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Política e

O governador Carlos 
Massa Ratinho Júnior 
decretou, nesta quarta-
-feira (22), o reconheci-
mento da continuidade 
de emergência hídrica em 
todo o Estado do Paraná, 
autorizando as compa-
nhias de saneamento a 
implantarem rodízio nas 
cidades em que o sistema 
de abastecimento está com-
prometido pela estiagem. 
O decreto tem validade de 
180 dias.
O documento de número 
9.989 é o sexto assinado pelo 
governador em função da 

estiagem severa que per-
dura no Paraná há mais 
de dois anos. O primeiro 
decreto, de número 4.626, 
foi assinado em maio de 
2020, com validade de 180 
dias, e teve prorrogações 
consecutivas. Em novem-
bro, foi publicado o quinto 
decreto, com validade de 
90 dias, e limitava a abran-
gência às regiões Oeste, 
Sudoeste e Metropolitana 
de Curitiba. Com o desta 
quarta-feira, a condição 
de emergência hídrica é 
estendida a todo o estado.
Além de priorizar a água 

p a r a  a b a s t e c i m e n t o 
público, o decreto orienta 
os usuários a reduzirem 
o consumo, fazendo uso 
racional da água. A partir 
desta quinta-feira (23), a 
Sanepar suspendeu tem-
porariamente o rodízio no 
abastecimento de Curitiba 
e Região Metropolitana. A 
programação de rodízio 
retornará em 4 de janeiro.
Estão em rodízio no Norte 
Pioneiro as cidades de 
Santo Antônio da Platina, 
Quatiguá e Carlópolis. No 
Sudoeste, o rodízio é apli-
cado em Pranchita, Santo 

Antônio do Sudoeste e Dois 
Vizinhos.
Estão em situação de alerta 
no Norte Pioneiro, as cida-
des de Leópolis, Curiúva, 
São Sebastião da Amoreira, 
Distrito de Panema (em 
Santa Mariana) e Distrito 
de Triolândia (em Ribei-
rão do Pinhal); no Vale do 
Ivaí, Apucarana, Rosário 
do Ivaí, Califórnia, Jardim 
Alegre, Faxinal, Jandaia 
do Sul e Mauá da Serra; 
no Vale do Paranapanema, 
Arapongas, Rolândia e 
Sabáudia. No Sudoeste, o 
alerta segue para Salto do 

Lontra, que está em imi-
nência de entrar em rodí-
zio, Capanema, Planalto e 
Salgado Filho.
Na região Noroeste, as 
temperaturas elevadas 
e aumento no consumo 
também colocam em alerta 
os sistemas de Goioerê, 
Iretama, os distritos de 
Bredápolis, em Janiópolis, 
e Águas de Jurema, em 
Iretama, Umuarama, Cia-
norte, Paranavaí e Porto 
Rico.

Ratinho Jr assina decreto que estende estado de 
emergência hídrica para todo o Paraná

Novo decreto, de número 9.989, mantém prioridade do uso da água para abastecimento público

[TEMPO SECO]

Assessoria
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Política e

O Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) exe-
cutou R$ 522,3 milhões 
em obras rodoviárias ao 
longo de 2021. São mais 
de 30 empreendimentos 
de grande porte em anda-
mento em todas as regiões 
do Estado.
“O Paraná se tornou um 
verdadeiro canteiro de 
obras, com investimen-
tos milionários em obras 
rodoviárias garantindo o 
desenvolvimento econô-
mico dos municípios e a 
segurança dos usuários. 
Esse é um compromisso 
que assumimos em 2019 
e tiramos do papel, com 
cada vez mais duplicações, 
terceiras faixas, rodovias 
novas, viadutos, trinchei-
ras e pontes em andamento 
por todo o estado”, afirma 

o secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex.
São dez duplicações em 
andamento: duas na BR-277, 
em Cascavel e Guarapuava; 
três na PR-323, entre Pai-
çandu e Doutor Camargo, 
entre Doutor Camargo e o 
Rio Ivaí, e em Umuarama; 
duas na PR-092, em Almi-
rante Tamandaré (Rodovia 
dos Minérios) e em Siqueira 
Campos; na PR-317 entre 
Maringá e Iguaraçu; na 
PR-412 em Matinhos; e do 
Contorno Oeste de Casca-
vel.
Cinco contornos rodoviá-
rios estão sendo implemen-
tados atualmente: Con-
torno Noroeste de Fran-
cisco Beltrão, Contorno 
de Palotina, Contorno 
Norte de Castro, Contorno 
Oeste de Marechal Cândido 

Rondon, e o Contorno Sul 
de Wenceslau Braz.
Também são cinco as 
obras de pavimentação: 
da Estrada Boiadeira, entre 
Porto Camargo e Serra 
dos Dourados, da PR-239 
entre Pitanga e Mato Rico, 
da PR-160 entre Imbaú e 
Reserva, da PR-364 entre 
São Mateus do Sul e Irati, 
e da PR-090 para acesso ao 
Contorno Norte de Castro.
Quatro rodovias estão com 
obras de ampliação da 
capacidade, que incluem 
soluções como terceiras 
faixas e acostamentos. São 
a PRC-280 entre Palmas e 
Marmeleiro, a PR-323 entre 
Doutor Camargo e Iporã, a 
PR-092 entre Jaguariaíva e 
Santo Antônio da Platina, 
e a PR-562 em Coronel 
Vivida.
Estão em andamento ainda 

a restauração em concreto 
(whitetopping) da PRC-
280 entre Palmas e Santa 
Catarina, a correção de 
greide em pontos de alaga-
mento da PR-650 em Godoy 
Moreira, a implantação de 
vias marginais na PRC-
466 em Pitanga, a nova 
trincheira da Bratislava 
na BR-369 em Cambé, e a 
readequação de curva na 
PR-151 em Ribeirão Claro.
A nova Ponte da Integração 
Brasil – Paraguai, obra 
que conta com o maior 
orçamento individual entre 
todas as iniciativas sendo 
executadas pelo DER/PR, 
atingiu 73% de execução 
em 2021. “Consolidamos 
a parceria entre o Paraná 
e a Itaipu Binacional este 
ano, e estamos nos apro-
ximando da conclusão da 
nova ponte Brasil - Para-

guai, uma obra de mais 
de R$ 300 milhões. Dentro 
dessa parceria também 
avançamos na questão da 
rodovia perimetral leste 
de Foz do Iguaçu, da pavi-
mentação da Estrada Boia-
deira, e das duplicações do 
Contorno Oeste e da BR-277 
em Cascavel”, explica o 
diretor-geral do DER/PR, 
Fernando Furiatti.
Do valor total investido em 
2021, R$ 266,8 milhões são 
de recursos do Estado, do 
Programa Estratégico de 
Infraestrutura e Logística 
de Transportes do Paraná 
em parceria com o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID), e do 
Programa Avança Paraná, 
e outros R$ 255,4 milhões 
são de aporte da Itaipu 
Binacional.

Contorno Sul de Wenceslau Braz e PR-092 estão entre 
os R$ 522 milhões em obras do governo estadual

Ao todo, são mais de 30 empreendimentos de grande porte em andamento em todas as regiões do Estado
AEN

[BALANÇO 2021]

Ainda em 2021, o 
DER/PR entregou as obras 
de duplicação da PR-445 
entre Londrina e o distrito 
de Irerê, a recuperação do 
pavimento de concreto da 
avenida Bento Rocha em 
Paranaguá, um viaduto 
na PRC-272 em Iporã, a 
pavimentação da PR-685 
em Tamboara, a pavimen-
tação da PR-912 em Coronel 
Domingos Soares, e uma 
trincheira na BR-277 em 
Santa Terezinha de Itaipu.
Além de grandes obras 
viárias, o DER/PR também 
realizou várias obras de 

menor porte em 2021. Elas 
incluem a recuperação 
de duas passarelas na 
PR-408, em Morretes; a 
recuperação da Avenida 
Heitor Alencar Furtado, 
em Paranavaí; a recons-
trução da ponte sobre o 
Rio Água Branca na PR-578 
em Santa Cruz de Monte 
Castelo; a recomposição de 
aterro em dois pontos da 
rodovia PR-323, próximo a 
Umuarama; adequação e 
cascalhamento da PR-364 
entre Goioxim e Marqui-
nho, e da PR-565 entre Porto 
Barreiro e o Rio Iguaçu.

[CONCLUÍDAS]

 Obras em andamento no Contorno 
Sul de Wenceslau Braz
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O Natal é uma data 
que suscita nas pessoas 
sentimentos profundos 
aflorados pelo espírito 
natalino, provendo ainda 
mais o sentimento de soli-
dariedade, esperança e 
amor ao próximo. Diante 
de todo transtorno que 
o mundo passou nos 
últimos dois anos, por 
conta da pandemia, o 
Natal acabou ficando de 
lado, mas agora com a 
amenização do vírus, o 
mundo finalmente pode 
comemorar de forma 
mais tranquila.
Neste ano, a Associação 
comercial e Empresarial 
de Wenceslau Braz – ACE-
BRAZ, por meio de um 
ato de carinho e amor 
ao próximo, arrecadar 
cestas natalinas para dis-
tribuir para as famílias 
em venerabilidade social. 
A principal motivação 

dessa arrecadação é 
ajudar as famílias caren-
tes, principalmente aque-
las que não conseguiram 
se cadastrar para receber 
as cestas pelo CRAS, 
devido à falta de algum 
documento. “Uma das 
motivações também foi a 
situação que se encontra 
o país diante da pandemia 
que, pelo vírus tiveram 
muitas perdas, e na mesa 
de muitos faltará um 
alimento”, comentou a 
presidente da ACEBRAZ, 
Jussara Ferreira.
A campanha arreca-
dou 25 cestas que serão 
entregues a Associação 
de Proteção a Materni-
dade Infância e Família 
– APMIF, para que entre-
guem as famílias que 
mais precisam. 
A cerimônia de entrega 
foi na tarde de ontem 
quarta-feira (22), con-

tando com a presença 
de toda equipe da ACE-
BRAZ, a Presidente da 
APMIF Claudete Tereza 
Pereira Costa e tesou-
reira e primeira dama 
Marta Célia dos Santos, 
e o prefeito Athayde Fer-
reira dos Santos Junior, 
o Taidinho. 
Na ocasião, a equipe Ace-
braz realizou a cerimônia 
de entrega e agradeceu a 
todos os colaboradores 
que ajudaram para que 
a campanha acontecesse. 
“A Acebraz agradece 
muito a todos os envol-
vidos, em especial o a 
cooperativa Sicredi que 
ajudou em grande parte 
financeiramente, o Fabio 
Machado secretário de 
indústria e comercio, 
A Suzana Aparecida de 
Souza secretaria de cul-
tura e turismo, a equipe 
da APMIF e ao prefeito 

Taidinho. Trabalhamos 
muito e fizemos acontecer 
essa linda campanha de 
Natal”, declarou a equipe 
ACEBRAZ.
O prefeito parabenizou 
a inciativa da equipe e 
comentou sobre o esforço 
de todos. “Quero agra-
decer a secretaria de 
indústria e comercio, a 
APMIF e principalmente 
a ACEBRAZ que foi sensí-
vel com esse período e se 
dispôs a ajudar as famí-
lias menos favorecidas. 
Meus parabéns a todos 
os envolvidos nesta linda 
campanha”, disse. 
Com o sucesso da campa-
nha, a ACEBRAZ decla-
rou que todos os anos 
realizará esta campanha 
e que para os próximos 
Natais a expectativa é 
que muito mais famílias 
recebam apoio. “Nos 
próximos anos queremos 

arrecadar muito mais 
para ajudar as famílias, 
nossa expectativa agora é 
melhorar cada vez mais”, 
comentou a secretaria 
executiva da ACEBRAZ, 
Adriana Cristina Fer-
reira. 
Além das cestas arre-
cadadas, o ACEBRAZ 
promoveu uma serie de 
sorteios da Campanha 
de Natal de Luz Solidá-
rio, através do comércio 
do município que, será 
realizado nesta quinta-
-feira (23), e contará com 
diversos prêmios sendo 
um ano de supermercado 
grátis no valor de R$400 
mensais, uma poupança 
no valor de R$3.000, dois 
vales compras no calor 
de R$1.000, seis vales no 
valor R$600 e dez vales 
compras no calor de 
R$200. 

ACEBRAZ arrecada cestas de natal 
e doa para famílias carentes

Depois de um ano difícil, ação tem como objetivo tornar o Natal de muitas pessoas mais alegre
Da redação 

[SOLIDARIEDADE]
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Acidente entre Jaguariaíva e Sengés 
mata casal e bebê de cinco meses

Tragédia foi registrada no início da manhã desta 
quinta-feira na PR-151

[TRAGÉDIA]

Um grave acidente 
de trânsito registrado no 
início da manhã desta 
quinta-feira (23) tirou a 
vida de um casal e uma 
criança de apenas cinco 
meses. A situação foi 
registrada na PR-151 em 
Sengés. 
De acordo com as infor-
mações apuradas pela 
reportagem, o acidente 
aconteceu por volta das 
04h30 no trecho da rodovia 
PR-151 que liga os muni-

cípios de Jaguariaíva a 
Sengés. Um automóvel 
Fiat Uno Mille que seguia 
no sentido Sengés a Jagua-
riaíva acabou colidindo 
frontalmente com um 
caminhão que transitava 
no sentido contrário. 
Com a violência do 
impacto, a frente do Uno 
ficou destruída. No veí-
culo seguiam um casal e 
um bebê de apenas cinco 
meses. Infelizmente, todos 
morreram. Já o motorista 

do caminhão foi detido 
pela equipe da Polícia 
Rodoviária Estadual e 
encaminhado a delegacia 
da Polícia Civil de Sengés. 
Equipes de socorro do 
município de Itararé 
foram até o local para 
prestar os primeiros aten-
dimentos a ocorrência, 
sendo acionado também a 
equipe do Corpo de Bom-
beiros de Jaguariaíva e a 
equipe do hospital muni-
cipal de Sengés. 

Da Redação Mais uma vez nesta 
semana a PR-092 foi palco 
de um acidente de trân-
sito. Deste vez, a situação 
foi registrada na tarde da 
quarta-feira (22) em Qua-
tiguá. 
De acordo com informações 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual, o acidente aconteceu 
por volta das 05h30 e envol-
veu uma motocicleta Honda 
XRE com placa de Colombo 
e uma VW/Saveiro com 
placas de Guapirama. A 
pick-up transitava no sen-
tido Quatiguá a Joaquim 

Távora quando acabou se 
envolvendo em uma batida 
lateral com a moto. 
Com o impacto, um jovem 
de 22 anos que conduzia a 
moto e uma menor de 16 
anos que estava na garupa 
ficaram feridos e foram 
encaminhados a uma Uni-
dade Básica de Saúde do 
município de Quatiguá. A 
condutora da Saveiro, uma 
mulher de 40 anos, também 
teve ferimentos e foi enca-
minhada para receber 
atendimento médico. 

[TRÂNSITO]
Motociclista e 

adolescente ficam feridos 
em acidente na PR-092

Colisão entre moto e caminhonete 
aconteceu em frente ao posto de 
combustíveis Farol em Quatiguá

Da Redação

Casal é detido após acusar criança de furtar celular

Um casal foi parar na 
delegacia após uma pessoa 
ter seu celular furtado na 
tarde desta quarta-feira 
(22) em Bandeirantes.
De acordo com as informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 15h30 a equipe foi 
acionada para prestar aten-

dimento a uma ocorrência 
de furto em uma chácara 
situada no bairro Yara. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação. 
No local, em contato com 
o solicitante, este passou 

a relatar que um casal e 
uma criança estiveram na 
chácara e, depois que foram 
embora, ele não encontrou 
mais seu celular. Com 
isso, os policiais realiza-
ram diligências e o casal 
foi localizado. Durante a 
abordagem, os dois confes-

saram que estavam com o 
celular e, em um primeiro 
momento, disseram que 
a mulher havia furtado o 
objeto, mas logo em seguida 
jogaram a culpa na criança. 
Frente aos fatos, os dois 
foram detidos e encami-
nhados a delegacia da 

Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 
Já a criança foi entregue a 
um familiar.

Da Redação

Situação foi registrada na tarde desta quarta-feira em Bandeirantes
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Cidades e
DIRETRIZES 2022

O governador Ratinho Júnior (PSD) destacou 
que o fortalecimento da economia, a consolidação da 
geração de empregos e ampliação do olhar social serão 
as diretrizes que guiarão o Governo do Estado em 2022. 
Com indicadores em alta e um vasto conjunto de obras 
espalhado por todas as regiões, o governador busca a 
maturação dos projetos iniciados em 2019.

DIRETRIZES 2022
“Apenas nesses últimos dias do ano anunciamos a 

retomada da fabricação da Audi em São José dos Pinhais; 
investimentos da Klabin em obras de infraestrutura; 
novo acordo com a DAF em Ponta Grossa; e a constru-
ção do novo empreendimento da Unium, também nos 
Campos Gerais. Somando esses quatro investimentos 
passa de R$ 1,3 bilhão”, destaca o governador.

PRESENTE NA REDE
A Assembleia Legislativa do Paraná tem ampliado 

sua presença nas redes sociais e foi a primeira do Brasil 
a transmitir as sessões ao vivo pelo Facebook. Além 
do uso das ferramentas digitais, a TV Assembleia 
passou por um processo de modernização e, em maio 
de 2020, passou a ser transmitida em seu próprio canal 
aberto – 10.2. Outra parceira do projeto é a TV Paraná 
Turismo (TV Educativa). Hoje, o cidadão pode assistir 
à programação em TV aberta e também pelo canal 16 
da Claro/Net.

INVESTIMENTO
O deputado federal Gustavo Fruet (PDT) fez um 

balanço do atual mandato e aponta que já garantiu R$ 
7,1 milhões para o turismo, saúde, educação, infraes-
trutura e agricultura no Litoral. “É uma região muito 
importante do nosso estado e estamos trabalhando 
para fortalecer a economia e os serviços públicos dos 
municípios do Litoral. As emendas que apresentei 
estão sendo liberadas pelo governo e os recursos estão 
chegando”, afirma Fruet.

NOVO REITOR
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR) terá um novo reitor em 2022. O irmão marista 
Rogério Renato Mateucci, 50 anos, será o sexto e mais 
jovem reitor a comandar a universidade. A partir de 
janeiro, ele estará à frente de uma universidade com 
33 mil alunos e 2,6 mil funcionários entre professores 
e colaboradores distribuídos em quatro câmpus – Curi-
tiba, Londrina, Maringá e Toledo.

BEM AVALIADO
Pesquisa realizada pelo Instituto Opinião sobre 

o governo do Paraná aponta que 66,1% da população 
aprova a maneira de governar Ratinho Junior (PSD). 
Entre os respondentes, 25,2% desaprovam e 8,7% não 
souberam opinar ou não responderam. A pesquisa fez 
também duas perguntas sobre o governo do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e sobre a forma do presidente  
administrar o país 8,4% avaliam como ótima, 22% como 
boa, 28,7% como regular, 17,1% como ruim e 21,3% como 
péssima. 2,4% não responderam ou não opinaram.

[OPORTUNIDADE]
Prefeitura de Jaguariaíva abre 

concurso com salários de até R$ 14 mil
Ao todo, são 47 vagas disponíveis para profissionais de diversas 

áreas a níveis fundamental, médico, técnico e superior

A prefeitura munici-
pal de Jaguariaíva divul-
gou, na tarde desta quin-
ta-feira (23), a abertura de 
um concurso público com 
47 vagas disponíveis para 
os níveis fundamental, 
médio, técnico e superior. 
Os salários variam entre 
R$ 1,1 mil para candidatos 
do nível fundamental e a 
R$ 14.146,36 para médicos. 
As vagas disponíveis são 
para função de auxiliar 
de dentista (40h), auxiliar 
de serviços administrati-
vos (40), auxiliar de topó-
grafo (40), motorista com 

habilitação C, D e E (40h), 
operador de máquinas 
pesadas (40h), tratorista 
(40h), instrumentador 
cirúrgico (40h), técnico 
em meio ambiente (40h), 
médico cirurgião geral 
(40h), medico ortopedista 
(40h), médico pediatra 
(40h), fonoaudiólogo (40h) e 
psicólogo (40h). Para todas 
estas funções, há uma vaga 
disponível para cada. Há 
ainda 17 vagas para agente 
comunitário de saúde (40h), 
duas vagas para instrutor 
educacional (40h). 
As inscrições devem ser 

realizadas exclusivamente 
pela internet através do 
endereço eletrônico www.
instituobrasil.net.br. O 
custo da inscrição é de R$ 
50 para candidatos a nível 
fundamental, R$ 100 para 
candidatos a nível técnico 
e médico e R$ 150 para 
Ensino Superior. O prazo 
para inscrições é entre 23 
de dezembro a 20 de janeiro. 
O edital completo do con-
curso está disponível no 
site da prefeitura no ende-
reço www.jaguariaiva.
pr.gov.br. 

Da Redação

Da Redação

Obras em Siqueira Campos alteram trânsito na PR-092

Um trecho de quatro 
quilômetros da PR-092 
no perímetro urbano de 
Siqueira Campos está pas-
sando por obras e, desde a 
segunda-feira (20), houve 
alterações no tráfego de 
veículo no local. 
No trevo de acesso a Salto 
do Itararé, o tráfego em 
ambos os sentidos foi des-
viado para as novas mar-

ginais a esquerda e direita 
da rodovia. A alteração 
foi necessária para que 
a empresa responsável 
pelo local possa iniciar a 
interseção entre a rodovia 
PR-092 e a PR-424.
Com a mudança, quem vem 
de Salto do Itararé e deseja 
seguir pela PR-092 sentido a 
Wenceslau Braz deve retor-
nar até o trevo de acesso a 

PR-272 e fazer o retorno. 
Já para quem transita no 
sentido Siqueira Campos a 
Quatiguá não há alterações 
no fluxo. 
O local foi sinalizado e 
também recebeu novas 
lombadas para garantir 
a segurança dos usuários 
que devem estar atentos 
e seguir as orientações da 
sinalização.

[ATENÇÃO]
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[FIM DE ANO]

Depois de um ano difícil, clima natalino encanta 
a população de municípios da região

A pandemia da Covid-19 
afetou drasticamente a 
vida das pessoas mudando 
hábitos do cotidiano, o que 
impactou diretamente nas 
festividades de final de ano 
em 2020. Se 2021 começou 
pesado, o final de ano 
promete ser diferente e o 

clima natalino tem trazido 
as pessoas a esperança de 
dias melhores.
Uma das coisas que mais 
tem se destacado neste 
Natal são as decorações 
natalinas em vários muni-
cípios da região, onde o 
show de luzes tem encanta a 

população e tornado os pas-
seios em família e amigos 
mais felizes e divertidos. 
Uma das cidades que tem 
chamado a atenção com 
a beleza das decorações 
natalinas é o município 
de Tomazina. Decorações 
espalhadas pela cidade, 

com destaque para Praça 
da Igreja Matriz e do parque 
do trevo, tem sido ponto 
de passeio e descontração 
não apenas para os toma-
zineses, mas também para 
moradores de municípios 
de toda região. 
Também no Norte Pio-

neiro, os municípios de 
Ibaiti e Jacarezinho tem 
chamado a atenção pelas 
decorações de fim de ano. 
Em Ibaiti, quem passa pela 
região central do muni-
cípio se deslumbra com 
as ruas enfeitadas além 
de poder visitar as duas 
“Casas do Papai Noel”. Em 
Jacarezinho, ruas e praças 
enfeitadas também tem 
atraído visitantes para os 
passeis nos fins de tarde 
e, principalmente, a noite. 
No município de Siqueira 
Campos, o ponto de encon-
tro da magia do natal está 
localizado na Praça da 
Igreja Matriz. O local foi 
decorado com a Casa do 
Papai Noel, cavalinho com 
charrete, presépios, além é 
claro das luzes que aumen-
tam ainda mais o brilho do 
Natal. Também há brin-
quedos e barraquinhas de 
guloseimas que reúnem e 
fazem a alegria de adultos 
e crianças. 
Em Jaguariaíva, a prefei-
tura está promovendo o 
XVIII Natal Para Todos, 
ação que já é tradição 
no município. As ações 
contam com diversas ativi-
dades, entre elas as decora-
ções natalinas em diversos 
pontos da cidade, a cara-
vana do Natal e a distribui-
ção de brinquedos e doces 
para as crianças. 
Neste Natal, a Folha Extra 
deseja a todos muita paz, 
saúde e alegrias. Que as 
pessoas possam voltar a 
encontrar o aconchego no 
abraço dos seus familiares 
e amigos, claro, sempre 
prezando e tomando os 
cuidados necessários, 
mas graças às vacinas, de 
maneira mais descontraída 
e alegre. A todos, um Feliz 
Natal. 
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Parque do Trevo, em Tomazina, é um dos locais mais visitados da região neste Natal


