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Comércio de Goioerê se organiza para
realizar ‘Feirão do 30’ e Black Friday
Uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira, com empresários e comerciantes de
Goioerê, marcou o início das discussões visando a realização do
‘Feirão do 30’ e também
do Black Friday’. A princípio, ficou definido
que os doi s eventos
serão realizados no mês
de novembro e vão reunir empresas dos mais
va ri a dos s e gme nt o s ,
co mo
de
r oupa s ,
calçados, entre outras,
com preços sensacionais. CONTRA-CAPA

EDITAL PÁGINA02

Física Médica: novo curso da UEM em
Goioerê abre inscrições para vestibular
A UEM – Universidade Estadual de Maringá
abre na próxima quartafeira, dia 7, as inscrições
para o vestibular deste
ano. A novidade fica por
conta do curso de Física
Médica, que será ofertado pela entidade em Goioerê, a partir do ano que
vem.De acordo com as
informações da Universidade, as inscrições para
o vestibular poderão ser
feitas até o dia 11 de novembro. As provas vão
acontecer nos dias 21 e
22 de março de 2021.

A goioerense Thieellen Adriane Nadal
foi a ganhadora da promoção “Frimesa 1 ano
de Mercado Grátis”. A
felizarda recebeu os
cu p o n s d ep o is d e
comprar no Paraná

Supermercado. No total,
serão co n templad o s
100 ganhadores até o
final da promoção, que
foi iniciada no dia 16 de
agosto e será encerrada
no dia 15 de novembro.
PÁGINA 02

Ministério Público pede impugnação
de candidatos na Comarca de Goioerê

PÁGINA 03

Novo decreto do prefeito libera bares,
lanchonetes e academias em Goioerê
Entrou em vigor
nesta quinta-feira, dia
1º de outubro, o novo
decreto do prefeito
de Go io erê, P ed ro
Coelho, visando medidas de enfrentamento ao Coronavírus.
Desta vez, o documento flexibiliza o

Cliente do Paraná Supermercado de
Goioerê ganha um ano de compra grátis

funcionamento de algumas atividades.De
acordo com o decreto,
bares e lanchonetes
não têm mais horários
para funcionamento e
tiveram a capacidade
autorizada atendimento ampliada de 50%
para 70%. PÁGINA 02

O Ministério Público da 92ª Zona Eleitoral, apresentou nesta
semana, vários pedidos
de impugnação de candidatos na Comarca de
Goioerê. Entre os pedidos, o MP busca a im-

pugnação do nome do
ex-prefeito de Rancho
Alegre D’Oeste, Adão
Aristeu Ceniz, que não
estaria atendendo todas
as exigências para participar do pleito.
PÁGINA 02
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Ministério Público pede impugnação
de candidatos na Comarca de Goioerê
O Ministério Público da
92ª Zona Eleitoral, apresentou
nesta semana, vários pedidos
de impugnação de candidatos
na Comarca de Goioerê.
Entre os pedidos, o MP
busca a impugnação do nome
do ex-prefeito de Rancho
Alegre D’Oeste, Adão
Aristeu Ceniz, que não estaria
atendendo todas as exigências
para participar do pleito.
No pedido, o Ministério
Público alega que Aristeu
Ceniz, que tenta voltar ao
comando do município, foi
condenado por improbidade
administrativa e está com os
seus direitos políticos
suspensos.
A ação de impugnação foi
apresentada na quarta-feira e
agora Aristeu será intimado a
apresentar defesa, para que
juízo eleitoral se manifeste.
VEREADORES: - Os
pedidos de impugnação de
candidatos a vereador foram
contra Ester Ribeiro Chagas
Marucas, do PSD de
Goioerê).Está com os direitos
políticos suspensos em virtude
de condenação criminal, cuja
pena não foi cumprida

O candidato Adão Aristeu: pedido de impugnação
integralmente.
Em Moreira Sales, o
pedido de impugnação é
contra Célio Pedreiro, cujo
registro de candidatura foi
solicitado pelo PSD, mas ele
estaria filiado a outro partido,
o PL.

Em Quarto Centenário, o
pedido foi contra Wilian Mariano, do PSC. Ele está com
os direitos políticos suspensos
em virtude de condenação criminal, cuja pena ainda não foi
cumprida integralmente.
E por último, também de

Quarto Centenário, foi pedido
a impugnação de Narciso
Mazi Pereira do PSDB, que
estaria com os direitos
políticos suspensos em virtude
de condenação criminal, cuja
pena ainda não foi cumprida
integralmente.

Novo decreto do prefeito libera bares,
lanchonetes e academias em Goioerê
Entrou em vigor nesta
quinta-feira, dia 1º de
outubro, o novo decreto do
prefeito de Goioerê, Pedro
Coelho, visando medidas de
enfrentamento
ao
Coronavírus. Desta vez, o
documento flexibiliza o
funcionamento de algumas
atividades.
De acordo com o decreto,
bares e lanchonetes não têm
mais horários para
funcionamento e tiveram a
capacidade autorizada
atendimento ampliada de
50% para 70%.
Já as academias de
ginástica, que também
estavam trabalhando de
forma reduzida, poderão
trabalhar agora com 70% de
sua capacidade (antes era
50%).
O transporte coletivo
também está autorizado a
operar com 70% da
capacidade dos ônibus. Os
salões de festa podem operar
agora com 70% de sua
capacidade de atendimento.
Ainda pelo decreto, os
velórios passam a ser

O decreto foi assinado pelo prefeito Pedro Coelho: flexibilização

autorizados até às 17 horas,
com 70% da capacidade da
sala, com as precauções de
controle ao Coronavírus.
O decreto também prevê
flexibilização ao setor de
esportes. Os campos de
futebol e ginásios provados
poderão
realizar
competições esportivas,
respeitadas as normas de
segurança para o Covid-19.
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Física Médica: novo curso da UEM em
Goioerê abre inscrições para vestibular
A
UEM
–
Universidade Estadual de
Maringá abre na próxima
quarta-feira, dia 7, as
inscrições
para
o
vestibular deste ano. A
novidade fica por conta
do curso de Física
Médica,
que
será
ofertado pela entidade
em Goioerê, a partir do
ano que vem.
De acordo com as
informações
da
Universidade,
as
inscrições
para
o
vestibular poderão ser
feitas até o dia 11 de
novembro. As provas vão
acontecer nos dias 21 e
22 de março de 2021. As
inscrições serão apenas
online
no
site

www.vestibular.uem.br.
Ainda segundo a
Universidade,
os
candidatos concorrerão a
2.989 vagas distribuídas
em mais de 40 cursos de
graduação. Já as provas
do Processo de Avaliação
Seriada (PAS) 2020
permanecem no dia 28
de fevereiro de 2021,
com inscrições entre 7
de outubro a 11 de
novembro de 2020.

Fachada do prédio prinipal da UEM em Goioerê: vestibular para Física Médica em Goioerê

GOIOERÊ: - Além
do curso de Física
Médica, o campus da
UEM em Goioerê
também oferta os cursos
de Engenharia Têxtil,
Engenharia de Produção,
Licenciatura em Física.

Núcleo de Educação promoveu ações
dentro da campanha Setembro Amarelo
Diversas ações foram
realizadas pelo Núcleo de
Educação de Goioerê, dentro
da programação voltada à
campanha
Setembro
Amarelo.
A campanha é voltada à
conscientização sobre os
cuidados com a saúde mental,
em especial buscando alertar
as pessoas sobre o suicídio.
De acordo com o
professor Valdemir Mellero,
chefe do NRE, as ações
foram muito pertinentes e
serviram para que a equipe
do núcleo estivesse mais
presente nas ruas.

Cliente do Paraná Supermercado de
Goioerê ganha um ano de compra grátis
Ações foram realizadas durante esta semana em Goioerê

A goioerense Thieellen Adriane Nadal foi a
ganhadora da promoção
“Frimesa 1 ano de Mercado Grátis”. A felizarda
recebeu os cupons depois de comprar no Paraná Supermercado.
No total, serão contemplados 100 ganhadores até o final da promoção, que foi iniciada no

dia 16 de agosto e será
encerrada no dia 15 de
novembro.
Podem participar da
promoção qualquer pessoa física, maior de
18 anos e residente em
território nacional. Cada
consumidor poderá
comprar
até
150
produtos Frimesa para
participar da promoção.
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Comércio de Goioerê se organiza para
realizar ‘Feirão do 30’ e Black Friday
Uma reunião realizada na
manhã desta quinta-feira, com
empresários e comerciantes
de Goioerê, marcou o início
das discussões visando a
realização do ‘Feirão do 30’ e
também do Black Friday’.
A princípio, ficou definido
que os dois eventos serão
realizados no mês de novembro
e vão reunir empresas dos mais
variados segmentos, como de
roupas, calçados, entre outras,
com preços sensacionais.
“É mais um evento do
comércio da nossa cidade, que
visa prestigiar os nossos
consumidores com preços
promocionais”, destaca o
presidente
da
ACIG,
Alexandre Cândido.
De acordo com Alexandre,
a expectativa é das melhores,

A reunião foi realizada na manhã desta quinta-feira, dia 01 de outubro
com as duas promoções
aquecendo o comércio da
cidade. “Nós estamos bastante
animados e vivendo uma

grande expectativa para estes
dois eventos”, disse.
A data da realização das
promoções será na primeira e

segunda quinzenas de
novembro. Nos próximos dias
a ACIG anunciará todos os
detalhes dos eventos.

Paraná Rosa alerta sobre os
cuidados com a saúde da mulher
O Governo do Paraná
iniciou nesta quinta-feira (01)
a segunda edição do Paraná
Rosa, campanha promovida
dentro do Outubro Rosa para
fortalecer iniciativas de
conscientização sobre a
prevenção do câncer de
mama e de colo de útero, além
da saúde da mulher em geral.
Por meio de uma
transmissão online pelo
Youtube, a campanha foi
anunciada pelo secretário
estadual da Saúde, Beto Preto,
e a primeira-dama do Estado,
Luciana Saito Massa,
idealizadora do projeto.
O atual cenário da
pandemia também não
permitiu a realização da
caravana, que passou por
diversos municípios em 2019.
A Secretaria de Estado da
Saúde propôs para este ano
ações não presenciais,
direcionadas à promoção de
hábitos saudáveis de vida para
a mulher, visando a redução
dos fatores de risco para
doenças crônicas.
“Embora a prevenção
deva ser feita o ano todo, o
mês de outubro dá destaque
para a causa”, alerta o
secretário Beto Preto.
Segundo ele, os bons hábitos
alimentares, práticas de
exercícios físicos, exames
periódicos e demais cuidados
de rotina ainda são a melhor
estratégia de prevenção, pois
quando diagnosticado e
tratado precocemente as
chances de cura do câncer
são muito grandes.
Luciana Saito Massa falou
sobre a relevância em levar a
informação para todas as
mulheres do Paraná.

Por meio de uma transmissão online pelo Youtube, a campanha Paraná Rosa foi
anunciada nesta quinta-feira (01) pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto
“Outubro é um mês
dedicado à saúde da mulher.
Temos que aproveitar esse
engajamento nacional para
levar a informação sobre os
cuidados e mostrar que a
prevenção é sempre o melhor
caminho”, afirmou a primeiradama. “O Paraná Rosa não é
somente um programa de
alerta e de cuidado com a
prevenção e diagnóstico
precoce do câncer, mas sim
com a saúde integral e o bemestar
da
mulher”,
acrescentou.
AÇÕES – Durante o mês,
entre as atividades já
promovidas pela Secretaria da
Saúde, está o apoio aos
municípios
para
o
rastreamento de câncer de
mama e colo de útero, a
vacinação contra o HPV, além
da elaboração de Nota

Técnica nº 12/2020 que
reforça as medidas de
prevenção e contágio da
Covid-19 e segurança dos
usuários com relação à coleta
do exame citopatológico do
colo do útero e mamografias.
DADOS - O Instituto
Nacional do Câncer (Inca)
estima que, em 2020, o Brasil
registre 66.280 novos casos
de câncer de mama. No
Paraná este número pode
chegar a 3.470.
Em 2019, 993 mulheres
morreram pelo câncer de
mama no Estado. Além disso,
segundo dados de 2018, o
câncer de mama é a primeira
causa de mortalidade
prematura em mulheres entre
30 e 69 anos.
Já para o câncer do colo
do útero, a estimativa nacional
é de 16.590 casos e, no

Paraná, de 990 novos casos.
O número de óbitos em 2019
foi de 336 mulheres.
Até o mês de junho deste
ano, o Estado já fez 92.642
mamografias e 181.674
exames citopatológicos do
colo do útero. Para oferecer
os testes gratuitamente, o
Paraná conta com 184
mamógrafos no Sistema
Único de Saúde (SUS)
distribuído nas 22 regionais
de Saúde.
Após o início da Covid-19,
houve diminuição em 56% na
realização de mamografias e
de 59% nos exames
citopatológicos do colo do
útero no Estado.
A Secretaria salienta que
nas situações de sintomas
suspeitos de câncer ou
resultados
anteriores
alterados, a orientação é fazer
os exames.

