
• A quinta-feira está começando com chuvas nas diver-
sas regiões do estado. Linhas e áreas de instabilidade 
atuam neste início da manhã sobre o Paraná, com chu-
vas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de 
ventos moderados a fortes.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
03/12/20............................... R$ 144,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
03/12/20.................................R$ 67,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
03/12/20................................. R$ 69,50

Fonte: Deral/Seab

Estado executa melhorias em 30 km de rodovia do Norte Pioneiro
 O Governo do 
Estado, por meio do De-
partamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná 
(DER/PR), destina R$ 8,4 
milhões para melhorias 
em um trecho de 31,48 
quilômetros da PR-518, 
de Santa Mariana até o 
Rio Paranapanema, di-
visa com São Paulo, no 
Norte Pioneiro.
 São serviços de 
remendos profundos, 
melhorias no sistema de 
drenagem, fresagem e 
reperfilagem descontí-
nua, microrrevestimento 
e sinalização horizontal, 
realizados por meio do 
lote 9 do programa Con-
servação de Pavimentos 
(COP) do DER/PR.
 “Os maiores be-
neficiados por estes ser-
viços são os moradores 
dos distritos de Quinzó-
polis e Panema, que tem 
na rodovia a sua principal 
ligação com Santa Ma-
riana. “Esses moradores 
podem seguir com segu-
rança e tranquilidade até 
o município em busca de 
algum serviço público ou 
para transportar sua pro-
dução agropecuária até 
a BR-369”, afirma o se-
cretário de Infraestrutura 
e Logística do Paraná, 
Sandro Alex.

 Nos locais com 
buracos e defeitos, a 
base do pavimento é 
recomposta com uma 
camada de macadame 
seco britado preenchido 
com brita graduada, de-
pois uma nova camada 
de brita graduada sim-
ples, e então uma cama-
da de Concreto Betumi-
noso Usinado a Quente 
(CBUQ), seguida pela 
compactação desse ma-
terial.
 As melhorias na 
drenagem incluem o des-
confinamento lateral, em 
que uma camada de terra 
é removida das laterais 
da pista para facilitar o 
escoamento de água da 
chuva, e a instalação de 
drenos, para lidar com 
águas subterrâneas.
 Em locais mais 
críticos é realizada a re-
moção da camada su-
perficial do pavimento, a 
fresagem, seguida pela 
reperfilagem, em que 
uma nova camada de 
CBUQ é aplicada com 
uso de uma vibrocabado-
ra. O microrrevestimento 
consiste na aplicação de 
uma camada mais fina 
de material, que ajuda a 
selar o pavimento e au-
menta a aderência dos 
pneus à pista. Por último, 

é executada a sinaliza-
ção horizontal da rodo-
via, com pintura de faixas 
e instalação de tachões 
bidirecionais.
 “Os serviços do 
COP atendem pontos crí-
ticos, trazendo soluções 
de conservação para o 
pavimento com desgas-
te ou outras patologias. 
Nosso objetivo é aumen-
tar o nível de segurança e 
conforto para os usuários 
por meio destes serviços 
rotineiros, que atendem 
cerca de 8 mil quilôme-
tros de rodovias em todo 
o Paraná”, explica o di-
retor-geral do DER/PR, 
Fernando Furiatti.
 MUNICÍPIO – 
Santa Mariana conta com 
cerca de 11 mil habitantes 

e tem na produção agro-
pecuária a sua principal 
fonte de renda. Além das 
lavouras de soja, milho, 
cana de açúcar e trigo, 
a cidade também conta 
com lavouras permanen-
tes de café e laranja. Na 
pecuária e criação de ani-
mais, são principalmente 
aves, bovinos e suínos.
 PROGRAMA – O 
programa COP atende 
cerca de 8 mil quilôme-
tros de rodovias melho-
rando as condições de 
segurança com serviços 
de conservação pontuais 
e descontínuos. Somente 
no lote 9 serão atendidos 
348,63 quilômetros de ro-
dovias, um investimento 
de R$ 59,5 milhões.
Fonte: Agência Notícias do PR.

Recuperação do trecho próximo a Leópolis, Sertaneja e Cornélio Procópio.

Boletim confirma 1.724 novos casos de Covid-19
 A Secretaria de 
Estado da Saúde divul-
gou nesta quarta-feira 
(02) mais 1.724 casos 
confirmados e 29 mor-
tes em decorrência da 
infecção causada pelo 
novo coronavírus. O bo-
letim registra também 
1.469 casos retroativos 
do período entre 25 de 
maio a 30 de novembro. 
Eles estavam em inves-
tigação, foram confirma-
dos e automaticamente 
computados no sistema.
 Os dados acu-
mulados do monitora-
mento da Covid-19 mos-
tram que o Paraná soma 
285.837 casos e 6.188 
mortes em decorrência 
da doença. Há um ajus-
te detalhado ao final do 
texto.
 INTERNADOS – 
Nesta quarta-feira (02) 
são 1.138 pacientes 
internados com diag-
nóstico confirmado de 
Covid-19. Destes, 843 
ocupam leitos SUS (467 
UTI e 376 clínicos/en-
fermaria) e 295 da rede 

particular (81 UTI e 214 
clínicos/enfermaria).
 Há outros 1.560 
pacientes internados, 
544 em leitos UTI e 
1.016 em enfermaria, 
que aguardam resulta-
dos de exames. Eles es-
tão em leitos das redes 
pública e particular e 
são considerados casos 
suspeitos de infecção 

pelo Sars-CoV-2.
 ÓBITOS – A se-
cretaria estadual infor-
ma a morte de mais 29 
pacientes. São 12 mu-
lheres e 17 homens com 
idades que variam de 
30 e 90 anos. Os óbitos 
ocorreram entre 20 de 
novembro e 1º de de-
zembro.
 Os pacientes 

Novos leitos estão sendo providenciados pelo Governo do Estado e novas 
ações restritivas devem ser anunciadas ainda hoje.

que foram a óbito resi-
diam em Foz do Iguaçu 
(3), Colombo (2), Pi-
nhais (2), Santa Hele-
na (2) e São José dos 
Pinhais (2). O boletim 
também confirma uma 
morte em cada um dos 
seguintes municípios: 
Araucária, Campina 
Grande do Sul, Cruzeiro 
do Iguaçu, Curitiba, Ge-

neral Carneiro, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Morretes, Palmas, Pato 
Branco, Pinhalão, Rancho Alegre, São José da Boa Vista, São Miguel do Igua-
çu, Sarandi, Sengés, Toledo e Ubiratã.
 FORA DO PARANÁ – O monitoramento contabiliza 2.709 casos de 
pessoas que não moram no Estado – 55 foram a óbito.

Fonte: Agência Notícias do PR.
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