
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
01/04/22..................R$ 176,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
01/04/22..................R$ 80,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
01/04/22..................R$ 94,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Tempo instável no Estado com 
algumas chuvas mais fracas e prin-
cipalmente entre porções mais norte 
até o leste.

Mínima:  13°C em Curitiba
Máxima: 18°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Desde 2019, Estado investe mais de R$ 30 milhões 
em praças públicas nos municípios

 De janeiro de 2019 
a março deste ano, o Go-
verno do Paraná imple-
mentou 281 mil metros 
quadrados de praças em 
benefício da população de 
25 municípios. O investi-
mento total de mais de R$ 
30,7 milhões foi utilizado 
para construção, revitaliza-
ção ou reforma de praças 
públicas, via Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas.
 Entre ações nesse 
período está a revitalização 
da Praça Wilson Joffre, em 
Cascavel, na região Oeste. 
O investimento foi de R$ 2 
milhões, por meio do Siste-
ma de Financiamento aos 
Municípios (SFM). A praça 
foi entregue à população 
em dezembro do ano pas-
sado.
 A cascavelense 
Gisele Barbosa diz que o 
local ficou agradável para 
passar um tempo em fa-
mília. “O espaço ficou lindo 
demais e excelente para 
trazer os filhos para cá”, 
afirmou. Dos 12 mil metros 
quadrados de área, o ponto 
mais visitado por ela e a 
filha Sofia Barbosa Feito-
sa, de 7 anos, é o parque 
infantil.
 O antigo parqui-
nho, de madeira e com 
chão de areia, foi substi-
tuído por um espaço todo 
colorido e de acordo com 
as regras de segurança e 
higiene para as crianças, 
com grama sintética e novo 
playground. Sofia aprovou 
os brinquedos e diz que a 
praça de uma cidade ainda 
é um local de socializa-
ção: “Eu amo demais essa 
praça, porque eu consigo 
muitos amigos”.
 A convivência tam-
bém acontece nas quadras 
esportivas restauradas de 
vôlei, futebol e basquete. 
“Quando tem lugares como 
esse, os jovens não ficam 
perdidos na rua, podem vir 
aqui, praticar esportes e 
ter um bom relacionamen-

to com outras pessoas”, 
atestou o engenheiro civil 
Antônio Boneti Neto, que 
frequenta as quadras e 
comprova que a demanda 
é por todos os esportes 
contemplados ali. A praça 
ainda abriga uma nova 
área com equipamentos 
para exercícios ao ar livre, 
conhecida como academia 
da terceira idade, e oferece 
mesas para quem gosta de 
xadrez.
 Com a reforma, 
a praça ganhou um novo 
chafariz, luzes de LED, 
pergolado, deck de ma-
deira, alambrado, bicicle-
tário, bancos metálicos, 
em madeira e com floreira, 
sanitários e vestiários, pos-
to de higienização, lixeiras, 
pavimentação em paver, 
rampas para deficientes 
e escadas em concreto, e 
um paisagismo renovado, 
que manteve as árvores, 
e conta com um posto da 
guarda municipal.
 “É uma praça cen-
tral e histórica, para a qual 
a população sempre reivin-
dicou melhorias, e o projeto 
a tornou mais acessível e 
humanizada”, destacou 
o secretário de Meio Am-
biente de Cascavel, Nei 
Haveroth.
 A Praça Wilson 
Joffre foi inaugurada em 
14 de novembro de 1967, 
no dia em que Cascavel 
comemorava 15 anos de 
emancipação. O nome é 
em homenagem ao pri-
meiro médico de Cascavel, 
Wilson Joffre Soares dos 
Santos.
REVITALIZAÇÕES OU 

REFORMAS
 Com os recursos 
liberados pelo Governo 
do Estado, as praças de 
Mauá da Serra, no Vale do 
Ivaí, e de Prudentópolis, 
no Centro-Sul do Estado, 
estão com obras 90% con-
cluídas, segundo dados 
da SEDU. Os fundos são 
do Programa de Transfe-
rência Voluntária, ou seja, 

os valores não precisarão 
ser devolvidos aos cofres 
do Estado.
 Em Mauá da Ser-
ra, o investimento de R$ 
320 mil revitaliza a praça 
central, com espaço cultu-
ral e para jogos, floreiras, 
mesas, bancos e lixeiras 
de concreto, ponto de táxi 
e luminárias. A Praça Firmo 
Mendes de Queiroz, no 
centro de Prudentópolis, 
também está quase pron-
ta, num investimento de 
R$ 904 mil, que foi usa-
do para a construção de 
duas fontes d’ água, duas 
edificações comerciais, 
sanitários, substituição 
de pisos, parque infantil, 
bancos em concreto, subs-
tituição de espécies vege-
tais e demais execuções 
detalhadas no memorial 
descritivo.
 “A orientação do 
governador é de manter 
os investimentos em alta 
nos municípios. E também 
com um olhar voltado para 
a integração das comuni-
dades, o desenvolvimento 
sustentável e a Agenda 
2030. Todo o nosso progra-
ma de recursos é voltado 
para os cidadãos”, disse 
Augustinho Zucchi, secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públi-
cas.

NOVAS PRAÇAS
 As implantações 
são menos recorrentes 
que as revitalizações. Se 
por um lado, transformar 
espaços livres em praças é 
uma ação menos frequen-
te; por outro, conforme a 
cidade expande, essas 
novas praças se tornam 
referência social e facilitam 
o acesso da população ao 
lazer. É o que aconteceu 
em Jesuítas, na região 
Oeste, a 75 quilômetros de 
Cascavel.
 A praça São Fran-
cisco leva o nome do bairro 
e contou com mais de R$ 
318 mil do Sistema de Fi-
nanciamento aos Municí-

pios para ser construída. 
Atualmente, mais de 70% 
das obras estão concluí-
das.
 Para o prefeito de 
Jesuítas e presidente da 
Associação de Municípios 
do Paraná (AMP), Júnior 
Weiller, a parceria dos 
municípios com o Gover-
no do Estado tem trazido 
bons resultados para a 
população. “É necessário 
destacar a visão munici-
palista do Governo. Aqui 
temos cinco praças na 
cidade, em outros bairros 
e uma na região central, 
e essa agora fica entre o 
São Francisco, o Tropical 
e o Colorado, que são três 
bairros novos do municí-
pio”, afirmou.

MAIS OBRAS
 Os investimentos 
também alcançaram Bor-
razópolis (mais de R$ 500 
mil), Cafelândia (R$ 269 
mil), Doutor Ulysses (R$ 
188 mil), Nova Londrina 
(R$ 193 mil), Pranchita (R$ 
420 mil), Pérola D’Oeste 
(R$ 121 mil) e São João 
do Ivaí (R$ 293 mil). Além 
disso, em algumas cida-
des a liberação de recur-
sos envolve apenas os 
equipamentos das praças, 

principalmente voltados 
para as crianças. 
 O governador Car-
los Massa Ratinho Junior 
ainda assinou na semana 
passada a liberação de 
mais de R$ 450 milhões 
para a execução de obras 
em 284 municípios do Pa-
raná. Com a contrapartida 

de alguns contratos pelas 
administrações munici-
pais, o valor total alcança 
R$ 483 milhões. Dentre as 
620 diferentes ações, cer-
ca de R$ 6 milhões foram 
destinados para obras em 
praças de diferentes muni-
cípios.

Fonte: Agência de Notícias 
do Estado do PR.

Entre as 82 ações nesse período está a revitalização da Praça Wilson Joffre, em 
Cascavel, na região Oeste. Foto: Prefeitura de Cascavel.

Paraná ultrapassa marca de 9 milhões de pessoas 
imunizadas contra Covid-19

 Com 23.422.239 
doses aplicadas, o Paraná 
ultrapassou nesta sexta-
-feira (1) a marca de mais 
de 9 milhões de pessoas 
com ciclo vacinal primário 
completo, ou seja, que 
tomaram duas doses ou a 
dose única da vacina. De 
acordo com dados do Va-
cinômetro nacional, a se-
gunda dose foi levada ao 
braço de 8.762.384 para-
naenses, enquanto a dose 
única foi aplicada 331.436 
vezes. Ao todo, 9.093.820 
habitantes completaram o 
ciclo vacinal.
 Com esse núme-
ro, o Estado está bem pró-
ximo de 80% da população 
geral imunizada e protegi-
da contra as formas mais 
graves da doença. De 
acordo com o consórcio 
dos veículos de imprensa, 
é um dos mais adiantados 
do Brasil nessa condição. 
Se levar em consideração 
apenas a população vaci-
nável, com mais de 5 anos, 
são mais de 80%.
 As cidades que 
mais vacinaram, em nú-
meros absolutos de doses 
aplicadas, foram Curitiba, 
Londrina, Maringá, Cas-
cavel , Ponta Grossa, Foz 

do Iguaçu, São José dos 
Pinhais e Colombo. 
 A segunda dose 
mais aplicada foi AstraZe-
neca, seguida por Pfizer 
e Coronavac. Elas per-
correm todas as faixas 
etárias indicadas no Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações. A dose única 
da Janssen se concentra 
na população de 35 a 44 
anos, além dos profissio-
nais do transporte e cami-
nhoneiros, priorizados na 
chegada do imunizante.
 Segundo o Vaci-
nômetro, 170 mil peque-
nos paranaenses de 5 a 
11 anos já receberam a 
segunda dose da vacina 
pediátrica, enquanto mais 
de 500 mil receberam a 
primeira. Apenas neste 
ano, o Estado registrou 
641.886 aplicações dos 
imunizantes contra Co-
vid-19, sendo 299.930 
em janeiro, 132.697 em 
fevereiro e 217.729 em 
março.

FASE ATUAL
 Com todas  as 
vacinas amplamente dis-
poníveis em todos os 399 
municípios, o Paraná con-
voca neste momento a 
população para a imuni-

zação com terceira dose 
(deve ser tomada quatro 
meses após a segunda), 
o que já alcançou 4,2 mi-
lhões de pessoas, e a po-
pulação acima de 80 anos 
e imunossuprimidos para 
a quarta dose, ou dose 
adicional, em campanha 
que deve ocorrer conco-
mitantemente à vacinação 
contra a gripe.

Fonte: Agência de Notícias 
do Estado do PR.

Mais de 9 milhões de pa-
ranaenses já foram imuni-

zados contra Covid-19.
Fotos: Gilson Abreu/AEN, 

José Fernando Ogura/
AEN e UEPG.


