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Prefeitura de Goioerê lança campanha de
conscientização e enfrentamento à Covid
A prefeitura de Goioerê,
por meio da Secretaria de
Saúde, lançou na manhã desta terça-feira, a campanha
“Eu cuido de você e você
cu ida de mim”, visan do
conscientizar a população
sobre os cuidados para enfrentar à Covid-19. Par a
marcar o lançamento da
campanha, panfletos foram
distribuídos com orientações seguras sobre os sintomas, meios de transmissão e prevenção contra a
Covid.
PÁGINA 03

Betinho Lima
recebeu visita da
gerente da Caixa
Econômica
A gerente da agência
da Caixa Econômica de
Goioerê, Ângela Pellizer,
visitou na tarde desta terça-feira, 5, o prefeito Betinho Lima. O encontro
aconteceu no gabinete no
Prefeito.
PÁGINA 02

Quarto Centenário: prefeito Akio Abe se
reuniu com o comando da Polícia Militar
O comandante da 2ª
Com panh ia d a Po lícia
Militar de Goioerê, capitão
Renato Moreira do Espírito
Santo, se reuniu nesta terçafeira com o prefeito de
Quarto Centenário, Akio
Abe. Também estiveram
presentes o secretário de
Administração, Fernando
Bergo e o comandante do
Destacam en to d a PM,
sargento PauloPÁGINA
Roberto.02

Centro Santa Clara recebe alimentos
arrecadados durante desafio do pedal
Uma grande quantidade de alimentos foi
repassada para o Centro Educacional Santa
Clara de Goioerê. Os
alimentos foram arrecadados durante o desafio de 24 horas pedalando, feito pelo ciclista Renato Santos, do

Stúdio Racing. O desafio foi realizado no dia
18 de dezembro, quando
muitas pessoas fizeram
as suas doações. O ciclista Renato está agradecendo a todos que ajudaram e também pelo
apoio recebido durante
o desafio. PÁGINA 03

Novo provedor da Santa Casa
de Goioerê visita Betinho Lima
O p re fe it o Be tinho Lima recebe u a
visita do novo p rovedo r da S anta C asa
de Goioer ê, Ade mir
de Lima, que assumiu o car go no dia

1º d e jane iro co m o
afast amento de Gerson de Brito que assumiu o cargo d e secretário de Administraç ão na atual gestão.
PÁGINA 02
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Quarto Centenário: prefeito Akio Abe se
reuniu com o comando da Polícia Militar
O comandante da 2ª
Co mp an h ia d a Po lícia
Militar de Goioerê, capitão
Ren ato Mo reira d o
Espírito Santo, se reuniu
nesta terça-feira com o
p refeito d e Qu arto
Centen ário , Akio Abe.
Tam b ém
e stiveram
presentes o secretário de
Administração, Fernando
Bergo e o comandante do
Destacam en to da PM,
sargento Paulo Roberto.
Du ran te a reu n ião ,
diversos assuntos foram
d iscu tid o s,
to d o s
envolvendo a segurança da
sede do município, bem
com o d o s d istrito s d e
Bandeirantes do Oeste e
Joia. A necessid ade de
au m en to d o efetivo

O encontro aconteceu no gabinete do prefeito em Quarto Centenário

p o licial fo i u m d o s
assuntos mais discutidos.
“ Fo i u m a co n versa
m u ito p ro d u tiva, em

especial na questão do
aumento do efetivo. Mas
ap ro veitam o s tam b ém
para agradecer ao capitão

Renato e ao sargento Paulo
Roberto pelo bom trabalho
realizad o em n o sso
m u n icíp io ” , friso u o
prefeito. (Da Assessoria de
Comunicação).

Novo provedor da Santa Casa
de Goioerê visita Betinho Lima

O prefeito Betinho Lima
recebeu a visita do novo
provedor da Santa Casa de
Goioerê, Ademir de Lima,
que assumiu o cargo no dia
1º d e janeiro co m o
afastamento de Gerson de
Brito que assumiu o cargo
de
secretário
de
Administração na atual
gestão.

O novo Provedor da Santa Casa conversa com o prefeito Betinho Lima

Ademir de Lima estava
acompanhado da diretora da
Santa Casa, Magali Fonza.
A visita tinha como objetivo
agradecer a parceria da
Prefeitura com o hospital e
estreitar o relacionamento
com o prefeito Betinho
Lima, enfatizando que os
projetos para expansão da
Santa Casa assim como de
microrregionalização estão
co ntem plad os
no
planejamento de ações neste
ano de 2021.

Betinho Lima recebeu visita
da gerente da Caixa Econômica
A gerente da agência
da Caixa Econômica de
Go io e r ê ,
Ân ge l a
P el l ize r, visit o u n a
tarde desta terça-feira,
5, o prefeito Betinho
Lima . O e n c o n t r o
aconteceu no gabinete
no Prefeito. Foi uma

visita de cortesia, onde
a ge r e n t e Ân ge l a
Pellizer r eafirmou a
parceria da CEF com o
município de Goioerê,
at ravés da fol ha de
p a ga me n t o
dos
se r vid o r e s
da
Prefeitura de Goioerê
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O prefeito com a gerente e assessores

Vacina garantida
O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, confirmou
que a vacinação contra a Covid-19 no Paraná deve
iniciar entre 20 e 31 de janeiro. Segundo o secretário,
prazo foi garantido pelo ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello. A imunização iniciará com a aplicação da
vacina nos profissionais de saúde que atuam na linha de
frente contra a covid-19, cerca de 90 mil pessoas. Não
se sabe ao certo qual vacina estará disponível, entre as
prováveis estão: CoronaVac, Pfizer, da Moderna, da
Sputnik V.
Retomada da economia
O d ep u tad o Lu iz
Claudio Romanelli (PSB)
destacou o esf or ço d o
Governo do Estado e da
Assembleia Legislativa em
reforçar os convênios com
os municípios que resultam
no investimento de mais de
R$ 2 bilhões em obras de
infraestrutura, mobilidade
urbana, saúde, educação,
habitação, meio ambiente,
entre outras. “Em todo o
Paraná, o governo realiza
obras de inf raestrutura,
preparando os municípios
p ar a a r eto mad a d a
economia. Com o apoio dos
deputados, o Paraná segue
em frente, fortalecendo
to d as as r egiõ es”, d iz
Romanelli
Condomínio do idoso
O Condomínio do Idoso
de Foz do Iguaçu alcançou
80% de execução e chegou
à fase de acabamento e
revisão final. São 40 casas
exclusivas para moradores
d a ter ceir a id ad e em
fo rmato de loteamento
fechado e sob um programa
d e alu gu el so cial. O
investimento da Cohapar na
segu n d a u n id ad e d o
p r o gr ama Viv er Mais
Par aná atingiu R$ 4,29
milhões. A entrega das
casas está prevista para o
primeiro trimestre deste
ano.
Jovens na política
O vereador Dionathan
Santos (PL), com 22 anos,
foi eleito presidente da
Câmara de Vereadores de
Ibema, para o biênio 20212022. O estu d an te d e
direito é o mais novo na
história a ocupar o cargo
na cidade. “Sou vereador
pela pr imeira v ez, mas
co n h eço b em c o mo
funciona a gestão pública.
Com 18 anos fui aprovado
em um concurso público
ad m in istr ativ o
em
Cascavel, e desde então,
atuava diretamente com os

trâmites administrativos”,
ressaltou.
Hospital de campanha
A nos casos confirmados
d e cov id - 19 tem f eito
go vern os r eabr ir em o u
estenderem o p razo de
funcionamento de hospitais
de campanha pelo País,
como forma de desafogar e
evitar o colapso da rede de
saúde. O total de mortos
pelo vírus n o Brasil se
aproxima dos 200 mil. Em
Cascavel, um hospital de
campanha que funcionou no
Centro de Eventos está com
a estrutura pronta para ser
r eativad a, mas só ser á
colocada em operação se os
caso s
con tin u ar em
au men tand o ,
d iz
a
prefeitura.
Leitos de UTI
O Hospital Universitário
( HU) de Pon ta Gr o ssa
recebeu equipamentos para
instalação de 20 no vos
leitos clínicos para Covid19. De acordo com a UEPG,
após a abertura de todos os
leitos, o hospital passará a
ter 40 leitos de UTI, 64 de
enfermaria e 4 emergenciais
para a Covid-19. HU está
atendendo exclusivamente
pacientes com coronavírus
e de hemorragia digestiva.
A medida está em vigor até
12 de janeiro.
Estado de calamidade
Tramita no Senado um
novo projeto que trata sobre
a continuidade do estado
de calamidade, agora com
validade até o dia 30 de
junho de 2021. O estado de
calamidade em decorrência
da crise provocada pela
pandemia do coronavírus se
encerrou no último dia 31
de dezembro , conforme
p r ev isto n o Decr eto
Legislativo 6/2020. O
estad o d e calamid ad e
permiti maior poder de
investimento por parte do
poder público, sem os riscos
jurídicos previstos em lei.
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Prefeitura de Goioerê lança campanha de
conscientização e enfrentamento à Covid
A p re fe itu ra d e
Goioerê, por meio da
Secretaria de Saúde,
lançou na manhã desta
terça-feira, a campanha
“Eu cuido de você e
você cuida de mim”,
visando conscientizar a
po pu la çã o so br e os
cuidados para enfrentar
à Covid-19.
P ar a ma r ca r o
l an ça me n to
da
campanha, panfletos
foram distribuídos com
o rien t aç õe s se gu ra s
sob re os sin t omas,

meios de transmissão e
p re ve n çã o co n tr a a
Covid.
Presente no evento, o
prefeito Betinho Lima
m o s t r o u - s e
extr emamen te
p re oc up ad o co m o
aumento de casos da
doença em Goioerê,
uma vez que a UTI está
praticamente lotada e a
e nfer ma ria
Co vid
também.
“Diversas medidas
estão sendo tomadas
pela prefeitura e nós

O prefeito Betinho participou do lançamento da campanha nesta terça-feira

Concentração dos profissionais de saúde aconteceu no centro da cidade

ap roveita mos
este
momento para pedirmos
à população que nos
ajudem,
n ão
p r o m o v e n d o
aglomerações, usando
máscara e higienizando
sempre as mãos”, disse
ele.

Centro Santa Clara recebe alimentos
arrecadados durante desafio do pedal
Uma
gran de
quantidade de alimentos
foi repassada para o
Ce ntro Ed uca cion al
Santa Clara de Goioerê.
Os alimen tos for am
arrecadados durante o
desafio de 24 horas
pedalando, feito pelo
ciclista Renato Santos,
do Stúdio Racing.
O
d esafio
foi
realizado no dia 18 de
de zemb ro,
quan do
muitas pessoas fizeram
as sua s d oaç ões. O
ciclista R enat o está
agradecendo a todos que
ajudaram e também pelo
apoio recebido durante
o desafio.
Já a diretoria do Santa
Clara está agradecendo

Exportações de grãos
Com um novo terminal
interligado a oeste do cais,
os operadores do Porto de
Paranagu á
pr ev eem
movimentar cerca de 6
milhões de toneladas de
granéis
sólid os
de
exportação no 1º trimestre
d e 2021. So mado s, o s
volumes esperados de soja,
f ar elo, milho e açú car
representam alta de 11% em
relação ao que foi exportado
nos mesmos três meses de
2020 – de 5,47 milhões de
toneladas. “Para atender essa
demanda vamos precisar do
Corredor de Exportação
fu ncio nand o 100%. O
ob jetivo é ter máxima

Os alimentos foram entregues na terça-feira

produtividade nos três berços
a leste do cais e ainda contar
com o berço 201, no corredor
oeste, e o berço 204”, destaca
o diretor de operações da
Por to s do Par an á, Luiz
Teixeira da Silva Júnior.
Melhora na soja
As lavouras de soja no
Paraná registraram uma ligeira
melhora de qualidade nos
cultivos que se desenvolvem
para a safra 2020/21, com
avanço de 1 ponto percentual
nas áreas classificadas como
boas, para 79%, ante a última
análise feita em dezembro,
segundo o Departamento de
Economia Rural (Deral) na
última terça-feira, 5. Houve

recuperação na umidade do
solo no período, embora o
volume de chuvas ainda não
seja considerado adequado, em
relação a anos anteriores, disse
à Reuters o economista do
Deral, Mar celo Garrid o.
“Teremos informações mais
detalhadas no levantamento da
próxima semana, já que muitos
técnico s de campo d as
cooperativas e empresas estão
de férias nesse período”,
acrescentou. As lavouras em
condições médias representam
17% das áreas e as ruins – onde
há perda sem chance de
recuperação – são 3%, de
acordo com o Deral.
Livre de aftosa

ao ciclista Renato, por
se sacrificar em favor de
uma causa tão nobre. “A
gente só tem mesmo é
que agradecer”, destaca
o diretor Mauro Menon.
Ele cita que o Santa
Clara atende centenas de
crianças e adolescentes e
que os alimentos
chegaram em boa hora,
em especial neste tempo
de pandemia, quando
muitos pais estão sem
trabalhar.
“Também queremos
deixar
nossos
agradecimentos a todos
aqueles que atenderam o
apelo do ciclista Renato
e ajudaram nas doações
de alimentos e material
de limpeza. Estamos feliz
e agradecidos mesmos”,
finalizou
O ParanáMenon.
espera obter em
maio deste ano, o
reconhecimento
internacional como Área
Livre de Febre Aftosa sem
Vacinação pela Organização
Mundial da Saúde Animal
(OIE). O novo status sanitário
tornará a pecuária paranaense
aind a mais competitiva
podendo acessar os mercados
in tern acio nais
mais
exigentes. O status sanitário
internacional permitirá ao
Paraná praticamente dobrar
as exportações de carne
suína. Em 2019, o estado
exportou um volume de 118
mil toneladas. Isso pode
acontecer em caso de o
Paraná conquistar apenas 2%
do mercado potencial,
liderado por Japão, México e
Coreia do Sul, que pagam
mais pelo produto com
reconhecida qualidade
sanitária. Desde outubro de
2019 estão proibidos o uso e
a comercialização da vacina
contra febre aftosa no Paraná.

O l an ça men to d a
campanha aconteceu na
praça central de Goioerê
e c on t ou co m a
participação de vários
profissionais de saúde,
inclusive dos A.C.S e
outros servidores que
atuam na fiscalização à

Covid-19.
Á
R
E
A
BANCÁRIA. A
campanha “Eu cuido de
você e você cuida de
mim”, está concentrada
na área central da cidade
e nas portas de bancos e
em
lo ca is
de
a gl omer a çõ es
de
pessoas.
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Paraná se destaca na estratégia
de testagem para a Covid-19
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior
ressaltou nesta semana
o trabalho feito pelo Estado para proporcionar
testes para detecção do
novo coronavírus à população. Desde o início
do enfrentamento da

Covid-19 o Paraná se
destaca entre os estados
que mais realizaram testes RT-PCR – considerados padrão ouro – ocupando as primeiras posições no ranking das unidades federativas com
maior resultado de tes-

Em 2020, o Estado esteve entre os que mais
realizaram testes RT-PCR, considerados padrão
ouro, e fechou o ano com 1,4 milhão de análises

tagem da população.
Em no vemb ro de
202 0
o
Esta do
ultrapassou a marca de 1
milhão de testes para
de tec tar
o
no vo
coronavírus e fechou o
ano com 1,4 milhão de
testes realizados – até
esta terça-feira (05) foram 1.439.204.
“Adotamos, por meio
do Laboratório Central
do Estado, a testagem
como uma das principais
estratégias de enfrentamento ao coronavírus.
Foi uma linha definida
pelo Governo do Estado, pois consideramos
que o teste RT-PCR garante o diagnóstico correto e o isolamento dos
casos positivos”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.
De acordo com ele, os
investimentos na ampliação da testagem continuam, já que a estratégia
que se mostrou eficaz
para frear a disseminação do vírus.
“A marca de 1,4 milhão de testes aplicados
representa mais de 10%
da população do Estado.
Isso mostra o grande esforço que o Paraná vem
fazendo diante de várias
frentes de trabalho e estratégias implantadas

para enfrentar a Covid19”, destacou o secretário.
Em fevereiro, quando
foram detectados os primeiros casos suspeitos no
Paraná, o Laboratório
Central do Estado (Lacen) realizava testes preliminares, enviando as
amostras à Fiocruz para
finalização dos laudos.
Em março, já processava
600 exames por dia, com
um aumento de 400% em
relação ao início da pandemia. No início de abril
o quadro de profissionais
foi ampliado em 20%
com o objetivo de ampliar
a capacidade.
A partir deste segundo mês da pandemia o
Governo do Estado fez
parceira com o Instituto
de Biologia Molecular
(IBMP) e com outros laboratórios particulares e
ligados a universidades,
todos devidamente habilitados. Hoje, o Lacen
e o IBPM têm, juntos,
capacidade de processamento 10,6 mil análises
por dia.
ESTRATÉGIAS –
Além da testagem, o Paraná adotou outras estratégias de controle,
como o rastreamento de
contatos e detecção de
locais com surtos ativos.

