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Fiscalização recebeu 103 denúncias e
realizou 5 autos de infração em Goioerê
A equipe de fiscalização
da Prefeitura de Goioerê
teve uma final de semana
de muito trabalho. Mesmo
com a proibição de festas
e do comércio fechado, a
fiscalização atendeu 103
denúncias. PÁGINA 03

Vereador pede
demolição de
módulo da PM
abandonado
A Câmara de Goioerê
aprovou durante sessão
plenária desta semana,
indicação do vereador
Márcio Lacerda, que solicita da prefeitura, a
execução dos serviços
de demolição do antigo
Módulo Policial, localizado na Avenida Dário
Moreira de Castilho.
Ainda na indicação, o
vereador pede que após
a demolição, que o canteiro da avenida seja revitalizado, uma vez que
o módulo está na região
central do mesmo

Páscoa mais doce
é no Copacol
Supermercados
Falta meno s de u m mês
p ar a a p ásco a, e p ar a d eixar este momen to ain d a
mais d elicio so é qu e o
Co p aco l Sup er mer cad o s
está tr azen d o ch o co lates
d as mais v ar iad as mar cas p ar a seu s clien tes.
Uma d as gr an d es n o v id ad es d este an o é a Serr an o , emp r esa q u e p ro d u z
ch oco lates ar tesan ais d ir etamen te d e Gr amad o RS.
PÁGINA 02

PÁGINA 02

IBGE: inscrição para o cargo de
recenseador vai até sexta-feira
Terminam nesta sextafeira, dia 19, as inscrições
para os interessados em
ser recenseador do Censo
que o IBGE realiza este
ano. Terminam nesta
sexta-feira, dia 19, as
inscrições para os
interessados em ser recenseador do Censo que o
IBGE realiza este ano. De
acordo com as normas,
para concorrer ao cargo
de recenseador, o
candidato deve ter nível
fundamental completo. A
remuneração para este
cargo é por produtividade.
PÁGINA 03

Com todos os cuidados, Cultura segue
com aulas de vários cursos em Goioerê
Tomando todos os cuidados por causa da pandemia da Covid-19, a
Casa da Cultura de Goioerê segue com a realização de aulas nos vários
cursos oferecidos pela

entidade. O secretário
Dhionata Macena, cita
que devido à pandemia,
as turmas estão reduzidas e com isso as aulas
estão com horários nos
três turnos. PÁGINA 02

Vigilância Sanitária alerta para os
cuidados com escorpião amarelo

Depois de uma ação
impo rtante r ealizad a na
semana passada, com a
chamada busca ativa do
escorpião amarelo, a prefei-

tura de Goioerê, através da
Vigilância Sanitária, alerta a
população para os cuidados
com esse tipo de animal.

PÁGINA 03
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Vereador pede demolição de
módulo da PM abandonado
A Câmara de Goioerê
ap rovo u d uran te sessão
plenár ia desta seman a,
indicação do vereador Márcio
Lacer da, que so licita da
prefeitura, a execução dos
serviços de demolição do antigo
Módulo Policial, localizado na
Avenida Dário Moreira de
Castilho.
Ainda na indicação, o
vereador pede que após a
demolição, que o canteiro da
avenida seja revitalizado, uma
vez que o módulo está na região
central do mesmo. “Trata-se
de um módulo desativado e
que precisa ser demolido. Da
mesma fo rma, se faz
n ecessário revitalizar o
canteiro da avenida”, disse o
vereador.
PEQUENO TEATRO: Também de autoria do vereador
Márcio Lacerda, a Câmara
aprovou indicação que solicita
da Secretaria de Planejamento
do município, para que estude a
viabilidade técn ica de

O módulo da PM está localizado em cima do canteiro central da avenida
revitalização do “Pequeno
Teatro”, localizado no Estádio
Municipal Antônio Massarelli.
O local tem um valor
histór ico grande para o

município, uma vez que foi lá
que o memorável Grupo Teatral
Águas Claras – Grutac desenv olveu
as
mais
importantes peças teatrais da

região e estado, como por
exemplo, o “Porcenteiro”, livro
escrito pelo saudoso Antônio
Sena e que virou peça teatral
de sucesso com o Grutac.

Com todos os cuidados, Cultura segue
com aulas de vários cursos em Goioerê
Tomando todos os cuidados
por causa da pandemia da
Covid-19, a Casa da Cultura
de Goioerê segue com a
realização de aulas nos vários
cur so s of er ecid os p ela
entidade.
O secretário Dhio nata
Macena, cita que devido à
pandemia, as turmas estão
reduzidas e com isso as aulas
estão com horários nos três
turnos.
“Estamos tomando todos
os cuidado s p ossíveis e
ministrando aulas em três
tu rn os, ob ed ecen do o s
protocolos de segurança da
Covid-19”, destaca ele.
Ainda de acordo com o
secretário, praticamente todas
as turmas foram fechadas.
Quem ficou de fora deve
esperar o surgimento de vagas.
O secretário cita também
que conforme forem surgindo
novas turmas ou em caso de
desistência, os alunos que
estão na lista de espera serão
chamados.

Bem avaliado
A Petrobras informou que seu Comitê de Pessoas aprovou
o nome do general da reserva Joaquim Silva e Luna, indicado
pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando da
companhia e uma vaga no conselho de administração. O
comitê, avaliou que Luna preenche os requisitos previstos na
Lei das Estatais e na Política de Indicação de Membros da
Alta Administração da Petrobras.

Descomplica
O chefe da Casa Civel,
Guto Silva, destacou a
im po rtân cia
de
desburocratizar o processo
de abertura de empresas e
p arab en izo u a gestão
estadual pelo tempo médio
recorde do Paraná. “A cada
1 dia e 9 horas uma empresa
é ab erta n o Paran á,
enquanto no Brasil são 3
dias. O Paraná foi o estado
que abriu empresas mais
rápido em fevereiro. Nosso
estado lidera o ranking do
levantamento feito pela
Receita Federal. A
agilidade é possível devido
ao programa Descomplica,
que tem agilizado a vida de
quem quer empreender no
nosso estado”, disse.
Prorrogado
O Governo do Estado

Cursos seguem na Casa da Cultura de Goioerê: pandemia tem dificultado um pouco

Copacol Supermercados
está trazendo chocolates
das mais variadas
marcas para seus
clientes.

Uma d as grand es
novidades deste ano é a
Serrano, empresa que
produ z ch oco lat es
artesanais diretamente
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Indústria paranaense
A indústria no Paraná,
responsável por 37% do
total de vagas abertas em
janeiro (8.934 admissões),
continua sendo o setor que
mais tem criado vagas de
em prego com carteira
assinada no Estado. O
Paran á ab riu ao tod o
24.342 postos de trabalho
no primeiro mês do ano,
34% mais do que em janeiro
de 2020.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Páscoa mais doce é no
Copacol Supermercados
Falta menos de um
mês para a páscoa, e
para
deixar
este
momento ainda mais
delicioso é que o

prorrogou até as 5 horas
do d ia 1º d e ab ril as
medidas restritivas que
estão em vigor no Paraná
desde o último dia 10. Com
isso, serão mais 16 dias de
restrições de circulação.
Também estão mantidas as
regras para as atividades
que têm permissão para
funcionar.

Produtos já estão sendo vendidos em todas as lojas do supermercados

de Gramado-RS.
“E q uem comprar
qualquer produto desta
marca, participará de um
so rtei o qu e será
realizado no dia 03 de
abril, de um coelho de
chocolate de 3,5 kg. É
só pedir seu cupom no
caixa”, comenta a
analista de marketing
Aline Moretto que ainda
reforça as formas
especiais de pagamento.
“ Nossos clientes
podem parcelar suas
compras de chocolates
em 10 vezes sem juros,
com parcelas mínimas
de R$ 25, 00. Al ém
disso, estamos trazendo
este ano o cartão valepresente, em que o
cliente escolhe um valor
específico e assim deixa
qu e
a
pess oa
presentead a d eci da
quais doces quer levar
para casa”, explica.
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Fiscalização recebeu 103 denúncias e
realizou 5 autos de infração em Goioerê
A equipe de fiscalização
da Prefeitura de Goioerê
teve uma final de semana de
muito trabalho. Mesmo com
a proibição de festas e do
co m ércio fech ad o , a
fiscalização atendeu 103
denúncias.
Desse to tal, cin co
denúncias foram constatadas
irregularidades e lavrados
autos de infração, sendo duas
festas e três delivery s
atendendo fora do horário.
As demais denúncias, a
gran d e m aio ria, n ão
p ro cederam p o r serem
churrascos com pessoas que
resid em n a m esm a
residência.

Fiscais da prefeitura têm acompanhado de perto
o movimento no comércio e em residências

De acordo com os fiscais,
a Lei Seca ajudou muito,
mesmo com o número de

denúncias, ainda foi menor
que em outros finais de
semana, demonstrando que

a Lei Seca ajuda a controlar
as festas e aglomerações.
(Da Assessoria).

IBGE: inscrição para o cargo de
recenseador vai até sexta-feira
Terminam nesta sextafeira, dia 19, as inscrições
para os interessados em ser
recenseador do Censo que o
IBGE realiza este ano.
De acordo com as normas,
para concorrer ao cargo de
recenseador, o candidato
deve ter nível fundamental
completo. A remuneração
para este cargo é po r
produtividade.
As provas objetivas serão
aplicadas presencialmente no
dia 18 de abril para os cargos
d e agen te cen sitário
supervisore agente censitário
municipal.
Já para os concorrentes
às vagas de recenseador, a
prova será aplicada no dia
25 de abril. O resultado final
será divulgado no dia 27 de
maio.
As vagas são temporárias
e os contratos terão duração
prevista de três meses para a
função de recenseador e de
cinco meses para ACM e
ACS,
po dend o
ser
renovados de acordo com as
necessidades do IBGE e
também da disponibilidade

Os interessados em se inscrever têm até esta sexta-feira

orçamentária.
Recenseador:
Os
recen sead ores são o s
profissionais que visitarão
todos os domicílios do país,
entrevistandoseus moradores.

Como eles são remunerados
por produtividade, o IBGE
preparouum simuladoronline,
q ue calcu la q uanto o
profissional vai receber de
acordo com a quantidade de
residências visitadas e pessoas

recenseadas, considerando
ainda a taxa de remuneração
de cada setor censitário, o
tip o de q uestio nário
preenchido (básico o u
amostra) e o registro no
controle da coleta de dados.

Vigilância Sanitária alerta para os
cuidados com escorpião amarelo
Depois de uma ação
importante realizada na
semana passada, com a
chamada busca ativa do
esco rp ião amarelo, a
p refeitu ra d e Go io erê,
através d a Vigilância
Sanitária, alerta a população
para os cuidados com esse
tipo de animal.
A chefe da Vigilância,
Ana Flavia Costa, comenta
que o escorpião amarelo está
sedo encontrado em alguns
bairros do município e por

representar um perigo para o
ser humano a equipe a
Regional de Saúde, está em
Goioerê auxiliando neste
trabalho de treinamento e
captura do animal.
Na ação realizada nesta
semana, foram capturados 4
escorp iões amarelos. A
busca ativa ocorreu em sete
en dereço s
d istinto s
localizados na área central,
no Jardim Curitiba, no Jardim
Colina Verde e no bairro
Santa Casa

Os trabalhos foram feitos na semana passada
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Moreira Sales segue recomendações do Governo
Estadual e prorroga decreto até 1º de Abril
Na noite desta terçafeira, 16, o Governo do
Estado prorrogou até às 5
horas do dia 1º de abril, as
med idas restritivas que
estão em vigor no Paraná
desde o último dia 10 de
março. Com isso, serão
mais 16 dias de restrições
de circulação.
O d ecreto segue em
vigor, permitindo a abertura
do comércio de segunda a
sexta-feira, com algumas
restrições.
O p refeito Rafael
Bo lach a d estaca que o
município está seguindo as
recomendações do Governo
do Estado e que todas as
m ed id as estão sen d o
tomadas visando o melhor
para a população e também
para os comerciantes.
“ Devem o s
nos
conscientizar e buscar seguir
to d o s o s cu id ad o s e
recomendações para que
possamos passar logo por
essa pandemia”, destaca o
prefeito.

PRINCIPAIS PONTOS DO DECRETO
- Toque de recolher diariamente das 20h às 05h;
- Funcionamento do comércio das 08h às 18h de
segunda a sexta-feira;
- Bares, restaurantes e lanchonetes das 08h às 20h.
Após, apenas entregas por delivery;
- Fica proibida a comercialização e consumo de bebidas
alcoólicas das 20h às 05h;
- Academias de ginástica e práticas esportivas das 06h
às 20h, com 30% da capacidade;
- Atividades religiosas de qualquer natureza com
ocupação máxima de 15%;
- Co ntinu am su spen so s estab elecimen to s d e
entretenimento ou eventos culturais; Clubes e Associações;
- Nos finais de semana não funcionarão os serviços não
essenciais.

O prefeito Rafael Bolacha: município segue decreto estadual
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Prefeitura amplia parceria com a
Associação de Coletores de Goioerê
O prefeito Betinho Lima,
se reuniu segunda-feira com
representantes do Rotary de
Goioerê, oportunidade em
que foi discutida a questão
de ampliação do apoio da
p refeitu ra à ATA –
Associação dos Coletores de
Materiais Recicláveis da
cidade.
A associação é uma
entidade importante e passou
por momentos difíceis nos
últimos anos, chegando a
anunciar seu fechamento em
meados de 2020, devido à
grave crise financeira que
estava passando. Situação
q ue
foi
reso lvid a
momentaneamente.
Durante a reunião desta
semana, o prefeito Betinho

A reunião aconteceu no gabinete municípal: apoio à ATA

Lima, juntamente com o
secretário
Gilb erto
Matushita, definiram que a
Secretaria de Agricultura

amp liará as ações, em
esp ecial na gestão d a
entidade, onde a Secretaria
de Agricultura terá uma

interferência mais forte
buscando fortalecer a ATA
e com isso garantir melhores
condições para os coletores.
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