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Região vai receber mais 3,8 mil
doses de vacina contra a Covid
O Governo do Estado
já iniciou a distribuição
das 742.910 doses de
vacinas contra a Covid19 para as 22 Regionais
de Saúde do Paraná.
Campo Mourão, onde
está localizada a 11ª
Regional, vai receber
3.800 doses do imunizante. De acordo com as
in formaçõ es, ser ão
entregues imunizantes
dos três laboratórios
(CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer) que atendem
o Plano Estadual de
Va cina ção co ntra a
Covid-19 até o momento.
PÁGINA 03

Coordenador
da Casa Civil
visita a Câmara
de Goioerê
PÁGINA 02

Assistência Social está cadastrando
interessados em moradias populares
A Secretaria de Assistência Social de Goioerê
está cadastrando os interessados em uma das 504
casas populares que serão
construídas no município
a partir de janeiro do ano
que vem. As casas serão
construídas às margens da
rodovia BR-272, perto do
incubatório da Copacol.
De acordo com a secretária Ivanilda Plaza, quem
tiver dificuldade para preencher o cadastro deve
procurar a secretaria.
“Além do cadastro a gente
pode esclarecer os
critérios de seleção e
outros requisitos”,
diz ela.
PÁGINA
02

Técnicos do Programa
Mais Aprendizagem (PMA),
estiveram em Goioerê na
sexta-feira passada, onde se
reuniram com a chefe do
Núcleo
Region al d e
Educação, professora Tania
Henrique e sua eq uip e.

Durante a visita, o professor
André Eduardo Sutil, disse
que a vinda a Goioerê teve
como objetivo acompanhar
o retorno híbrido das aulas
n as d as 22 tu rmas d o
programa na regional do
município. PÁGINA 03

Goioerê poderá sediar o Campeonato
Paranaense de Karatê no ano que vem
A cidade de Goioerê poderá
ser sede de uma das etapas do
Campeonato Paranaense de Karatê de 2022. O assunto foi
levantado durantevisita do presi-

Rede de Proteção: vídeo incentiva
denúncias contra abuso a crianças
A Prefeitura de Goioerê,
através da Casa da Cultura,
lançou nesta terça-feira,
dentro da programação que
marcou o Dia Nacional de
Combate ao Ab uso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, um vídeo

Técnicos do Programa Mais Aprendizagem
visitaram Núcleo de Educação de Goioerê

incentivando a comunidade a
fazer denúncias sobre o tema.
O vídeo foi idealizado pela
Rede d e Pr oteção d o
município, com apoio das
secr etar ias de Cultu ra e
Assistência Social.

PÁGINA 03

dente da Federação Paranaense
deKarate-Do Tradicional, Alessandro Ramos, ao prefeito
Betinho Lima.

PÁGINA 03
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Assistência Social está cadastrando
interessados em moradias populares
A
Secretaria
de
Assistência Socialde Goioerê
está cad astran do o s
interessados em uma das 504
casas populares que serão
construídas no município a
partir de janeiro do ano que
vem. As casas serão
construídas às margens da
rodovia BR-272, perto do
incubatório da Copacol.
De acordo com a secretária
Ivanilda Plaza, quem tiver
dificuldade para preencher o
cadastro deve procurar a
secretaria. “Além do cadastro
a gente pode esclarecer os
critérios de seleção e outros
requisitos”, diz ela.
NOVO BAIRRO: - O
anúncio das casas e do novo
bairro foi feito na quinta-feira
passada pelo prefeito Betinho
Lima. As casas terão a entrada
de até R$ 15 mil subsidiadas
pelo Governo do Estado.
Segundo o prefeito, a
infraestrutura será completa,
com asfalto, iluminação de
LED, rede de esgoto, entre
outras benfeitorias. Junto ao

A secretária Ivanilda: apoio aos que necessitam de ajuda para cadastro

empreendimentoserátambém
construída a nova estação
rodoviária de Goioerê, além
de creche, CRAS e um ginásio
de esportes.

“Vamosconstruirum novo
bairro em Goioerê, com toda
a infraestrutura, cuja
construção deve começar na
primeira quinzena de janeiro

d e 2021, co m en trad a
subsidiada e prestações de
valor baixo, de R$ 250,00 a
R$280,00” – frisou Betinho
Lima.

Coordenador da Casa Civil
visita a Câmara de Goioerê
O coordenador da Casa
Civil do Governo do Paraná,
Beto Co sta, visito u a
Câmara de Vereadores de
Goioerê nesta segundafeira, dia 17.
O en co n tro fo i n o
gabinete do p resid en te
‘Kleber Paraíba’ e serviu
para ouvir demandas dos
parlamentares e estreitar
ainda mais as relações das
instituições.
Para o p resid en te
‘ Kleb er Paraíb a’ , o
encontro foi muito bom, com
o s vereado res tend o a
oportunidade de apresentar
su as d em an d as e d ar
sugestões para facilitar os
canais de comunicação com
a administração estadual.

A reunião aconteceu na Câmara Municipa: estreitando relações

“Em nome do Beto Costa
a gen te agrad ece ao
governador Ratinho Júnior,

que vem abrindo espaço
p ara q u e as câm aras
municipais e prefeituras

p o ssam fazer su as
reivindicações. Estamos
satisfeitos”, disse.

Procon de Goioerê alerta para suspensão
dos atendimentos devido ao Decreto
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Em
raz ão
do
agravamento da pandemia
e seguindo o Decreto
Municipal, o escritório
do Procon de Goioerê,
comunica que está com o
atendimento suspenso,
retornando na próxima
semana, dia 26 de maio,
res salt ando que o
atendimento presencial
deve se r agenda do
antecipadamente.

A diretora do Procon,
Da niele d e P rinc e,
lembra que desde o dia
15 de março, o Procon
es ta
r ealizan do
atendimento presencial
so ment e
p or
agendamento, que deve
ser realizado das 8 às 12
horas, e, das 14 às 18
horas pelos telefones
(44) 3522-7806 e (44)
3522-8161.

Energia Limpa
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) destinou nos últimos quatro anos, no Paraná, R$ 394
milhões a financiamentos para empresas com propostas na
área de energia limpa. Os maiores montantes foram pelo
programa Fundo Clima, com R$ 60,82 milhões, e por meio da
parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento
(AFD), com mais R$ 96,40 milhões. “Seguindo as diretrizes
do governador Ratinho Junior para fortalecer esse crescimento
sustentável, um dos grandes apoiadores de energias limpas
e renováveis”, afirma o vice-presidente e diretor de Operações
do BRDE, Wilson Bley.

AME
As cidades das regionais
de Cornélio Procópio e
Jacarezinho , no Norte
Pioneiro, vão receber R$
27 m ilhõ es p ara a
construção dos centros
regionais de especialidade.
O deputado Luiz Claudio
Romanelli(PSB)confirmou
que cada município-sede da
região terá uma unidade.
“São cerca de R$27 milhões
que serão investidos na
construção de dois imóveis
que vão abrigar o AME
(ambulatório médico de
especialidades) de Cornélio
Procópio e Jacarezinho.
Juntas, as duas unidades vão
formarum complexo médico
n o No rte Pion eiro ,
garantindo agilidade e
eficiência no atendimento”,
explica.
Medidas restritivas
Em razão do aumento
do contágio da Covid-19
no Paraná, o Governo do
Estado pub licou novo
decreto que amplia as
medidas restritivas de
en fren tam en to
da
pandemia. Pelas novas
regras, que vão vigorar até
a meia-noite do dia 31 de
maio, o toque de recolher e
lei seca passam a vigorar
das 22h até às 5h do dia
seguinte. Todo tipo de
comércio e de atividades
não essenciais também
deixam de funcionar aos

domingos.
Irregularidades
Os d ep u tad o s q u e
integram a Com issão
Especial criad a n a
Assembleia Legislativa do
Paran á p ara ap urar
possíveis irregularidades na
ordem de vacinação contra
a Covid-19 no estado
ap ro varam
um
requerimento de diligência
p ara a cid ad e d e
Apucarana. Os deputados
pediram à Prefeitura do
mu nicíp io so licitan do
informações sobre a falsa
enfermeira, presa, a pedido
do Ministério Público, e as
d oses qu e ela estava
vendendo e que teriam sido
desviadas.
Irregularidades II
Também foi aprovado
pelos deputados um pedido
de informação para que a
Prefeitura de Curitiba,
através da Secretaria de
Saúde explique os motivos
da
vacin ação
em
p ro fissio n ais de um a
empresa de planos de
saúde. “Vamos aguardar
essa resposta para depois
an alisarm o s se será
n ecessária ou n ão a
convocação da secretária
d e Saúd e para d ar
explicações à Comissão”,
disse o presidente do grupo,
d ep u tad o
Delegad o
Francischini (PSL) .

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Rede de Proteção: vídeo incentiva
denúncias contra abuso a crianças
A Prefeitura de Goioerê,
através da Casa da Cultura,
lançou nesta terça-feira, dentro
da programação que marcou o
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, um
vídeo in centivando a
comunidade a fazer denúncias
sobre o tema.
O vídeo foi idealizado pela
Rede de Proteção do município,
com apoio das secretarias de
Cultura e Assistência Social.
“A intenção é conscientizar a
população sobre essa violência
que não apenas machuca o
corpo físico, mas também
destrói os sonhos e futuro da
criança ou adolescente”, diz a
secretária Ivanilda Plaza.
Para que não sabe, a data
surgiu em memória à menina
Araceli Crespo, de 08 anos de
idade, que foi sequestrada,

Vídeo foi lançado ontem pela Casa da Cultura do município
violentada e assassinada no
dia 18 de maio de 1973, e
crime até h oje não fo i
solucionado, gerando uma
grande comoção no país e
criando este dia para combater

o crime de abuso e exploração
sexual de crian ças e
adolescentes.
Em Goioerê, as denúncias
podem ser feitas através dos
seguintes canais: Disque 100,

Polícia Militar – 190, Polícia Civil
– 3522-1137, Ministério Público
– 3522-2084, Conselho Tutelar
– 3522-8250 e 9.8455-3950,
CREAS – 3522-3190 e 9.84557164

Técnicos do Programa Mais Aprendizagem
visitaram Núcleo de Educação de Goioerê
Técnicos do Programa
Mais Aprendizagem (PMA),
estiveram em Goioerê na
sexta-feira passada, onde se
reuniram com a chefe do
Núcleo Regionalde Educação,
professora Tania Henrique e
sua equipe.
Durante a visita,o professor
André Eduardo Sutil, disseque
a vinda a Goioerê teve como
objetivo acompanharoretorno
híbrido das aulas nas das 22
turmasdoprogramana regional
domunicípio.
A visita também teve o
objetivo dos profissionais

Técnicos do NRE com o representante da SEED em Goioerê

Programa foi mostrado de perto para os técnicos

terem a oportunidade de
co mpreenderem
as
necessidades das instituições
de ensino e possibilitar uma
construção colaborativa desse
contextodeensinohíbrido para
o Programa.
Ao término da reunião, o
professorAndré e a professora
Rose, deslocaram-se para às
escolas que oferecem o
Projeto Mais Aprendizagem,
momento em que ocorreu o
registro do terceiro dia de aulas
presenciais/ híbridas.
A chefe deste órgão, Tania
Henriq ue, relata que a
presença do técnico André
ocorreu porque o NRE de

Goioerê poderá sediar o Campeonato
Paranaense de Karatê no ano que vem
A cidade de Goioerê poderá
ser sede de uma das etapas do
Campeonato Paranaense de
Karatê de 2022. O assunto foi
levantado durante visita do
pr esid ente da Fed eração
Paranaense de Karate-Do
Tr adicional, Alessand ro
Ramos, ao prefeito Betinho
Lima. O encontro foi no início
deste mês.
Du rante o encontr o,
Alessandro falou dos trabalhos
que os professores de karatê
estão realizando em Goioerê e
pelo destaque que sempre
ocupa
neste
cen ário,
anunciando a intenção de trazer
para o município, no próximo
ano, o campeonato paranaense
de karatê.
O prefeito Betinho Lima deu
totalapoio à proposta. “O karatê
tem importante filosofia de vida
e deve ser transmitida para

Proposta foi feita e aceita pelo prefeito Betinho:
evento do próximo ano seria em Goioerê
nossas crianças de forma
competente”, enfatizou o
prefeito, reafirmando o apoio
da administração em projetos,
capacitações e competições.
O prefeito ainda falou do
trabalho do secretário Igor
Américo para que Goioerê
volte a promover grandes
competições, ressaltando que

assim que a pandemia permitir
a realização de jogos, a proposta
é fomentar to das as
modalidades.
O presidente da Federação,
Alessandro Ramos agradeceu
a recepção do prefeito,
lembrando que o encontro foi
possível pelas ações do vereador
Helton Maia. (Da Assessoria).

Goioerê obteve um grande
número de turmas do projeto
que aderiram ao retorno às
aulas presenciais híbridas.
A visita às instituições de
ensino foimuito produtiva, as
equ ipes e p rofessores
puderam demonstrar seu
trabalho, apresentarsugestões
e relatar suas necessidades,
dificuldades e, principalmente,
foi possível reencontrar os
alunos no espaço das salas de
aulas, caracterizando todo o
movimento e esforço de todos
para que estes sejam bem
acolhidos e orientados quanto
aos
pro toco los
de
biossegurança.

Região vai receber mais 3,8 mil
doses de vacina contra a Covid
O Governo do Estado
já iniciou a distribuição
das 742.910 doses de
vacinas contra a Covid19 para as 22 Regionais
de Saúde d o Paraná.
Campo Mourão, onde
está localizada a 11ª
Regional, vai receber
3. 800
d o s es
do
imunizante.
De acordo com as
in fo rm açõ es, ser ão
entregues imunizantes
do s três lab oratórios
( C o r o n a V a c ,
AstraZeneca e Pfizer)
que atendem o Plano
Estadual de Vacinação
contra a Covid-19 até o
momento.
Tra b alh a d o res d a
saúde que ainda não
fo r am im u n izad o s,
tr ab alh ad o res
de

educação e pessoas com
comorbidade fazem parte
do grupo prioritário desta
nova remessa.
A distribuição das novas
doses está sendo feita com
apoio das aeronaves do
Go vern o d o E stad o ,

rep etin d o a lo gística
adotada até o momento, e
a ex p e cta tiv a é d e
vacinação acelerada nos
próximos dias, uma vez
que os grupos impactados
já
es tão
sen d o
imunizados.
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Em Brasília, Ratinho Junior
defende modelo de pedágio
baseado na menor tarifa
O gov ern ad o r Car lo s
Massa Ratin h o Ju n io r
defendeu nesta semana, em
reuniões com o presidente
Jair Bo lso naro e com o
ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, a
n ecessid ad e
da
implementação de um modelo
de pedágio que respeite o
an seio d a so cied ad e
paranaense pela menor tarifa,
sem outorga.
O
Min istér io
de
Infraestrutura estudará as
mudanças sugeridas pelo
Paraná e apr esentará um
novo modelo. A ideia é que o
novo projeto seja justo com o
desejo dos paranaenses.
A intenção, ressaltou o
go vern ad or , é n or tear a
co n cessão d o s 3.327
quilômetros de rodovias que
cortam o Paraná em torno de
duas diretrizes: maior número
de obras e menor valor de
tarifa cobrada do usuário. Os
atuais contratos de pedágio
terminam em novembro deste
ano.
“O governo federal deve
fazer mudanças e apresentar
uma nova proposta ao Paraná.
Reforçamos o desejo de todos
os paranaenses por uma tarifa
mais baixa, com a execução
de obras e que o leilão ocorra
na Bola de Valores de São
Paulo , co m a maio r
transparência possível. Esse
é o nosso compromisso com a
infraestrutura do Paraná”,
destacou Ratinho Junior.
As
p r o p o stas
ap r esen tad as
p elo
governador estão alinhadas
ao modelo proposto pelo G7,
gr u p o d as p r in cip ais
entidades do setor produtivo
paranaense, que entregou ao
Ministério da Infraestrutura
d o cu men to so licitan d o
alterações no mod elo de

pedágio prop osto para o
Paraná.
Os empresários pedem
que a licitação da concessão
seja pela menor tarifa, sem
limite de desconto; garantia
de execução das obras por
meio de depósito caução;
ad eq u ação n o d egr au
tar if ár io
d as
p istas
duplicadas; a desoneração do
PIS/Cofins que incide sobre
as tarifas de pedágio; e a
tr an sp ar ên cia to tal n o
processo.
“Ju n to co m o seto r
produtivo e lideranças locais,
o Go v er n o d o Par an á
defende um modelo que
contemple o que a população
nos exige: o menor valor na
tarifa de pedágio”, afirmou o
secr etár io d e Estad o d a
Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex.
O s n o v o s tr açad o s,
segu n d o d eman d a d o
Governo do Estado, estão
divididos em seis lotes, mas
com desenhos diferentes do
atual, já que incluem rodovias
que
n ão
estav am
con temp ladas até então ,
como a PR-323, no Noroeste,
a PR-280, no Sudoeste, e a
PR-092, no Norte Pioneiro.
O conjunto de rodovias em
p r o jeto é f o r mad o p o r
estaduais (35%) e federais
(65%).
Sand ro Alex reforçou o
pedido para que as o bras
sejam executadas em sua
g r a n d e m ai o r i a n o s
primeiros anos do contrato.
O pacote atual, lembrou ele,
prevê a duplicação de 1.783
q uilô metro s (90% até o
sétimo ano d o acordo ), a
construção de 10 contornos
urbanos, 253 quilômetros
d e f a ixa ad ici o n a l n as
rodovias já du plicadas e de
104 quilômetros de terceira
faixa para apoio ao trânsito.

