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Hoje é o Dia Nacional
do Doador de Sangue
Moreira Sales: próxima legislatura terá
duas mulheres na Câmara Municipal
As eleições do último
dia 15 promoveram uma
renovação histórica nas
câmaras municipais de
vários municípios da região. Em Moreira Sales,

Diversas ações serão realizadas nesta quarta-feira, 25, nos Hemonúclos de todo o País, visando
homenagear a passagem do Dia Nacional do Doador de Sangue. O objetivo das ações é destacar a
relevância desse gesto, principalmente durante a pandemia, já que neste período foi registrado uma
redução de até 50% no número de doações em determinadas regiões. Em Campo Mourão, o volume de
doações está normal, mas foi lançada campanha em favor da doação de plasma, voltada para quem já foi
infectado pela Covid-19.
PÁGINA 05

a renovação foi de 5 cadeiras, sendo duas delas
representadas por mulheres: Letícia Mário (PSD)
e Su eli Le it e Le ss a
(MDB).
PÁGINA 02

Copacol: cooperados são premiados
por gerar valor em suas atividades
A Copacolrealizou durante o mês de novembro a Premiação
das Integrações 2020 como forma de reconhecimento pelo
trabalho realizado pelos cooperados em suas respectivas
atividades.
PÁGINA 05

Matrículas da rede estadual
seguem até 18 de dezembro
Vacinação contra
a poliomielite
termina na próxima
2ª-feira, 30
A Secretaria de Estado de Saúde, encaminhou memorando a todas secretarias municipais informando sobre a finalização da
campanha de vacinação
contra a poliomielite.
A campanha, que teve
sua data limite adiada
por duas vezes, será encerrada na próxima segunda-feira, 30 de novembr o, e m t od o o
PÁGINA 04
estado.

Foiaberto nesta terça-feira
(24), o período de matrícula
escolar para o ano letivo de
2021 nas escolas da rede
estadu al d e en sino . A
confirmação das vagas, tanto
para matrícula inicial quanto
para rematrícula, será online
e seguirá até 18 de dezembro.
PÁGINA 03

EDITAL PÁGINA 03

Janiópolis: saúde
faz alerta
para cuidados
com a dengue
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Moreira Sales: próxima legislatura terá
duas mulheres na Câmara Municipal
As eleições do último dia
15 p ro mo veram um a
renovação histórica nas
câmaras municipais de vários
municípios da região. Em
Moreira Sales, a renovação
foi de 5 cadeiras, sendo duas
delas representadas por
mulheres: Letícia Mário
(PSD) e Sueli Leite Lessa
(MDB).
As duas são estreantes na
política locale vão representar
as mu lh eres n o Po der
Legislativo a partir de 1º
janeiro de 2021. “Sem dúvida
são mulheres que vão fazer a
diferença no nosso mandato”,
diz o prefeito reeleito Rafael
Bolacha.
A T U A
L
LEGISLATURA: - Na
atual legislatura também há a
represen tação de d uas
m ulheres na Câm ara
Municipal: Luzia Praxedes
(MDB) e Magali Berti (PSD).

As vereadoras eleitas Leticia e Sueli assumem no dia primeiro de janeiro de 2021

Ambas não conseguiram a
reeleição e cumprem o
mandato até o próximo dia
31 de dezembro.

O prefeito e vereadores
eleitos assumem seus novos
mandatos no dia 1° de janeiro
de 2021. A cerimônia de

posse deve acontecer na
Câmara Municipal como de
costume. O horário ainda não
foidivulgado.

Governo e deputados debatem
Orçamento e controle da pandemia

O encontro com a bancada aliada serviu para perfilar as necessidades do Paraná. Entraram
na pauta investimentos, ações de controle da Covid-19 e projetos prioritários para o Estado
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior e o chefe da
Casa Civil, Guto Silv a,
discutiram nesta terça-feira (24)
com os deputados estaduais,
no Palácio Iguaçu, o Orçamento
de 2021, a continuidade das
políticas de enfrentamento da
Covid-19 e projetos prioritários
para a modernização do Estado.
O encontro com a bancada
aliada também serviu para
perfilar as necessidades do
Paraná diante das dificuldades
impostas pela pandemia nas
contas públicas.
“Passamos as eleições
municipais, que envolvem
atuação intensa dos deputados,

e voltamos para a pauta
estadual. Esse encontro serviu
para o Governo do Estado fazer
um balanço das ações de 2020,
prestar contas, e também para
planejar o Orçamento de 2021,
as nossas prioridades diante das
dificu ldades que vamos
enfrentar”, disse Ratinho
Junior.
O governador apresentou
um balanço parcial do Banco
de Projetos, que ajudou a
aceler ar
as licitaçõ es
rodoviárias a partir dos recursos
captados no financiamento de
R$ 1,6 bilhão, como as terceiras
faixas na PR-323 e na PR-280.
Ele também saudou a parceria

O PALADINO DA VERDADE
EDITORA GAZETA REGIONAL DE GOIOERÊ LTDA
CNPJ:05.672.010/0001-97
Diretor Responsável: Jucelino Costa dos Santos
REDAÇÃO, OFICINA E ESCRITÓRIO
Rua Uruguai, 15 - Jardim Morumbi
CEP: 87.360-000 - Goioerê - Paraná
SEDE PRÓPRIA
Fone/Fax (0xx44) 3522-2022 e 3522-2537
E-Mail gazetagoioere@gmail.com

Projeto visual e diagramação: Gazeta Regional
ASSOCIAÇÃO DOS
JORNAIS DIÁRIOS
DO INTERIOR DO PARANÁ
Os artigos assinados não exprimem
necessariamente a opinião do Jornal

institucional com a Assembleia
Legislativa para aprovar as
mensagens destinadas ao
combate à pandemia e o
repasse financeiro para a
estruturação de leitos nas
quatro macrorregionais de
Saúde.
“É
um
momen to
excepcional da história do
Par aná e essa r elação
institucional com os deputados
se tornou muito mais intensa
porque precisamos agir com
rapidez. Apesar da crise, não
deixamos de honrar nossos
compromissos, de garantir
recursos para investimentos e
de mod ernizar a gestão,
projetando a prospecção de
mais empregos”, afirmou
Ratinho Junior. “Estamos
assistindo um momento de
retomada, com evolução nas
contratações e nos números
industriais e do comércio.
Apesar de tudo, estamos bem
otimistas com o Paraná”.
O governador disse que
2021 será um ano importante
para o Estado por conta das
audiências públicas e dos novos
contratos de concessão do Anel
de Integração; da concessão
de quatro aeroportos para a
iniciativa privada (Londrina, Foz
do Iguaçu, Curitiba e São José
dos Pinhais); e do início de
obras estaduais com potencial
de transformar o Estado, como
a revitalização da Orla de
Matinhos e a modernização dos
acessos e das estruturas do
Porto de Paranaguá.
Ele também citou a fase
aguda de obras dos acordos de
leniência (Trevo Cataratas e
duplicações na BR-277); a
consolidação do aporte de R$

1,4 bilhão da Itaipu Binacional
para a continuidade da Ponte
da Integração e da nova
perimetral de Foz do Iguaçu,
duplicação da Avenida das
Cataratas, conclusão da Estrada
Boiadeira (Porto Camargo a
Umuarama), novo contorno de
Gu aír a e pro jetos de
saneamento ambien tal; e
investimentos robustos da Copel
e da Sanepar em projetos novos
ou em andamento, como o
Par aná Trif ásico e os
reservatórios de água.
PARCERIA – Segundo
Guto Silva, também foram
discutidas
emend as
parlamentares e projetos que
têm como pano de fundo, direta
ou indiretamente, a pandemia.
Ele apresentou um balanço das
ações desenvolvidas ao longo
do ano e disse que essa relação
institucional foi fundamental
para agilizar recurso s,
profissionais e equipamentos de
saúde aos municípios.
“É hora de pensar nos
mínimos detalhes os cenários
de 2021 e tudo aquilo que
fizemos em 2020. O encontro
com os deputados estaduais
serviu para prestar contas e
renovar o pedido de apoio aos
projetos que ainda queremos

Convênio prorrogado
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto
de lei que garante a manutenção do atendimento a crianças
e adolescentes pormeio de convênios firmados pela SEJUF.
A proposta permite a prorrogação por até 12 meses das
parcerias com conselhos municipais e organizações da
sociedade civil. “A rede de proteção social sofreu muito
com os reflexos da pandemia. A aprovação do projeto vai
permitir que o serviço prestado às crianças e aos
adolescentes do Paraná não seja interrompido”, afirmou o
deputado Hussein Bakri (PSD).
Honra ao mérito
Aos 92 anos de idade, o
em presário
e
ex governador do Paraná,
Paulo Pimentel, recebeu o
título de honra ao mérito da
Asso ciação Giu sepp e
Garibaldi pela sua atuação
em favor da sociedade
p aran aen se
e
da
comunidade italiana no
estado. “Agradeço em
nome de toda comunidade
italiana todos os préstimos
pelo Paraná, seja como o
governador mais novo do
estad o, seja co m o
empresário que mudou os
rumos da comunicação e
d a h istó ria d o n o sso
Estad o ”, d isse Pau lo
Pimentel.
Parceria
O governador Ratinho
Junior (PSD) se reuniu com
diretores da cooperativa
Co am o para discutir
investimentos e estratégias
para ampliar a produção e
a parceria institucional. O
governador destacou que a
Coamo é uma das maiores
cooperativas da América

Latina. É a 23ª maior
exportadora do País, com
cerca de 30 mil associados
e 7 mil funcionários. “A
Coamo é um patrimônio
do s paran aenses, n os
orgulha com seu trabalho.
Chegar a meio século de
história é uma inspiração
para a nossa geração”,
disse Ratinho Junior.
Casa própria
O governo do Paraná
fará a entrega de quarenta
casas às famílias da cidade
d e Marm eleiro , nesta
quarta-feira (25). Com
investimento de mais de
R$ 2,6 milhões por meio
de um trabalho integrado
da Secretaria de Estado
d a Ju stiça, Família e
Trab alh o , Co h ap ar e
Prefeitura de Marmeleiro,
essas famílias terão a
o p o rtu n id ad e
de
conquistar a casa própria.
A entrega acontece de
maneira individualizada,
sem a realização de evento,
d e aco rd o co m o s
protocolos de saúde para
prevenção da Covid-19.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
encaminhar”, disse o chefe da
Casa Civil. “É hora de discutir
ideias e desse esforço coletivo
para continuar melhorando o
dia a dia dos paranaenses”.
Segund o o deputado
estadual Hussein Bakri, líder
da base do Governo e um dos
articuladores do encontro, o
alinhamento “olho no olho” é a
forma mais transparente de
ouvir as demandas regionais
dos parlamentares e ajudar a
compor o Orçamento do
próximo ano.
“Estamos no fim de um ano
marcado por inú mer as
dificuldades e por trabalho diário

e ininterrupto para conter a crise
de saúde e a crise fiscal.
Estamos de olho no futuro, mas
sem baixar a guarda na luta
contra a pandemia”, afirmou o
deputado.
ENCONTROS – No mês
passado, o governador Ratinho
Junior já tinha se reunido
virtualmente com a bancada
federal para discutir a execução
das emendas parlamentares do
Orçamento da União. Foram
discutidos repasses para a
educação, saúde e obraspúblicas,
dentro do olhar de ajudar o Estado
a se transformar em um hub
logístico na América do Sul.
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Matrículas da rede estadual
seguem até 18 de dezembro
Foi aberto nesta terçafeira (24), o período de
matrícula escolar para o ano
letivo de 2021 nas escolas
da rede estadual de ensino.
A confirmação das vagas,
tanto para matrícula inicial
quanto para rematrícu la,
será online e seguirá até 18
de dezembro.
O processo, que deve
mo b i li za r
p a is
e
responsáveis de cerca de
um milhão de estudantes, é
orientado pela Secretaria de
Estado da Educação e do
Esporte em parceria com
os Núcleos Regionais de
Ed u c aç ão
( NR Es ) ,
Secretarias Municipais de
Educação e instituições de
ensino.
De acordo com o Núcleo
de Educação de Goioerê, a
co n f ir mação d as v agas
deverá ser feita online, na
“Área do Aluno” — uma
platafo rma d a Secretaria
para consulta ao boletim
es co la r , em is sã o d e
declar ação de matr ícula,
solicitação d o h istó r ico
es co lar e at u a lizaç ão
ca d a str al . A “Á r e a d o
Aluno” pode ser acessada
em www.areadoaluno.seed.pr.gov.br.
Pais o u r esp on sáv eis
leg ais d e es tu d an tes
p r o v en ie n tes d a r ed e

identidade do estudante (se
h o u v er ) , d e clar ação d e
vacinação, declaração ou
histórico escolar, além de
um com pro vante de
en d e r e ço e R G d o
responsável.

O chefe do NRE de Goioerê, Valdemir Mellero
privada, matriculados em
instituições que não utilizam
o Sistema Escola Web, ou
de alunos que vêm de outros
estados ou países, devem
ace ssar o f o r mu lá r io
d estin ad o à su a r egião
( NR E) .
D ep o is
do

p r e en ch i men to
do
formulário, é preciso solicitar
a geração do Código Geral
d e Matr ícu la ( CG M) ,
necessário para acessar a
“Á rea do Alun o”, ond e,
então, deve ser realizada a
solicitação da vaga.

Somente no caso de não
possuir celular e/ou acesso
à internet, o pai, a mãe, o
r esp o n sáv el legal o u o
próprio estudante, maior de
18 anos, deverá comparecer
na instituição de ensino para
realizar esse processo online

Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, pede
coragem e consciência para enfrentar a covid-19
O Secretário de Saúde
do Paraná, Beto Preto,
emitiu nota no último
sá bad o
pe din do
consciência e coragem
para enfrentar a Covid19.
De acordo com ele,
apesar da reativação de
le itos, medidas de
co nsciência
pe la
população devem ser
adotadas neste momento.
“Os paranaenses já foram
co lab ora tivos neste
sentido e precisamos
no vament e
deste
esforço”, diz a nota.
Ainda se gu ndo o
secretário, não faltaram
leitos de UTI no Paraná
até o momento e que foi
habilitada uma segunda
rede hospitalar para
enfrentar a pandemia.
Beto Preto diz que o
Governo do Paraná está
atuando de maneira firme
e descentralizada para
assegura r
est as
estruturas. “Mais leitos
disponíveis não são a

Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná

justificativa para que as
pessoas façam festas,
realizem churrascos com
amigos,
pr omovam
encontros ou estejam
aglomeradas”, destaca
ele na nota.
O secretário orienta
que quem puder ficar em
casa, qu e fa ça isso,
citando que quase 6 mil
paranaenses já morreram

pelo coronavírus. “O
vírus é incontrolável e
atinge qualquer pessoa”,
frisa.
Final izan do,
o
secretário diz que é
pr eciso c ora gem de
todos neste cenário e que
os mu nicípio s t êm
autonomia para decidir
sobre medidas restritivas
nos seus territórios.

“Muitos gestores estão
fa zend o
esforç os
imensuráveis nesta crise.
Mas o vírus já mostra que
não escolhe a sua vítima.
Pessoas morreram. Por
isso, pr ecisamos de
to dos ne sta gu err a.
Preservar vidas e a saúde
dos paranaenses é a nossa
missão”, destacou Beto
Preto.

em comp utad o r p or ela
disponibilizado.
D OC UM EN TOS: Na
h o r a d e p r e en ch er o
formulário, será necessário
ter em mãos a certidão de
nascimento ou carteira de

M ATR ÍC ULAS
ON LIN E: Em 2 01 9, a
Secretaria implementou o
processo de confirmação
o n lin e d e vagas p ara a
matrícula inicial e para a
r e ma tr í cu la n o En si n o
Fundamental, Ensino Médio
e Educação Profissional. A
ação visa otimizar o tempo
do s pais e resp on sáveis
le ga is , b e m co mo o
plan ejamen to esco lar de
toda a rede pública estadual.
No ano passado, cerca de
metade dos responsáveis e
es tu d a n te s f izer am o
procedimento online.
A orientação do NRE de
Goioerê, é para que os pais
p ossam p ro v iden ciar as
matrículas dentro do prazo.
“É importante iniciar logo e
não deixar para depois. Se
precisarem de ajuda é só
b u scar ap o io n o n o sso
n ú cl eo , o n d e t em o s
profissionais para orientar
os pais e os alunos”, diz o
chefe do órgão, professor
Valdemir Mellero.
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Vacinação contra a poliomielite
termina na próxima 2ª-feira, 30
A Secretaria de Estado
de Saúde, encaminhou
me mor ando a tod as
secretarias municipais
in formand o sobre a
finalização da campanha
de vacinação contra a
po lio mie lite.
A
campanha, que teve sua
data limite adiada por
du as
vezes,
se rá
encerrada na próxima
segunda-feira, 30 de
novembro, em todo o
estado.
O Paraná atingiu este
ano, uma cobertura geral
de 71,8%, enquanto
Goioerê, somou 81%. O
preconizado
pelo
Ministério da Saúde era
chegar à cobertura de
95%.
O número do estado,
coloca-o, segundo a nota,
em condição vulnerável à

Por orientação do Governo Estadual campanha segue até o dia 30 deste mês

reintrodução da pólio por
ainda existir o vírus
circulante em alguns
países. A poliomielite foi
eliminada do Paraná em
1986, graças a intensas
campanhas de vacinação.
“Fazemos o alerta para
que os pais aproveitem
esta semana e levem seus
filhos para serem
imunizados. Ainda temos
uma boa parcela de
crianças que não recebeu
a vacina”, dizem
enfermeiras da Secretaria
de Saúde.
A dose extra da vacina
é ministrada em gotas
para crianças de 1 a 4 anos,
e está disponível nas
unidades básicas de saúde.
“Os pais precisam
colaborar, levando seus
filhos até as UBS”, têm
dito as enfermeiras.

Janiópolis: saúde faz alerta
para cuidados com a dengue
A Secretaria de Saú de
de Janiópolis emitiu alerta
nesta teraça-feira, sob re
a necessidade de se manter
os cuidado s n ecessários
para evitar a p roliferação
do m osquito transmissor
da dengue.
De acordo com dados,
divulgados pela própria
saúde, Janiópolis conta
com 13 notificações de
casos suspeitos da doença,
sendo 10 negativos e três
aguardando resultados de
exames de laboratórios.
Ainda de acordo com a
n o ta , o c o n tr o le d e
endemias vem realizando
as atividades de rotin a,
com visitas em residências
e domicílios comerciais,
além d a p ro m o ção d e
bloqueios de setores.
Segund o os dados, até
agora já foram 8 bloqueios
realizados na zona urbana
e outros cinco na rural,
sendo estes na região de
Br ed á p o lis
e
São
Domingos.
Ao tod o, a saúde já
realizou 1.073 inspeçõ es
em 92 q uarteirõ es, com
252 im óveis receben do
ap licação de inseticid a
fornecido pela 11ª regional
de saúde.
A o rien tação da saú de

A secretária Mônica Souza: cuidados pra evitar a dengue

é p ara que a po pulação
não deixe água parada,
e lim in a n d o t o d o e
qu alqu er local que possa
servir para o mo squito se
reproduzir.
“ Nós
e s t am o s
contan do com o ap oio da
po pulação, para q ue n ão
tenhamos uma epidemia de
den gue no m unicípio ”,
destaca a secretária de
Saúde, Mônica Souza.

Universidades estaduais reforçam
atendimento no aplicativo Saúde Online
O aplicativo Saúde Online
Paraná, lançado no início
deste mês, é um serviço
inovador na prevenção e
co mb ate à Co vid- 19,
inclusive em relação aos
ef eito s
psicológicos.

Prof issionais da saú de e
estudantes das universidades
estaduais reforçam todas as
etapas do atendimento aos
cidadãos.
Seis enfermeiros, oito
médicos e 20 estudantes de

graduação das áreas da saúde
se revezam no atendimento,
além d e 30 p sicó lo go s
voluntários.
“Estamos utilizand o o
conhecimento das nossas
universidades para ofertar um

serviço de qualidade para
população, sem que seja
preciso se deslocar até uma
unidade de saúde”, destaca
o superintendente de Ciência,
Tecn ologia e Ensin o
Superior, Aldo Bona.
Na p latafo rma, o s
cidadãos podem acessar
informações oficiais sobre o
novo coronavírus e receber
assistência de profissionais
de plantão par a buscar
orientações relacionadas à
Covid-19 e outras doenças.

P05

QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020

Hoje é o Dia Nacional
do Doador de Sangue
Diversas ações serão
realizadas nesta quartafeira, 25, nos Hemonúclos
de todo o País, visando
homenagear a passagem
do DiaNacional do Doador
de Sangue.
O objetivo das ações é
destacar a relevância
desse
gesto,
principalmente durante a
pandemia, já que neste
período foi registrado uma
redução de até 50% no
número de doações em
determinadas regiões.
Em Campo Mourão,
o volume de doações está
normal, mas foi lançada

campanha em favor da
doação de plasma,
voltada para quem já foi
infectado pela Covid-19.
A ideia para esta
quarta-feira, é que cada
hemocentro desenvolva
ações locais com os
doadores para incentivar

Diversas homenagens serão feitas aos doadores de sangue

Copacol: cooperados são premiados
por gerar valor em suas atividades
A Co p aco l realizo u
durante o mês de novembro
a Premiação das Integrações
2020 com o fo rm a d e
reco n h ecim ento pelo
trabalho realizado pelos
co op erad o s em su as
respectivas atividades.
Em um ano bastante
atípico, o evento não pôde
serrealizado presencialmente
na Aercol, como acontece
todos os anos. Entretanto,
os produtores receberam o
prêmio da equipe técnica e
representantes da Copacol,
em suas propriedades.
A novidade deste ano foi
a premiação para o setor
leiteiro. O produtor Devair
Co sta, d e Fo rm osa do
Oeste, foi o grande destaque
entre os nove integrados com
uma produção de quase 35
litros de leite por vaca ao dia,
uma média histórica da
Cooperativa e também do
produtor.
“Os bons resultados vêm
quando todos estão unidos,
trabalhando com dedicação.
A Co p aco l o ferece a
oportunidade para investir e
dá todo o suporte através da
sua equipe técnica. E ainda
nos apoia quando precisamos
e assim conseguimos manter
a atividade aqui no sítio”,
enaltece Devair.
Ao todo foram premiados
40 aviculto res, seis
p iscicu ltores,
q u atro
suinocultores e um produtor
d e o vos férteis, cu jo
d estaq u e fo i o sen ho r
Ro man o Czerniej, d e
Cafelândia, que alcançou um
índice de 167,66 pintainhos
por matriz.
Além
d isso , u m
cooperado de cada atividade
recebeu uma premiação

Em cada setor houve premiação para os cooperados

especial por alcançar o maior
índice e melhor pontuação
no período de agosto de 2019
a setembro de 2020. São
eles: 1º lugar Avicultura:
An derson
Borto lato
(Cafelândia) - 413 prontos.
1º lugar Suinocultura: Deroni
Utcenski (Cafelândia) - 537
pontos e 1º lugar Piscicultura:
Maria das Graças Santos
(Nova Aurora) - 1,344 kg
de conversão alimentar.
“O trabalho dos nossos
co operado s é essencial
p a ra a p r o d u ção d e
alimentos com a marca
Copacol. Eles são agentes
tra n sfo rm ad o res
e
im p o rtan tíssim os p ara
darmos continuidade nesta
m issão de alim en tar o
mundo. Esta premiação é
u m a d as fo rm as d e
reconhecimento do trabalho
tão importante desenvolvido
no campo. Parabéns a todas
as pessoas envolvidas nas
ativid ad es”, en altece o
presidente Valter Pitol.

a participação. Segundo
o Ministério da Saúde,
1,8% da população doa
sangue de forma regular.
Para a Organização PanAmericana de Saúde
(Opas), o ideal é que
esse número chegue a
2%.

CONTRA- CAPA

QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020

