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Governo eAssembleia lançam programa
de R$ 500 milhões para os municípios
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior e o
presidente da Assembleia
Legislativa do Paraná,
Ademar Traiano, lançaram
nesta quarta-feira (14), no
Palácio Iguaçu, a segunda
edição do programa Paraná
Mais Cidades, que disponibilizará meio bilhão para
investimentos nos 399
municípios. Os recursos
são do Tesouro Estadual e
da sobra orçamentária do
Poder Legislativo. O aporte é 42% maior do que o
ano passado (R$ 351 milhões).
PÁGINA 02

Goioerê aplicou
3.868 doses da
vacina contra a
Covid-19

Projeto “Bom Dia - Café com Mais”
Cultura” será lançado nesta sexta-feira
A Prefeitura de Goioerê, através da Secretaria
Municipal de Cultura,
lança nesta sexta-feira, 16,
o projeto “Bom Dia - Café
com Mais Cultura”. O
secretário Dhionata

Macena comenta que o
projeto tem como objetivo levar 15 minutos de
cultura para instituições,
empresas e eventos e estará à disposição das entidades.
PÁGINA 03

ATA: entidade recebeu equipamentos do
governo estadual com apoio da prefeitura

Goioerê vai recursos atrasados
do programa Mãe Paranaense

Coletores d e mater iais
r ecicláv eis d e Go ioer ê
estão comemo rando a liberação de equipamentos
para a entidade, entregues
na ú ltima sexta- feira pelo
pref eito Betinho Lima e
o s v er ead or es Fab ian o

O município de Goioerê deve receber nos próximos dias, o valor total
dos recursos do programa Mãe Paranaense, que
há três meses não é
depositado nas contas do

Barb oza e Patrik Peloi.
De acordo co m o pref eito
Betinho, os equipamentos
vão agilizar os trabalhos
da ATA, garantindo mais
agilidade no s serviços e
m ai s r e n d a p a r a o s
coletor es.
PÁGINA 03

município. O repasse dos
recursos foi acertado
nesta semana depois de
reunião do prefeito Betinho Lima na Secretaria
de Estado da Saúde em
Curitiba. PÁGINA 02

PÁGINA 03

Secretaria de Educação incentiva
professores em tempos de pandemia
A Secretaria Municipal de Educação de
Goioerê vem trabalhando com toda atenção aos professores da
rede municipal de ensino, procurando valorizar e incentivar os
trabalhos destes profissionais que estão
buscando usar das tec-

nologias e criatividades para conquistar os
alunos e garantir um
bom rendimento escolar do estudante. Dessa forma, a secretária
Aline Batista, acaba de
anunciar a criação do
projeto “Professores
Brilhantes,Alunos Fascinantes”. PÁGINA 03
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Governo e Assembleia lançam programa
de R$ 500 milhões para os municípios

O lançamento do programa aconteceu ontem no Palácio Iguaçu
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior e o presidente
da Assembleia Legislativa do
Paraná, Ademar Traiano,
lançaram nesta quarta-feira
(14), no Palácio Iguaçu, a
segunda edição do programa
Paraná Mais Cidades, que
disponibilizará meio bilhão para
inv estimentos n os 399
municípios. Os recursos são do
Tesouro Estadual e da sobra
orçamen tária do Pod er
Legislativo. O aporte é 42%
maior do que o ano passado
(R$ 351 milhões).
O programa é gerido pela
Casa Civil e con ta com
participação direta d os
deputados estadu ais na
indicação dos investimentos –
todos têm direito a elencar
prioridades. O foco é fomentar
o desenvolvimento sustentável,
o crescimento econômico e
oferecer assistência direta aos
municípios. Os contratos serão
formalizados na modalidade de
convênio com cada secretaria
envolvida.
O governador destacou que
essa é uma ação municipalista,
rápida e imparcial. Segundo ele,
parte da recuperação
econômica após os impactos
mais severos da pandemia será
executada com investimentos
públicos, o que tem reflexo
imediato na geração de
empregos e no Produto Interno
Bruto (PIB) do Paraná.
Essa estratégia se soma a
outras iniciativas na área, como
os investimentos bilionários em
andamento em infraestrutura
rodoviária, casas populares,
pavimentação de estradas
rurais, novos equipamentos
municipais e obras de escolas,
parques e unidades de saúde.
“O programa é fruto de uma
união de esforços em prol das
pessoas, mesmo com diferenças
políticas. É um projeto que nos
orgulha. É fruto da boa gestão
e de inovação administrativa.
Serão R$ 250 milhões da
Assembleia e R$ 250 milhões
do Governo, dinheiro que
poderia ser usado em qualquer
outra área, mas optamos por
encaminhar direto para os
mu nicípios”,
disse
o
governador.
Ratinho Junior disse que é o
maior programa da história do
Paraná de repasses a fundo
perdid o in dicados pelos
deputados estaduais. “Esse elo
com os deputados é uma

determinação. Só assim vamos
alavancar empregos. Ouvimos
as maiores demandas dos
prefeitos e construímos um
pr ograma com men os
bu rocr acia para que os
investimentos cheguem mais
rápido na população”, ressaltou.
Porto prevê investir quase
R$ 1 bilhão para se adaptar à
Nova Ferroeste
Setor produtivo destaca
modernização do Afonso Pena
após leilão
Guto Silva, chefe da Casa
Civil e coord enador do
pr ograma, destacou q ue
dificilmente outro estado terá
meio bilhão para investir nos
municípios diante do cenário de
pandemia e crise fiscal. Ele
calculou o impacto do programa
em pelo menos 10mil empregos
diretos, fora os indiretos na
cadeia de construção civil e do
comércio.
“É fr uto de cor tes e
enxugamentos que realizamos
desde 2019, além da economia
da Assembleia. Esse é um
programa que tem um esforço
das secretarias. O governador
diz que a pandemia é uma
maratona. Com as obras e
investimentos vamos levar
conforto, infraestrutura e
empregos”, afirmou Silva.
O presidente da Assembleia
Legislativa, Ademar Traiano,
destacou que o incremento de
recursos nos municípios faz a
roda voltar a girar perto da
normalidade. “O Paraná dá um
exemplo. Temos as medidas
para auxiliar o setor produtivo,
os programas normais das
secretarias e agora o Paraná
Mais Cidades, que levará
recursos para o Interior”, dissse.
“É fruto de um esforço de todos
os deputados, da base e da
opo sição, todo s têm sua
contribuição”.
Go vern o mand a para
Assembleia projeto de lei do
auxílio para empresas
Paraná tem o melh or
fevereiro da história na geração
de empregos
INVESTIMENTOS – No
lançamento, o Governo do
Estado apresentou uma lista
das
secretarias
q ue
disponibilizarão recursos:
Secretaria de Desenvolvimento
Su sten táv el e Tu rismo,
Secretaria da Educação e do
Esporte, Secr etaria de
Infraestrutura e Logística,
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O governador Ratinho e o presidente
da Assembleia, Ademar Traiano
Secretaria de Agricultura e do
Abastecimento, Secretaria de
Segurança Pública, Secretaria
de Saú de, Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e de
Obras Públicas, Defesa Civil e
Co mec. To das as pastas
elencaram con tato s para
facilitar a tramitação dos
projetos com as prefeituras.
Segund o o deputado
estadual Hussein Bakri, líder
do Governo na Assembleia, o
programa une esforços do
Parlamento e do Governo e se
soma a uma parceria profícua
estabelecida há mais de dois
an os entr e os Po deres.
“Reduzimos a máquina pública,
indo ao encontro dos anseios da
população, e agora na pandemia
a Assembleia tem participado
de forma efetiva para ajudar os
paranaenses. Essa parceria se
materializa ainda mais com o
Par aná Mais Cid ades”,
destacou.
De acordo com o prefeito
de Jesuítas e presidente da
Associação dos Municípios do
Paraná (AMP), Júnior Weiller,
o programa é mais um exemplo
das ações diárias do Governo
do Estad o em p ro l do s
municípios. Ele citou o acordo
firmado pela Invest Paraná
nesta terça-feira (13) com o
Fonplata. “São exemplos de
que há um estímulo ao emprego,
renda e melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos”, disse.
SEDU – No mesmo
encontro, a Secretaria do
Desenvolvimento Urbano e de
Ob ras Púb licas f ez u ma
apresentação sobre as linhas
de crédito e auxílio a fundo

perdido disponíveis para os
municípios. Com os aportes
regulares da pasta nos 399
municípios e o anúncio desta
quarta o resultado ultrapassa
facilmente R$ 1 bilhão. Os
in vestimentos en volv em
pavimentação, parques, praças,
reurbanização, centros de
eventos, academia ao ar livre,
campos de futebol, iluminação
pública em LED, equipamentos
rod oviários e p arqu es
industriais.
“É a transformação direta
no bairro, na avenida, nas zonas
in dustriais.
Estamos
melhorando a iluminação
pública, igualando as condições
das áreas urbanas e rurais. É
um pacote de estímulo aos
municípios”, arrematou o
secretário João Carlos Ortega.
BALANÇO DE 2020 –
Guto Silva também fez um
balanço da primeira edição do
Paraná Mais Cidades, de 2020.
Dos R$ 351 milhões, 74% já
foram pagos e entregues para
a população e os 26% restantes
declinaram por problemas nos
pro jeto s ou mud ança de
prioridade dos prefeitos. Os
recursos, no entanto, vão
continuar no programa para
aplicação neste ano.
PR ESEN ÇAS
–
Estiveram presen tes no
lançamento o vice-governador
Darci Piana; os secretários
Márcio
Nun es
(Desenvolvimento Sustentável
e Turismo), Beto Preto (Saúde),
João Debiasi (Comunicação
Social e Cultura) e Marcel
Micheletto (Administração e

ESA em PG
Uma comitiva do Exército Brasileiro esteve em Ponta
Grossa designada para avaliar a estrutura da cidade e discutir
a possibilidade de implantação da Escola de Sargentos das
Armas (ESA) no Município. “Estamos preparados, aptos e
dispostos a sustentar uma aliança que vai atravessar décadas
e sobreviver a todos nós”, disse a prefeita Elizabeth Schmidt.
O encontro foi conduzido pela prefeita e contou com a
presença dos secretário Sandro Alex, coronel Romulo Marinho
Soares, e de representantes do Instituto de Água e Terra, e
das estatais Compagás, Copel e Sanepar.
ESA em PG II
Ponta Grossa está na
última fase de disputa de
município s
que
se
candidataram para receber a
nova sede da Escola de
Sargentos das Armas (ESA).
A ESA forma oficiais
especializados em operações
bélicas, mas pretende ampliar
a abrangência e até duplicar o
número de militares formados.
O novo endereço da nova
escola deve ser definido em
agosto pelo Comando-Geral
do Exército. A estimativa é de
investimento de R$ 1,2 bilhão
para a instalação da escola,
que deve receber até 2,4 mil
alunos internos e formar uma
nova comunidade de 9 mil
pessoas.
Paraná Mais Cidades
O Governo do Paraná
lança o maior programa da
história do Estado em repasses
a fundoperdido indicados pelos
deputados estaduais. Essa será
a segunda edição do programa

Paraná Mais Cidades, que
disponibilizará meio bilhão de
reais para investimentos nos
399 municípios. O aporte é
42% maior do que em 2021(R$
351 milhões). O foco é
fomentar o desenvolvimento
sustentável, o crescimento
econômico e oferecer
assistência direta aos
municípios.
No virtual
O Projeto de Lei de autoria
do senador Oriovisto
Guimarães (Podemos) foi
aprovado emvotação simbólica
no plenário remoto do Senado
Federal. O texto autoriza a
realização de assembléias,
votações e reuniões dos órgãos
deliberativos de associações,
fundações, entidades sindicais,
condomínios edilícios,
organizações religiosas,
organizações sociais e
organizações da sociedade civil
de interesse público, por meio
virtual, ou seja, de forma
remota.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
Pr evidência) ; o dir eto rpresidente da Fomento Paraná,
Herald o Neves; o vicepr esidebn te e d iretor de
Operações do BRDE, Wilson
Bley Lipski; o d iretor
Administrativo do BRDE, Luiz
Carlos Borges da Silveira; o

subprocurador-geral de Justiça
para Assuntos Administrativos,
José Deliberador Neto; o
deputado estadual Luiz Cláudio
Romanelli, primeiro-secretário
da Assembleia; e demais
parlamentares, de maneira
presencial e virtual.

Goioerê vai recursos atrasados
do programa Mãe Paranaense
O município de Goioerê
deve receber nos próximos
dias, o valor total dos recursos
do programa Mãe Paranaense,
que há três meses não é
depositado nas contas do
município. O repasse dos
recursos foi acertado nesta
semana depois de reunião do
prefeito Betinho Lima na
Secretaria de Estado da Saúde
em Curitiba.
Aco mp an hado
da
secretária de Saúde, Grabriela
Martins, da diretora Patrícia, o
prefeito diz que outro assunto
que avançou na capital foi
sobre o projeto que vem sendo
discutido para contemplar o
Hospital Santa Casa d e
Go io er ê. “Tr ata- se u m
importante projeto e esta foi a
terceira con versa. Logo
ter emos n ov id ad es p ar a

O prefeito Betinho Lima, a secretária Gabriela e a diretora Patricia durante audiência na SESA
promovermos a consolidação
da Santa Casa como um
hospital regional”, disse ele.
Presente na audiência, o
secretário de Campo Mourão,

Sergio Henrique, reivindicou o
programa QualiCis, Programa
de Incentivo de Qualificação
dos Consórcios Intermunicipais
de Saúde do Governo, onde a

CIS-Comcam está pleiteando
sua inserção com objetivo de
ampliar o atendimento alto
risco para os municípios
atendidos pelo CIS-Comcam.
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Goioerê aplicou 3.868 doses
da vacina contra a Covid-19
Dad os do Portal d a
Transparência da Secretaria
d e Est ad o d a Saú d e,
apontam que até esta terçafeir a, Go io erê atin giu
101,8% na aplicação da
primeira dose da vacina
co n tra a Co v id -1 9.
Segundo os números foram
aplicadas 3.868 vacinas das
3.799 recebidas. Em se
tratando da segunda dose a
cidade atingiu o índice de
89,2%, aplicando 1.034
d as
1.1 59
v acin as
recebidas.
Conforme os números
d o Vacin ô m e tro d a
Secretaria de Estado da
Saúde, 95% dos municípios
paranaenses ultrapassaram
a m arca d e 80% d e
aplicações da primeira dose
da vacina. Ainda de acordo
com os números, até terçafeira, 1.643.335 d o ses
tinham sido aplicadas no
Estado, com 1.305.029
pessoas vacinadas com a
primeira dose e 338.326
com a segunda.
Em
Go io erê,
a
Secretaria de Saúde tem
realizado a chamada forçatarefa, com o objetivo de
am p lia r o n ú m ero d e

Saúde, o percentual atingido
pelo município em relação à
primeira dose é de 109,1%
e 147,8% da segunda.
Na
Co m a rca
de
Goioerê, o município de
Quarto Centenário aparece
na sequencia, aplicando 576
vacinas das 576 recebidas
para primeira dose. O índice
alcançado é de 100%. O
município recebeu ainda
166 vacinas para a segunda
d o se e ap lico u 18 7,
chegando a 112,7%.
Moreira Sales recebeu
1. 838 vacin as p ara a
primeira dose e aplicou
1.831, alcançando índice
de 96%. Já em relação à
segunda dose, a cidade
receb eu 588 vacinas e
aplicou 640, chegando à
cas a d e 108 ,8% d e
imunização.

Indices consieráveis a cidade já alcançou: vacinação segue lenta por falta de novas doses

pessoas vacinadas. No
sábado houve aplicação da
segu n d a d ose q u e fo i
ac o m p a n h ad a
p e lo

secretário Beto Preto, que
na oportunidade elogiou a
estrutura de vacinação na
cidade.

REGIÃO: - Na região,
falan d o
de
fo rm a
proporcional, o município de

Rancho Alegre D’Oeste foi
o que mais aplicou vacinas.
Segundo os números da
Secretaria de Estado da

PARANÁ: - Em nível
de Paraná, números da
Se cret aria d e Saú d e
mostram que 12,49% da
população do estadual e
28 ,1% d o s
gru p o s
p rio rit ário s já fo r am
vacinad o s. Os ín d ices
representam cerca de 4,6
milhões de pessoas.

ATA: entidade recebeu equipamentos do
governo estadual com apoio da prefeitura
Coletores de materiais
recicláveis de Goioerê estão
comemorando a liberação de
eq uip amen to s p ara a
entidade, entregues na última
sexta-feira pelo prefeito
Betin ho Lim a e o s
vereadores Fabiano Barboza
e Patrik Peloi.
De acordo com o prefeito
Betinho, os equipamentos
vão agilizar os trabalhos da
ATA, garantin do m ais
agilidade nos serviços e mais
renda para os coletores.
Ele cita q u e são
equipamentos repassados
pelo secretário de Estado do
Meio Ambiente e deputado
licenciado, Marcio Nunes
através do Governo do

O secretário, Dhionata Macena
Os equipamentos foram entregues na última sexta-feira

Estado.
No total foram entregues
seis
im po rtantes

Equipamentos vieram do governo estadual

equipamentos: uma prensa
hidráulica vertical, uma
esteira m ecân ica, u m a
balança eletrô nica, um
carrinho transportador de
fardos, uma empilhadeira
elétrica e u m carrinh o
transportador de big bag,
fruto de convênio com o
Instituto das Águas.
A
lib eração
dos
equipamentos é fruto do
maior apoio que a atual
gestão vai dar para a ATA
por entender a importância
social da Associação que
p recisa d ar m elh ores
condições para os coletores.
O vereador Patrik Peloi
agradeceu ao deputado
Marcio Nu n es p o r ter
aten d ido u m a an tiga

solicitação da ATA, o mesmo
fazendo o vereador Fabiano
Barboza, que enfatizou a
d iferen ça
que
os
equipamentos vão trazer para
o trabalho dos coletores.
Entre os equipamentos
está a balança que consegue
pesar até milquilos, enquanto
que a balança da ATA tem
capacidade de pesagem de
até 300 quilos. “Para darmos
melhores condições de vida
para os coletores precisamos
fo rtalecer
a
ATA
aumentando o recebimento
de material reciclado, dando
m aio res co n diçõ es d e
trab alho
e
co m o
consequência melhorar o
rendimento dos coletores”,
diz o prefeito Betinho.

Secretaria de Educação incentiva
professores em tempos de pandemia
A Secretaria Municipal de
Educação de Goioerê vem
trabalhando com toda atenção
ao s pro fesso res da rede
mun icip al d e en sino ,
p r ocu r an d o v alor izar e
incentivar os trabalhos destes
p ro f issio nais q u e estão
buscando usar das tecnologias
e criatividades para conquistar
os alunos e garantir um bom
r en d imen to esco lar d o
estudante.
Dessa forma, a secretária
Alin e Batista, acab a d e
anunciar a criação do projeto
“Pr o fessor es Brilh an tes,
Alunos Fascinantes”, que ao

longo do ano vai divulgar
ações dos professores, sendo
q ue as açõ es q u e se
destacarem serão premiadas.
Outra forma de valorizar o
esforço dos profissionais da
educação, é o quadro “Vida
de Professor”, que tem como
objetivo mostrar um pouquinho
do que os mestres têm feito
para levar a aprendizagem aos
alu nos nesse p eríodo de
pandemia.
A pr o f esso ra Lau r a
Nunes, que atua nas escolas
Jardim Primavera e Cecília
Meir eles,
se
d ed ica
diariamente, se aperfeiçoando

Projeto “Bom Dia - Café com Mais”
Cultura” será lançado nesta sexta-feira
A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria
Municipal de Cultura, lança
nesta sexta-feira, 16, o
projeto “Bom Dia - Café
com Mais Cultura”. O
secretário Dhionata Macena
comenta que o projeto tem
como objetivo levar 15
minutos de cultura para
instituições, empresas e
eventos e estará à disposição
das entidades.
O projeto acontece
através de um encontro
regado a música, teatro e
dança, tudo com duração
média de 15minutos.“A ideia
é começar o dia de trabalho
mais alegre, depois de assistir
e interagir com nossos
professores e alunos que

realizarão as apresentações”,
explica Dhionata.
Ele cita que a intenção é
oferecer um café da manhã
diferenciado, embalado por
um a mensagem d e
motivação, boa música,
encenação teatral e dança.
O lançamento acontece
nesta sexta-feira, às 9 horas
na Biblioteca Pública e
aco ntecerá semp re às
segundas-feiras, durante
todo o ano.
Dhionata explica que as
em presas
q ue
se
interessarem em levar o
projeto
para
seu s
funcionários, podem entrar
em contato com a Secretaria
de Cultura, ou agendar pelo
telefone (44) 3522-2266.

em aplicativos tecnológicos
que fazem a diferença nas
aulas não presenciais.
“Os alunos adoram realizar
as atividades propostas com
as explicaçõ es f eitas”,
comenta a secretária Aline,
que assim como a professora
Laura, outras professoras têm
se dedicado para dinamizar
as aulas que tem ocorrido de
forma remota utilizando a
tecn o lo gia,
ino v ação ,
aplicativos e fazendo cursos
para levar o aprendizado até o
aluno.

realizando antes de iniciar os
trabalhos, a ginástica laboral,
realizando alguns exercícios
físicos para aquecer os grupos
musculares, preparando o
corpo para a realização das
tarefas diárias.
São exercícios realizados
de 5 a 10 minutos diariamente,
p ro mo ven d o
v ário s
b en ef ício s, d en tr e eles,
p rev enção d e do en ças
laborais, redução da fadiga,
alívio das tensões e aumento
da disposição para iniciar a
Jornada de trabalho.
A secretária Aline Suellen
destaca a louvável iniciativa
dos professores e “que possa
inspirar não só a equipe da
Educação, como de outras
secretarias”.

G I N Á S T I C A
LABORAL: Por iniciativa
das próprias professoras do
CMEI Aparecida Belizário,
as p r o fissio n ais estão
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