodoferroviária (sede) e das Ruas 
da Cidadania. “Estamos fazendo 
uma transição gradualmente 
para que o usuário se familiarize 
com o sistema eletrônico”, diz o 
presidente da Urbs.

COMODIDADE
A exemplo do que já fizeram 

cidades como São Paulo e Belo 

Horizonte, o EstaR deve melhorar 
e otimizar o uso dessas vagas. 
Além de trazer comodidade para 
o usuário, a medida era uma 
reivindicação de comerciantes 
da cidade. Com o novo EstaR, a 
tendência é que a rotatividade de 
veículos nesses estacionamentos 
aumente, beneficiando o movi-
mento no comércio.

O motorista se inscreve na 
plataforma escolhida, coloca o 
número da placa, sua localização 
e o tempo de permanência e 
faz o pagamento. O limite de 

permanência varia de uma a 
duas horas, como já funciona. 
No perímetro da Área Calma, no 
entanto, a permanência máxima 
será de 1 hora.

CRÉDITOS ACUMULADOS
Assim como funciona com 

o bloco de cartões do EstaR, os 
usuários também poderão com-
prar créditos pelos aplicativos e 
armazená-los para utilizar quan-
do forem estacionar. O usuário 
também poderá receber descon-
to ao adquirir um número maior 

de créditos ou acumular pontos 
em programas de fidelidade. 
Cada aplicativo terá sua política 
de descontos.

REMOÇÃO
De acordo com o presidente 

da Urbs, a plataforma irá avisar 
quando o prazo de estacionamen-
to estiver se encerrando, dando 
a opção de renovação para mais 
um período, caso não exceda o 
limite máximo de duas horas. Os 
veículos serão fiscalizados pela 
placa. Conforme o artigo 181 do 
CTB, a multa por estacionamento 
irregular é considerada de nature-
za grave e custa R$ 195,23 e mais 
cinco pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) do infrator.

ESTACIONAMENTO
IRREGULAR
Com o EstaR digital, a regu-

larização da infração por estacio-
namento irregular terá cinco dias 
úteis para ser feita, mas mediante 
o pagamento de R$ 30, que não 
se transformará em crédito. O pra-
zo de regularização de cinco dias, 
no entanto, vai valer só até o fim 
do ano. (Foto: Hully Paiva/SMCS)
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CMEI Assis Bossardi é reinaugurado
no Jardim Paulista em CGS

A combinação de exercitar 
o corpo e estar mais perto da 
natureza levou mais de 1200 
participantes à Caminhada No-
turna, realizada neste sábado 
(7), em um dos cartões postais 
de Quatro Barras. O circuito Pé da 
Serra, como foi denominado, cir-
cundou o Morro Pão de Ló em um 
trajeto de 8,320 km, compostos 
por estradas e trilhas preservadas.

 O ponto de partida do even-
to, organizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Industrial, 
Comercial e Turístico, foi o em-
preendimento Portal do Itupava. 
Lá o público foi recepcionado com 
stands de alimentação e Feira 

Gastronômica e Artesanal.  
O que se seguiu foi uma 

animada caminhada na noite de 

sábado, com participantes vindos 
de 14 cidades: Quatro Barras, Cam-
pina Grande do Sul, Colombo, 

Piraquara, Pinhais, São José dos 
Pinhais, Mandirituba, Quitandi-
nha, Campo Largo, Paranaguá, 

Com capacidade para aten-
der 140 crianças de 0 a 3 anos 
de idade - o que acontecerá gra-
dativamente, respeitando prazo 
de até 45 dias, tempo necessário 
para contratação de novos educa-
dores e considerando o processo 
de adaptação dos alunos ao 
novo espaço - o Centro Municipal 
de Educação Infantil (CMEI) Assis 
Bossardi, foi reinaugurado na 
quinta-feira (05).

Instalações modernas que 
incluem piso térmico com ab-
sorção de impacto, janelas com 
ventilação e iluminação natural, 
fraldário, solário, banheiros com 

Caminhada Noturna reúne público de mais
de 1.200 pessoas em Quatro Barras

acessibilidade, mobiliário es-
pecífico, cozinha interligada ao 
refeitório e todos os espaços pla-
nejados e executados conforme 
o previsto pela Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT). 
“Uma estrutura que não deixa 
nada a desejar para uma escola 
particular”, afirma a moradora do 
Jardim Paulista, Alana Rafaela da 
Silva, mãe da Alice, de um ano e 
oito meses.

A aprovação também veio do 
mestre de obras Cláudio Oliveira, 
pai de Gabriel, dois anos de ida-
de. Segundo ele, que há 25 anos 
trabalha no ramo da construção 

Araucária, Almirante Tamandaré, 
Balsa Nova e Curitiba.     

O evento envolveu quase 
todas as secretarias municipais 
e contou com um staff de 40 
pessoas. A caminhada ainda 
teve apoio direto da Guarda 
Municipal, com patrulhamento 
de motos e veículos, e também 
à pé ao longo das trilhas; de 
agentes da Defesa Civil; Emater 
e serviço de Ambulância, com 
profissionais da Secretaria de 
Saúde.     

O secretário da pasta, Luiz 
Henrique Heindyk Rodrigues, 
falou sobre a expressiva par-
ticipação no evento. “Quero 

agradecer a todas as pessoas 
envolvidas, aos visitantes que 
vieram nos prestigiar e a todas 
as equipes de apoio. Recebemos 
muitos elogios pela limpeza e 
organização. Isso nos motiva 
cada vez mais”, contou Luiz, ao 
afirmar que o principal objetivo 
do evento foi fomentar o turismo 
e divulgar os atrativos locais.

Além do foco turístico, a 
caminhada também teve seu 
cunho social. Ao todo, foram 
arrecadados mais de 900 kg de 
alimentos não perecíveis, que 
já foram encaminhados à Se-
cretaria Municipal de Assistência 
Social. (Foto: PMQB)

civil, a qualidade do prédio que 
abriga o CMEI Assis Bossardi vai 
além do que os olhos podem ver. 
“A gente chega aqui e logo per-
cebe que é um espaço preparado 
para receber as crianças de um jeito 
muito especial. Ficou excelente”, 
destaca Oliveira, também morador 
do Jardim Paulista.

 De acordo com o prefeito Bihl 
Zanetti, a obra que teve um inves-
timento de R$ 734 mil com recursos 
próprios do município, representa 
uma conquista importante para 
a educação da cidade. “Uma obra 

com qualidade e beleza, mas que 
principalmente reflete a preocu-
pação da nossa gestão com o pre-
sente e com o futuro das crianças 
campinenses”, definiu o prefeito.

 A obra, inaugurada em 2000, 
originalmente possuía espaço de 
284 metros quadrados. Agora, 
além de receber reforma sobre a 
construção já existente, obteve a 
ampliação de 400 metros qua-
drados.

 
ASSIS BOSSARDI
Falecido em 1997, Assis Bos-

sardi era natural do Rio Grande 
do Sul e mudou-se com sua 
família para Campina Grande do 
Sul em 1975. Durante o evento 
de reinauguração do CMEI que 
leva seu nome, o comerciante e 
criador de gado foi representado 
pelos filhos Alencar e Maria Elita 
Bossardi. “Meu pai não abria mão 
de ter a família por perto. Hoje, 
vendo esta obra sendo reinau-
gurada, a comparação que faço 
é a seguinte: meu pai gostava 
de família reunida enquanto 
que aqui (no CMEI) as crianças 

permanecem por determinado 
período do dia justamente para 
que possam ter uma melhor con-
vivência com seus pais, que em 
horário comercial trabalham”, 
avaliou Alencar Bossardi, que 
além de ser proprietário de um 
estabelecimento gastronômico 
que é referência em toda a 
região, é também considerado 
uma liderança formadora de 
opinião. Alencar Bossardi é 
Cidadão Honorário de Campina 
Grande do Sul e ex-vereador do 
município. 



FACE DA NOTÍCIA24 20/03 a 15/04/2020


