
• Algumas chuvas isoladas na metade sul do estado nas últimas 
horas, por conta da aproximação de uma nova frente fria. O siste-
ma é de fraca atividade e as chuvas são bem irregulares, localiza-
das e com maior tendência em pontos da metade sul do Paraná.  
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
13/08/19................................. R$ 71,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/08/19.................................R$ 30,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/08/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

A Cozinha Central do Município de Florestópolis é responsável 
pela produção da alimentação servida aos alunos da 

Rede Municipal de Ensino
 A Cozinha Cen-
tral do Município é res-
ponsável pela produção 
da alimentação servida 
aos alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino (almo-
ço e lanche da tarde) e 
do Projeto Caiac (almo-
ço).
 Atende atual-
mente cerca de 1.050 
alunos da Rede Muni-
cipal e 140 do Projeto 
Caiac.
 A Merenda Es-
colar de Florestópolis 
atende aos alunos com 
as seguintes refeições: 
Desjejum (produzido nas 
escolas), lanche da ma-

nhã (almoço) e lanche 
da tarde. A alimentação 
é variada no que diz res-
peito à oferta de carnes, 
frutas, legumes e horta-
liças. Muito importante 
lembrar sobre o atendi-
mento das crianças com 
necessidades alimenta-
res especiais (dieta hi-
possódica, dieta isenta 
de glúten e de lactose); 
alimentação diferenciada 
sim, porém segue o mes-
mo padrão da alimenta-
ção servida aos demais 
alunos.
 Atualmente a 
Agricultura Familiar en-
riquece os cardápios 

com a oferta variada de 
produtos como pães, 
bolachas, bolos, polpas 
de fruta, vegetais, hor-
taliças e frutas, também 
contamos com a oferta 
de venda de gado vivo 
para abate. Florestópolis 
foi citado como exemplo 
pela SEAB/EMATER, 
entre os municípios que 
trabalham com a Agri-
cultura Familiar, pela 
porcentagem positiva 
do recurso gasto com a 
Agricultura Familiar.
 A cozinha Cen-
tral funciona das 07:00 
às 16:00 hrs, de segun-
da à sexta, conta com 

seis (6) manipuladores 
de alimento, um (1) mo-
torista exclusivo e um (1) 
nutricionista responsável 
técnico pelo PNAE (Pro-
grama Nacional de Ali-
mentação Escolar). Vale 
ressaltar o importante 
trabalho dos colaborado-
res de cada instituição, 
ficando estes, respon-
sáveis pelo atendimento 
direto das crianças, pela 
produção do desjejum, 
produção de sucos, ma-
nipulação das frutas e 
produção de mamadei-
ras.
Fonte:https://www.florestopolis.

pr.gov.br/

Atenção sertanópolis
Mudança no sentido de via.

Fonte: https://www.facebook.com/prefeiturasertanopolis/

Mais uma obra: Reforma 
e ampliação do Canil 

Municipal de Sertanópolis.
 Estão sendo construídos três novas baias 
grandes, um ambiente ao ar livre com aproximada-
mente 200 m² onde serão cercados com alambrados, 
proporcionando qualidade de vida aos animais que 
estão abandonados no município de Sertanópolis. E 
lembrando que, todos esses animais resgatados se-
rão reabilitados no Canil, por uma avaliação com ve-
terinário, onde ocorrerá a vermifugação e vacinação, 
ficando após os procedimentos "à disposição para 
adoção".

Fonte: https://www.facebook.com/prefeiturasertanopolis/

Secretaria Municipal de Saúde de 
Primeiro de Maio oferece 
gratuitamente testes para

diagnóstico do HIV 
 A Secretaria 
Municipal de Saúde 
oferece gratuitamente 
testes para diagnós-
tico do HIV (o vírus 
causador da aids),da 
sífilis e das hepatites 
B e C.
 Os testes rápi-
dos são práticos e de 
fácil execução. Não 
fique na dúvida! Pro-
cure um profissional 
de saúde e informe-
se sobre os testes ou 
agende um horário na 
Unidade Básica de 
Saúde do Bairro Raul 
Garcia.
 É rápido, segu-
ro, gratuito e sigiloso!
Fonte:https://www.facebook.com/

PrefeituradePrimeirodeMaio/


