
• O destaque desta quarta-feira é a chuva. Áreas de instabilidade 
avançam sobre o estado do Paraná e provocam chuva em prati-
camente todas as regiões. Sendo que as áreas mais para o oeste 
o dia já começa chuvoso e o volume deve ser elevado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
04/12/19................................. R$ 78,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/12/19.................................R$ 36,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/12/19................................. R$ 47,50

Fonte: Deral/Seab

Lateral sobre a ponte
do Cerne desaba

 A ponte sobre o Ribeirão do 
Cerne, no prolongamento da Rua 
Souza Naves, em frente ao Mata-
douro Municipal, teve o guarda corpo 
(lateral) desabado e está um perigo. 
A vibração sobre a ponte é intensa, 
quando passam caminhões e máqui-
nas agrícolas. Um buraco, numa das 
cabeceiras, está recebendo infiltração 
de água, que poderá levar a consequ-
ências mais sérias num futuro próxi-
mo.
 A ponte possui mais de 40 
anos desde que foi construída e nun-
ca passou por uma avaliação de sua 

estrutura. A outra lateral aparente-
mente está sólida, mas seria o caso 
de a administração municipal ver a si-
tuação com maior preocupação, antes 
que ocorra um acidente mais grave. 
Para minimizar o problema, a prefei-
tura colocou uma cerca de madeira, 
embora sem refletivos. A noite é pe-
rigoso, tanto para motoristas, quanto 
para transeuntes.
 Enquanto uma ponte cai, a 
administração constrói outra, entre os 
dois lagos no Tabocó, com eucaliptos 
tratados e madeira. Vamos aguardar a 
conclusão para poder analisar a obra.


