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Sábado

Atendendo a antiga
reivindicação dos aficio-
nados do motocross, o
prefeito Rafael “Bolacha”
deu início a construção
de uma pista de Moto-
Cross, em área anexa a
Associação dos Funcio-
nários Públicos Munici-
pais.

O projeto de constru-
ção da pista foi tema de
reunião realizada pelo

Desde o início da atual ad-
ministração a Secretaria de
Saúde tem recebido especial
atenção da administração mu-
nicipal. Foram diversas as con-
quistas envolvendo a liberação
de veículo destinado a melho-
rar ainda mais o transporte dos
pacientes para outros centros.
Entre eles: Campo Mourão,
Curitiba, Cascavel, Umuarama,
Campo Mourão e outras locali-
dades.

E, na última semana mais
uma importante conquista foi li-
berada para a saúde. Trata-se
de uma moderna Van liberada
pelo Governador do Estado
através de emenda do Secre-
tário de Esportes, o deputado
Douglas Fabrício.

A entrega contou com as
presenças de destacadas lide-
ranças do município. Dentre
elas, o prefeito Rafael “Bola-
cha”, o presidente da Câmara,
Tiago Albano, a vereadora Lu-
zia Praxedes, o ex-vereador e
presidente do PPS, Dr. Sérgio,
a Secretária de Saúde, Rober-
ta Carpiné e demais lideranças
do município.A cavalgada acontece nes-

te fim de semana e promete
reunir centenas de cavaleiros
em Paraná do Oeste. E,para
isso, a Associação dos Funci-
onários Públicos de Paraná do
Oeste recebeu diversas melho-
rias para receber os cavaleiros
e amazonas na 6ª Cavalgada
do distrito, que acontece ama-

MOREIRA SALES

Pista de motocross
está sendo construída

A pista está sendo preparada junto a Associação dos Funcionários Municipais

Em meados de outubro passado o prefeito Rafael “Bolacha” recebeu os
integrantes da “Equipe Pura Bucha” que reivindicaram a construção da pista

prefeito Rafael “Bolacha”
com um grupo de inte-
grantes da “Equipe Pura
Bucha” que na oportuni-
dade reivindicaram cons-
trução da pista.

Tanto o prefeito Rafa-
el “Bolacha” como o vice-
prefeito Genésio e os in-
tegrantes da “Equipe
Pura Bucha” acompa-
nharam os trabalhos ini-
ciais da construção da

pista.
A proposta dos inte-

grantes da equipe é tra-
zer para Moreira Sales
uma etapa regional de
motocross.

Os representantes da
“Equipe Pura Bucha”
destacam o apoio do pre-
feito “Bolacha” e da equi-
pe da administração em
torno da pista que em
breve estará concluída.

Novo veículo para a saúde

Lideranças que participaram da entrega da Van para a Secretaria de Saúde

TRABALHANDO POR MO-
REIRA. A vereadora Luzia, re-
presentante do PPS na Câma-
ra, destacou o empenho pes-
soal que o deputado Douglas
Fabrício tem demandado em
favor do município de Moreira
Sales. “Junto com a adminis-
tração estamos trabalhando
para que Moreira Sales cresça
e desenvolva em favor de to-
dos os moreirasalenses. Agra-
decemos ao deputado Douglas
pelo empenho que tem dispen-
sado junto ao Governo do Es-
tado em favor de nosso muni-
cípio” - destacou a vereadora

Luzia.
UMA GRANDE CONQUIS-

TA. Em suas palavras o pre-
feito Rafael “Bolacha” agrade-
ceu ao deputado Douglas Fa-
brício pelas inúmeras conquis-
tas viabilizadas para Moreira
Sales. “Agradecemos ao de-
putado e Secretário Douglas
Fabrício pelo olhar e dedica-
ção que tem tido para com
nossa comunidade trazendo
recursos destinado ao desen-
volvimento de Moreira Sales”
- frisou o prefeito Rafael “Bo-
lacha” ao receber a Van desti-
nado a Moreira Sales.

O deputado Douglas e o prefeito “Bolacha” quando entregava
a chave da Van para a secretária de saúde Roberta Carpiné

Cavalgada em Paraná do Oeste

O vereador Nardinho com o locutor de
rodeio Prado Junior e o Toninho do Som

nhã, domingo.
De acordo com o Chefe Dis-

trital, Rozan Morosini, o even-
to vai reunir milhares de pes-
soas, em uma festa esperada
com carinho pela comunidade
de Paraná do Oeste e da re-
gião. Realizamos as melhorias
na estrutura da Associação,
onde os cavaleiros e amazo-

nas e também a comunidade
passarão o dia com atrações
culturais e também o almoço”
- destacou Rozan.

A cavalgada contará tam-
bém com um delicioso almoço
e show com a “Banda Canto
Tchê”. “Mais uma vez vamos
realizar a nossa cavalgada,
que nesta 6ª edição será ain-
da melhor. Desde já agradeço
a toda minha equipe e também
ao prefeito “Bolacha” e o chefe
distrital Rozan Morosini pelo
apoio que tem nos dado” - res-
saltou o vereador Nardinho, da
coordenação do evento.

A 6ª Cavalgada de Paraná
do Oeste acontece amanhã,
dia 11 de fevereiro com início
às 10 horas com saída da As-
sociação dos Funcionários Pú-
blicos. O almoço, por R$10 re-
ais será servido a partir das 12
horas, e show com a Banda
“Canto Tchê”. Destaque para a
presença do locutor Prado Ju-
nior.

A Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente, em parceira
com o Sindicato Patronal Ru-
ral, Senar e Emater, está dis-
ponibilizando cursos gratuitos
que serão realizados no de-
correr do ano de 2018.

De acordo com o secretá-
rio de Agricultura, Marcelo Ma-
rangoni, “os cursos estão sen-
do disponibilizados gratuita-
mente para a comunidade em
parceria com diversos órgãos
do estado para oferecer um
aprendizado e aprimoramento
de diversas técnicas aplicá-
veis na área rural”, destaca
Marcelo.

Os cursos disponíveis são:
- Piscicultura (produção de

peixe)
- Aplicação de Agrotóxicos

A cavalgada
de Paraná do
Oeste vai
reunir
centenas de
participantes

Calendário de cursos
(pulverizador tratorizado de
barra)

- Cultivo de Grãos e Oleagi-
nosas (conservação de solos)

- Aplicação de Agrotóxicos
(formigas cortadeiras)

- Operação de Manutenção
de Tratores Agrícolas

- Bovinocultura de Leite

(manejo e ordenha)
- Meliponicultura (manejo

com abelhas indígenas sem
ferrão)

- Floricultura
Para mais informações, os

interessados devem se dirigir
até a Secretária de Agricultu-
ra e Meio Ambiente.


