
• Dia amanhece com variação de nebulosidade entre a região 
de Curitiba e litoral do Paraná, e com presença de nuvens 
baixas e/ou nevoeiros no centro-sul e parte dos Campos Ge-
rais. Ao longo da quinta-feira o sol aparece, e a partir da tarde 
chuvas isoladas ocorrem especialmente no interior do Estado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
05/03/20................................. R$ 83,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/03/20.................................R$ 42,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
05/03/20................................. R$ 52,00

Fonte: Deral/Seab

Prefeitura de Alvorada do
Sul realiza obras de

recapeamento asfáltico
 As obras de recape 
asfáltico nas ruas de Alvorada 
do Sul vêm para melhorar a 
mobilidade urbana em pontos 
importantes da cidade, estão 
em andamento desde o final de 
fevereiro e seguirá pelos próxi-
mos dias em diversos bairros 
da cidade. A Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Públi-
cos está executando o trabalho 

com a micropavimentação, por 
meio do convênio com a Caixa 
Econômica através do progra-
ma de planejamento urbano do 
ministério das cidades com um 
investimento de R$ 350 mil, e 
R$ 700 mil de recursos munici-
pais.
 O objetivo desta ação 
é a prevenção. O recapeamen-
to asfáltico visa corrigir os des-

gastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo 
e pela própria rodagem de veí-
culos.
 Dentre as Ruas que 
estão sendo recebendo o re-
capeamento asfáltico estão a 
Rua Dr. Mário Bastos Cruz e 
Rua Natal Búfalo de Moraes, 
entre outras.
 É a prefeitura trazen-

do dias melhores aos 
seus moradores com 
muito trabalho a fim 
de enfrentar o desafio 
de melhorar e apri-
morar cada vez mais 
a mobilidade urbana 
em Alvorada do Sul. 
Nunca foram feitas 
tantas obras de reca-
peamento na cidade e 
isso reflete o desem-
penho intenso da pre-
feitura para melhorar 
a vida da população.
 Pedimos a 
compreensão da co-
munidade, pois as 
obras estão sendo 
realizadas para me-
lhorar a mobilidade 
urbana de Alvorada 
do Sul. Fique atento 
e redobre a sua aten-
ção no trânsito.

Fonte: https://www.face-
book.com/alvoradadosul.

pr.gov.br/

Governo do Estado extingue
decretos para modernizar a

máquina pública
 Na busca constante 
pela modernização da má-
quina pública, o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior 
determinou na quarta-feira 
(04) a revogação de aproxi-
madamente 700 decretos. As 
medidas canceladas foram 
selecionadas com base no 
exame da eficácia, aplicabi-
lidade e funcionalidade dos 
decretos sob os aspectos téc-
nico, social e econômico. Os 
atos, ressaltou o governador, 
aumentavam a burocracia do 
Estado.
 A formalização das 
revogações será publicada 
em Diário Oficial ainda nesta 
semana. O trabalho conduzi-
do pela Comissão de Revisão 
Normativa da Casa Civil, cria-
da nesta gestão justamente 
para analisar a compatibiliza-

ção e consolidação normativa 
dos decretos estaduais, ana-
lisou mais de 64 mil decretos 
editados entre os anos de 
1988 a 2018.
 “Essa medida tem a 
finalidade desburocratizar a 
aplicabilidade dos decretos 
estaduais e facilitar o proces-
so de pesquisa de legisla-
ção”, afirmou Ratinho Junior. 
“O mundo todo sofreu uma 
grande transformação, mas 
a máquina pública mudou 
muito pouco, ficando presa 
a mecanismos da década de 
1980”, acrescentou.
 EXEMPLO - Boa 
parte das normas que estão 
sendo revogadas são das 
décadas 1980 e 1990. Entre 
elas, por exemplo, decretos 
que fixavam índices de parti-
cipação dos municípios para-

naenses no produto da arre-
cadação de impostos.
 Também foram revo-
gados decretos que determi-
navam tarifas que não estão 
mais vigentes, como aqueles 
que dispunham das tarifas de 
serviços do transporte coleti-
vo no Estado do Paraná.
 “Quando criamos a 
Comissão de Revisão Nor-
mativa, pensamos em dar 
mais clareza ao sistema nor-
mativo do Estado, tornando a 
gestão pública mais eficiente 
e menos burocrática”, expli-
cou o Chefe da Casa Civil, 
Guto Silva. “É uma medida 
alinhada ao processo de mo-
dernização e enxugamento 
da máquina que o governo 
iniciou com a reforma admi-
nistrativa”, disse.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

População reclama de entulhos e esgoto em Sertanópolis
 Várias pessoas 
têm reclamado, ligando 
para o Jornal da Cida-
de, ou através de posta-
gens em redes sociais, 
sobre as condições de 
limpeza da cidade de 
Sertanópolis, no que 
diz respeito a retirada 
de entulhos. Segundo 
os reclamantes, “entu-
lhos nas ruas podem 

ser focos de criação de 
mosquitos da dengue. 
A prefeitura pede que a 
gente limpe os quintais 
e depois não passam 
para recolher e aí fica 
esses entulhos na cal-
çada, tomando chuva”, 
reclamaram.
 Existe uma lei 
em Sertanópolis para 
que os entulhos gera-

dos com a construção 
civil sejam depositados 
em caçambas alugadas 
pelos responsáveis pela 
obra. No entanto, en-
tulhos gerados de ma-
terial usado, podas de 
árvores e lixo, podem 
ser depositados nas 
calçadas, ficando para 
a prefeitura a respon-
sabilidade pela correta 

destinação do material 
coletado.
 Outra recla-
mação diz respeito ao 
transbordamento de 
bueiros e caixas de es-
goto, localizadas em 
calçadas de várias ruas 
da cidade. Provavel-

mente, deve haver al-
gum entupimento ou a 
vazão não é suficiente, 
pois, a cada chuva que 
ocorre, os bueiros e o 
esgoto vaza. Um dos 
locais afetados fica na 
Rua Anisio Totti. Esse 
endereço está localiza-

do próximo ao Pinicão, 
no Jardim Amâncio Sec-
co. Segundo o proprie-
tário, José Baltazar de 
Melo, “minha esposa, 
Ermelinda Evangelista, 
tem problemas de saúde 
e inclusive um problema 
sério fungos na perna, 

que pode ter sido cau-
sado pelo esgoto que 
está em frente de nossa 
casa. Já reclamamos 
várias vezes no Saae, 
já vieram aqui, olharam 
e prometeram arrumar, 
mas, até agora ficou 
na promessa”, criticou. 
Quando chove, o esgoto 
transborda e saem bara-
tas, ratos mortos, fezes 
e uma nojeira absurda. 
O incrível é que o buei-
ro está dentro da pro-
priedade. O proprietário 
teve que recuar o muro 
para que o esgoto não 
ficasse dentro de sua 
casa. Segundo o mora-
dor, “toda chuva é as-
sim. Os banheiros trans-
bordam de esgoto. Não 
dá para aguentar mais. 
Se isso fosse em frente 
a casa deles (prefeito, 
vereadores), já tinham 
solucionado. Como é na 
vila, um trabalhador hu-
milde, estamos a cinco 
anos convivendo com 
isso aí”, afirmou.


