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Santa Casa pede socorro de R$ 2
milhões ao Ministério da Saúde
O Provedorda Santa Casa
de Goioerê, Ademir Antonio
de Lima, juntamente com o
prefeito Betinho Lima e lideranças do PP – Partido Progressista – fizeram no último
sábado, a entrega de ofício ao
deputado federal Ricardo
Barros, solicitando do Ministério da Saúde, a liberação de
R$ 2 milhões para a entidade.
Segundo o Provedor, os recursos são para custeio.
PÁGINA 03

Copacol:
começam hoje as
entrevistas para
contratação de
50 trabalhadores
em Goioerê
Tem início nesta terçafeira, a série de entrevistas
que a Copacol realiza para a
seleção e contratação de 50
trabalhadores de Goioerê.
Asvagas oferecidassão para
os chamados safristas.

Deputado Anibelli
Neto visita Goioerê
e reafirma
compromissos com
a cidade

PÁGINA 04

O deputado estadual AnibelliNeto esteveem Goioerêna
última quinta-feira,oportunidade em que se reuniu com
lideranças políticas da cidade e
aproveitou para reafirmar os
compromissosassumidoscom
omunicípio. PÁGINA 02

PÁGINA 02

Força-tarefa da prefeitura realiza
limpeza e melhorias no cemitério
Uma força-tarefa da prefeitura, realizou nesta segunda-feira, uma ampla limpeza
do Cemitério de Goioerê. De
acordo com a direção do
órgão, os serviços visam
deixar o local em condições
para visitas, em especialneste
domingo dia das mães.Os
serviços foram coordenados
pela Secretaria Municipal de
Viação e Obras com apoio
das demais secretarias, que
estão cedendo pessoal para
ajudar no arrastão. A ação
foi iniciada na manhã de segunda-feira e deve prosseguir durante toda a semana.
PÁGINA 04

Goioerê dá passo importante para
a autonomia do Campus do IFPR
A cidade de Goioerê deu
mais um passo importante
na luta pela emancipação do
Campus do IFPR – Instituto
Federal do Paraná. Em visita a cidade no último sábado, o deputado federal Ri-

cardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, anunciou a publicação, no Diário Oficial da
União, da comissão que vai
avaliar a proposta.
PÁGINA 03

Dia das Mães deve movimentar
o comércio de Goioerê e região
O Dia das Mães, comemorado no segundo
domingo de maio – dia 9 –
vem gerando grande expectativa para os comerciantes de Goioerê e
municípios vizinhos. A
expectativa é das melhores, apostam lojistas. O

otimismo também na
Confederação Nacional
do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC)
que estima um volume de
vendas de R$12,2 bilhões
em todo o país, por conta
da data este ano.
PÁGINA 05
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Câmara quer reativação de albergue, construção
de ciclovias e internet de qualidade nas escolas
Reunidos na noite de
o ntem , veread ores d e
Goioerê discutiram diversos
assuntos constantes da pauta
da sessão plenária. Entre os
assuntos, a reativação do
albergue d a cidade,
construção de ciclovias em
avenidas centrais e internet
de qualidade nas escolas da
rede municipal de ensino.
De acordo com o vereador
Fabio Plaza, é fundamental
que a Prefeitura promova a
reativação d o albergue
municipal para o devido
acolhimento de moradores de
rua em Goioerê. “Tem muita
gente necessitad a e a
reabertura do albergue vai
ajudar e muito”, disse.
Já os vereadores Helton
Maia e Patrik Pelói, tiveram
aprovada indicação que
solicita da Prefeitura, em
esp ecial do setor d e
planejamento, para que faça
estudos, visando a elaboração
de projetos de construção de
ciclovias nos canteiros centrais
das avenidas Mauro Mori,
Santos Dumont e Curitiba.
De autoria do vereador
Patrik Pelói, foi aprovada
indicação que solicita da
Secretaria Municipal de
Educação, informar sobre a
internet para as aulas online

Os vereadores de Goioerê se reúmem todas às segundas-feiras à noite

d evid o ao p erío do d e
pandemia.
O vereador quer saber
co mo está send o a
distribuição da internet nas
escolas, se está sendo o
su ficien te
p ara
o
desenvolvimento das aulas
online tanto para professores
e alunos e se Prefeitura tem
feito avaliação para as escolas,
sobre a velocidade de internet
e equipamentos.
Da vereadora Luci Alvino
foi aprovada indicação que
so licita o envio d e
correspondência à Secretaria
de Segurança Pública do

Estado , bem co mo ao
comando geral da Polícia
Militar, citando de sua
preocupação com a atual
situação da segurança pública
no Estado, em especial a
situação vivida pelos agentes
de segurança, quersejam civis
ou militares, que estão vivendo
um dos piores momentos da
história em relação a efetivo,
salário e pressão social.
Também foi aprovada, de
autoria do vereador Ricardo
Martins, indicação que solicita
do setor competente da
Prefeitura, a elaboração e
encaminhamento no mais

curto lapso temporal, à
apreciação da Câm ara
Municipal, de projeto de lei
versando sobre a alteração
da d en om in ação d o
Aeroporto Municipal de
Goioerê, para Aeroporto
Valdeci Cruzeiro.
De autoria do vereador
‘Kleber Paraíb a’ , fo i
aprovada indicação que
solicita da administração
m un icip al, dentro d a
viabilidade legal, técnica e
financeira, incluir no plano de
vacinação m unicipal os
discentes da Escola Padre
Anchieta – APAE de Goioerê.

Deputado Anibelli Neto visita Goioerê
e reafirma compromissos com a cidade
O depu tado estad ual
An ibelli Neto esteve em
Goioerê na última quinta-feira,

oportunidade em que se reuniu
com lideranças políticas da
cidade e aproveitou para

reafirmar os compromissos
assumidos com o município.
Anibelli esteve na Câmara

O deputado Anibelli Neto esteve em Goioerê na quinta-feira

Municipal, onde se reuniu com
vereadores, em especial com o
presidente ‘Kleber Paraíba’ e
em seguida foià Prefeitura, onde
foirecebidopeloprefeitoBetinho.
Na con versa co m o
prefeito, o deputado garantiu
apoio aos projetos de Goioerê
e disse que vai viabilizar
investimentos para atender o
município.
“Precisamos do apoio do
deputado Anibelli, que será
muito importante para viabilizar
alguns de nossos projetos”,
disse Betinho.
O prefeito aproveitou para
destacar o bom relacionamento
com o presidente da Câmara,
‘Kleber Paraiba’, que está
compr ometid o co m o
desenvolvimento de Goioerê.

Novo grupo
O Paraná dará início à imunização contra a Covid-19 de
pessoas com comorbidades, com deficiência permanente,
grávidas e puérperas. A imunização do novo grupo será
possível graças o recebimento de 391.500 doses da
AstraZeneca/Fiocruz, que somadas às 14.600 unidades da
Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan/Sinovac,
entregues no sábado (1º), totalizam 406.100 doses
disponíveis para aplicação na população paranaense. A
vacinação vai começar por pessoas com Síndrome de
Down, com doença renal crônica, gestantes e puérperas.
Nesse primeiro momento, a vacinação de pessoas com
comorbidades graves ou deficiência permanente severa
alcançará quem têm entre 55 e 59 anos.
Turismo no NP
O turismo é um dos focos
de investimento do Paraná
Produtivo no Norte Pioneiro.
O programa foi lançado na
regiãona quinta-feira, 29, pelo
secretário estadual de
Planejamento e Projetos
Estruturantes, Valdemar
Bernardo Jorge, e pelo
deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB). Na sextafeira, 30, Bernardo Jorge e
Romanelli visitaram os
atrativos do setor. As ações
passam pelo incentivo ao
desenvolvimento da região
para criação de emprego e
renda através da atração de
novos empreendimentos
industriais e comerciais.

Desvalorização do real
A moeda brasileira está
tão desvalorizada que
aconteceu um processo de
inversão curioso: os
paraguaios estão cruzando a
fronteira para comprar
mercadorias no Brasil e não
mais
o
contrário.
Comerciantes da fronteiraem
Foz do Iguaçu relatam um
aumento de 50% na
circulação de paraguaios para
Aulas presenciais
Aredemunicipaldeensino produtos do varejo e atacado.
deCascaveljá está retomando Desde o começo do ano, o
gradativamente as aulas guarani paraguaio valorizou
presenciais. O retorno frente ao real. No finaldo ano
começou no dia 19, com os passado era preciso ter 1.327
dois Cmeis e duas escolas no guaranis para comprarR$ 1e
bairroRiviera.Nesta segunda- agora são necessários 1.200.
feira(3)está previsto o retorno Alémdisso,oguaranivalorizou
5% ante ao dólar, enquanto o
real caiu 4%.
Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 20 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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O presidente da Federação Paranaense de Karatê, anunciou a intenção
de Goioerê sediar o proximo campeonato paranaense o ano que vem

O prefeito Betinho
Lima recebeu na última
se man a, a visita do
presidente da Federação
Paranaense de KaratêDo
Tr ad icion al ,
Ale ssan dr o R amos.

Participou da reunião o
secretário de Esporte,
Igor Américo.
Durante o encontro,
Alessandro falou dos
t ra ba lh os q ue o s
professores de karatê

presencialemmaisoitoescolas
municipais e cinco Cmeis. O
retorno está sob rigoroso
plano de segurança sanitária.
Cada unidade escolar foi
devidamente orientada sobre
protocolos deafastamentoem
casos suspeitos ou
confirmados de Covid19.

estão real izando em
Goioerê e pelo destaque
que sempre ocupa neste
cenário. Ele também
anunciou a intenção de
trazer para Goioerê, no
p ró ximo
a no ,
o

campeonato paranaense
de karatê.
O prefeito Betinho
Lima deu total apoio à
proposta. “O karatê tem
importante filosofia de
vid a e d eve se r
transmitida para nossas
c rian ça s d e fo rma
competente”, enfatizou
o prefeito reafirmando
o apoio da administração
em
pr ojet os,
c ap ac ita ç õe s
e
competições.
O prefeito ainda falou
do trabalho do secretário
Igor para que Goioerê
volte a promover grandes
c o mp e t i ç õ e s,
ressaltando que assim
que a pandemia permitir
a realização de jogos, a
proposta é fomentar
todas as modalidades.
O p re sid en te d a
Federação, Alessandro
R amos a gr a de ce u a
recepção do prefeito,
l embr an d o qu e o
encontro foi possível
pelas ações do vereador
Helton Maia.
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Goioerê dá passo importante para
a autonomia do Campus do IFPR
A cidade de Goioerê deu
mais um passo importante na
luta pela emancipação do
Campus do IFPR – Instituto
Federal do Paraná. Em visita a
cidade no último sábado, o
deputado federal Ricardo
Barros, líder do governo na
Câmara dos Deputados,
anunciouapublicação,noDiário
Oficial da União, da comissão
que vai avaliar a proposta.
Ainda em Goioerê, o
deputado hipotecou total
apoio à proposta e se mostrou
empenhado na luta que tem a
participação de lideranças
políticas, empresariais e da
educação, não só de Goioerê,
mas de vários municípios
vizinhos. “Não será uma luta
fácil, mas não vamos medir
esforços para ajudar”, disse.
O depu tado veio a
Goioerê a convite do prefeito
Betinho Lima e de lideranças
do PP – Partido Progressista

Lideranças do PP estão empenhadas em buscar garantir a independência do Campus do IFPR

O deputado Ricardo Barros: apoio à proposta de
indenpendência do Campus do IFPR de Goioerê

– entre elas o vice-prefeito
Adilson Corpa e o s
vereadores Márcio Lacerda
e Helton Maia, que estão
empenhados na luta pela
mudança de tipologia do
Campus do IFPR.
Com a m ud an ça d e
tipologia, o IFPR de Goioerê,
passará a oferecer cursos de
grad uação, b em com o
mestrado e até doutorado.
Além disso, tem a questão do
aumento do quadro de
servido res, que po derá
chegar até 70 professores e
cerca d e 45 técnico s
administrativos.
Segundo Ricardo Barros,
o maior entrave para a
independência do IFPR de
Goioerê, está relacionado à

contratação de pessoal. “Há
uma lei que proíbe novas
contratações este ano, mas
vamos trabalhar e buscarmos
garantir isso para o ano que
vem”, disse.
O prefeito Betinho Lima,
que está encabeçando o
movimento juntamente com
lideranças do PP, cita que é
preciso aproveitara influência
do deputado Ricardo Barros
junto ao governo federal. “O
Ricardo é o líder do governo,
um político muito influente e
nós precisamos aproveitar
isso”, disse.
Presidente do PP e viceprefeito de Goioerê, o médico
Adilson Corpa se diz
esperançoso. “Estou bastante
confiante, pois o deputado

Santa Casa pede socorro de R$ 2
milhões ao Ministério da Saúde
O Provedor da Santa
Casa de Goioerê, Ademir
Antonio de Lima, juntamente
com o prefeito Betinho Lima
e lideranças do PP – Partido
Progressista – fizeram no
último sábado, a entrega de
ofício ao deputado federal
Ricardo Barros, solicitando
do Ministério da Saúde, a
liberação de R$ 2 milhões
para a entidade. Segundo o
Provedor, os recursos são
para custeio.
Ademir explicou que a
Santa Casa vem buscando
se ad eq uar a algum as
exigências legais, inclusive do
Corpo de Bombeiros e que
os recursos são necessários
para o custeio com a compra
de equipamentos que visam
dar mais segurança aos
p acientes e equ ip e d e
trabalho.

A entrega do ofício acontceu sábado: recursos de R$ 2 milhões para a Santa Casa de Goioerê

Durante encontro com
Ricardo Barros, o Provedor
da Santa Casa lembrou que
o hospital é uma referência
regio n al,
aten d en d o
p acien tes d e vário s
municípios vizinhos e até

mesmo de outras regiões. O
Provedor também agradeceu
o deputado pelos recursos
carreados para o hospital em
anos anteriores.
“Nós somos muito gratos
ao deputado Ricardo Barros,

que tem sido um grande
parceiro da Santa Casa.
Assim co mo em vezes
passadas, acreditamos que
ele vai nos ajudar com esse
pedido junto ao Ministério
da Saúde”, disse Ademir.

Ricardo Barros é muito
influente e tenho certeza que
ele vai nos ajudar”, citou.
Quem também pensa
assim é o vereador Márcio
Lacerda. Ele cita que como
líder do governo, Ricardo
Barros facilita a derrubada de
possíveis entraves. “Nossa
esperança está depositada no
deputado Ricardo Barros, que
é um político influente em
Brasília e nós precisamos
aproveitaresse bom momento
dele”, disse.
O vereador Helton Maia
cita que além do pedido do
PP, o movimento conta com
o apoio de vários prefeitos e
que isso também é fator
preponderante. “Sem dúvida.
Prefeitos, vereadores e PP
estão alinhados, buscando um
mesmo objetivo. Creio que
vai dar certo e muito em breve
poderemos celebrar essa
vitória”, citou ele.

O prefeito Betinho Lima conversa
com o deputado Ricardo Barros
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Força-tarefa da prefeitura realiza
limpeza e melhorias no cemitério
Um a fo rça-tarefa da
prefeitura, realizou nesta
segunda-feira, uma ampla
limpeza do Cemitério de
Goioerê. De acordo com a
direção do órgão, os serviços
visam deixar o local em
condições para visitas, em
especial neste domingo dia
das mães.
Os serviços foram
coordenados pela Secretaria
Municipal de Viação e Obras
co m apo io das d emais
secretarias, q ue estão
cedendo pessoal para ajudar
no arrastão. A ação foi
in iciad a n a m an h ã d e
segu n d a-feira e deve
prosseguir durante toda a
semana.
O secretário de Viação e
Obras, Sidnei da Cruz,
explica que essa ação estava
no cronograma para ocorrer
na semana do Dia das Mães,
por ser uma semana de

A ação foi iniciada ontem e segue durante esta semana: limpeza e melhorias no cemitério da cidade

gran d e m o vimen to n o
cemitério.
“ Estam o s co m u m a
equipe reduzida e as ações
precisam ser planejadas para
que possamos atender as
demandas. Agradeço aos
secretários municipais pela
parceria. Com a união de
esforços vamos avançando”,
enfatiza Sidney.
A secretária de Saúde,
Gabriela Martins, que está
com a equipe da dengue
participando da ação, alerta
a população que ao ir ao
cemitério que joguem as
embalagens plásticas dos
vasos, pois em dias de chuva,
elas acumulam água.
“Estamos aproveitando
essa ação p ara fazer
prevenção à dengue, que é
outro problema que vem
send o co n trolad o em
Go io erê”, com en ta a
secretária.

Moreira Sales: arrastão de
limpeza nesta terça-feira
A prefeitura de Moreira
Sales, está comunicando aos
mor ad or es d a sede d o
município, que segue nesta
terça-feira, dia 4, o arrastão de
limpeza que está sendo feito
pela administração municipal.
O arrastão foi iniciada ontem.
De acordo com o secretário
de Administração, Reginaldo
Martins, os moradores devem
se mobilizem, realizando a
limpeza d os q uintais e
colocando nas calçadas, lixos,
entulhos e objetos inservíveis.
To do o trabalho será
acompanhado por fiscais da
prefeitura. O objetivo da ação
é evitar o aparecimento de
doenças, como a dengue, por
exemplo, cujo mosquito gosta
de lugares com água e sujeira.
“Nós estamos pedindo o
apoio da comunidade, pois
estamos vivendo dias difíceis.
A dengue está aí e se a gente
não se cuidar não venceremos
essa batalha”, cita.

GUIAR COMERCIAL DE
MARILUZ
Mercado Mariluz
O ponto certo da sua economia,
tratando com cortesia para nossa
família atendendo a sua.
AV. Marilia, fone 35341284
Mariluz P/R
A Prefeitura pede o apoio dos moradores para que colaborem com a limpeza

Copacol: começam hoje as entrevistas para
contratação de 50 trabalhadores em Goioerê
Tem i n í ci o n es t a
terça-feira, a série de
en t r evi s t as q u e a
Copacol realiza para
a
s e l e çã o
e
co n t ra t aç ão d e 5 0
t r ab al h ad o re s
de
Go i o er ê. As vag as
oferecidas são para os
chamados safristas.
De a co r d o c o m
i n fo rmaç õ e s
da
Secretaria Municipal
de
In d ú s t r i a
e
C o mér ci o ,
os

As entrevistas começam nesta terça-feira

interessados devem se
dirigir até a Agência
do Trabalhador, que
fi ca n a Aven i d a
Tiradentes.
As entrevistas que
começam nesta terçafei ra, seguem at é
qui nt a-fei ra.
Lembrando que devido
à pandemia da Covid19, deve-ser manter o
distanciamento físico
na Agência ao esperar
para ser atendido.
Ou t ra o ri en t ação
aos i n teres sad os , é
q u e t o d o s d e ve m
fa ze r o u s o d e
máscara, b em co mo
de álcool em gel.

Auto posto Pauliqui
Lavagem e lubrificação auto pecas, atendimento com cortesia
AV. Marilia 1095. Centro de
Mariluz.
Eletromóveis
Moveis e eletrodomésticos, há
vários anos atendendo a família
de Mariluz,
sua satisfação nosso compromisso.
AV. Marilia centro.
Casa de Carne Pinheiro
Uma tradição em Mariluz
Disk entregas 3534 1438 Mariluz P/R
Escritório Dentista.
Especialista em prótese dentária e estética.
Drª Ana Paula de Mello Branco
AV. Marilia 1953 Mariluz P/R
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Dia das Mães deve movimentar
o comércio de Goioerê e região
O Dia d as Mães,
comemorado no segundo
domingo de maio – dia 9 –
vem geran d o gran d e
ex p ectativa p ara o s
comerciantes de Goioerê e
municípios vizin hos. A
expectativa é das melhores,
apostam lojistas.
O otimismo também na
Confederação Nacional do
Co m ércio d e Ben s,
Serviços e Turismo (CNC)
que estima um volume de
vendas de R$ 12,2 bilhões
em todo o país, por conta
da data este ano.
O segmen to
de
ve st u á rio , ca lç ad o s e
a c es s ó rio s co s t u m a ,
trad icionalmente, liderar
as ven das nesse p erío do
d o a n o . E m 2 02 0 ,
movimentou R$ 1,6 bilhão,
com redução de 62,7% em
relação a 2019. Este an o,
a previsão de faturamento
do segmento se eleva para
R$ 4,09 bilh ões, segundo
a CN C , m o s t r an d o
v a ria ç ã o p o sit iv a d e
146%.
Em seguida, devem vir
os ram os de mó veis e

O setor de vestuário está na expectativa de boas vendas este ano: data será comemorada domingo

eletrodomésticos (R$ 2,38
b ilh õ es)
e
farmácias, perfumarias e
co sm ét ico s (R $ 1, 52

bilhão), este último, além
de ter um apelo natural
associado à data, é um
segmento de tíquete médio

(valor médio das vendas de
um período) também baixo.
MAIS BARATOS: De

acordo com a CNC, da
cesta de 17 bens e serviços
p ara o Dia das Mães,
so m en te
cin co

apresentaram retração na
comparação com o ano
anterior: bolsas (-7,6%),
artigos de maquiagem (6,3%), livro s (-3,1%),
roupa feminina (-2,3%) e
sapato feminino (-1,3%).
Em geral, a cesta apresenta
a maior variação média
d esd e 2016 (4,7% em
2021, con tra 7,7%, em
2016).
Em contrapartida, os
setores que apresentaram
os maiores aumentos foram
os de TV, som e informática
(19,2%), joias e bijuterias
(14,4%) e flores naturais
(13,3%). Bentes afirmou
que em relação à TV, som e
informática, o segmento
vem de um ano não tão
difícil, porque as famílias
ficaram em casa e passaram
a consumir mais esse tipo
de produto, o que abriu
esp aço
p ara
a
recomposição de margem.
Além disso, bo a parte
desses produtos é montada
no Brasil com componentes
importados, nos quais o
dó lar alto acab a ten do
impacto no preço.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Professores dão show para os
alunos no canal no YouTube
Professores
de
educação física da rede
municipal de ensino de
Goioerê estão dando um
show na página no
YouTube, criada por eles
neste
período
de
pandemia. O objetivo é
interagir com os alunos.
A secretária de
Educação, Aline Batista,
explica que as aulas no
canal do YouTube
contemplam os conteúdos
e objetivos do Referencial
Curricular do Paraná.

Live com música e sorteio
para mães de Moreira Sales

Professores que participaram das aulas em Goioerê

“Eles se desdobram para
criar aulas chamativas e
dinamizadas e anexar na
página para que todos os
alunos tenham acesso”,
disse.

Aulas foram transmitidas pelo canal do YouTube

A secretária está
parabenizando
os
professores Thais, Sandro,
Larissa, Patricia , Ewerton,
Letícia , Ellen e Adriana
pela iniciativa.

Mesmo em tempos de
pandemia, essa é uma data
que não pode passar ‘em
branco’, o Dia das Mães.
Pensando nisso, a Prefeitura
de Moreira Sales, através
d o Dep artamen to d e
Cultura, agendou para esta
q u in ta-feira, dia 6, a
realização de uma live em
homenagem a todas as
mães.
De aco rd o com a
diretora de Cultura, Dayane
Mazzer, a live começa às
19 h o ras e h averá
p articipação d e du as

convidadas especiais - mãe
e filha - alunas da Oficina de
Musicalidade, qu e vão
comemorar data com muita
música, diversão e sorteio
de uma linda cesta.
“O Dia das Mães é
sempre muito especial e
mesmo com as dificuldades
da pandemia, nós vamos
realizar h o men agen s,
utilizando as tecnologias
existentes, através de uma
live”, d iz Day an e,
convidando toda a cidade a
p articip ar. “ Vais ser
demais”, acrescenta ela.
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Aula inaugural abre curso de inglês
do programa Ganhando o Mundo
O cu rso de inglês
p reparató rio para o s
estudantes aprovados no
programa Gan hand o o
Mundo teve início na manhã
desta segunda-feira (3). A
etapa é essencial para instruir
os adolescentes que vão viajar
para a Nova Zelândia, como
p arte d o programa d e
intercâmbio promovido pela
Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte do
Paraná.
As aulas de inglês vão
acontecer em formato on-line
e serão ofertadas em parceria
com as un iversidades
estad uais vin cu ladas à
Superintendência Geral de
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior. A aula inaugural do
curso con to u co m a
participação do secretário da
Educação, Renato Feder, do
Superintendente da Seti, Aldo
Bona, e de representantes da
Seed e da Seti.
“É um sonho do Governo
do Paran á de enviar
estudantes para vivenciaruma
experiência num país de
primeiro mundo, e poder
contribuir para a educação
p úb lica d o Paraná n o
retorno”, destacou Renato
Feder. “Eu agradeço ao
governador Ratinho Junior e
às pessoas envolvidas no

projeto por conceberem essa
op ortu nidade, qu e vai
enriquecer em m uito a
q ualidade d a no ssa
educação”.
A semana será completa
com os testes de nivelamento
dos estudantes, que vão até a
sexta-feira (7). Os estudantes
terão no total seis módulos,
co m
avaliaçõ es
de
nivelamento na abertura e no
encerram ento . Tam bém
h averá relató rios d e
acompanhamento ao final de
cada módulo. O cronograma
de aulas segue até o início de
dezembro.
“É um programa que vai
certamente mo strar a
capacidade do ensino público
brasileiro em termos de
formação de recurso s
humanos”, pontuou Aldo
Bona.
A Universidade Estadual
do Norte do Paraná (Uenp)
divulgou em fevereiro os
editais com os nomes dos
bolsistas aprovados para as
vagas de Tutor e Orientador
Pedagógico do curso de
ensino de inglês a distância,
que será ministrado pelo
Paraná Fala In glês. O
processo seletivo foirealizado
em nível estadu al p ara
estudantes de graduação e
profissionais graduados na
área de Letras/Inglês das sete
universidades estaduais do
Paraná.
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CONTRA-CAPA

Lote de vacinas para grávidas e pessoas com
comorbidades será distribuído nesta terça-feira
Com a nova remessa de
vacinas recebidas na manhã
desta segunda-feira (3), o
Pa r a n á d a r á in íc io à
imunização contra a Covid19 d e p es so as c o m
co mo r b id a d e s,
com
d ef iciên cia p er man en te,
gr áv id a s e p u é r p e r a s.
Fo r a m en v ia d a s p e lo
Min istér io d a Saú d e ao
Estado 391.500 doses da
Covishield, da Universidade
d e Oxf o r d /Astr aZeneca/
Fiocruz, que somadas às
14 .6 00 u n i d a d e s
da
Coronavac, fabricada pelo
Instituto Butantan/Sinovac,
entregues no sábado (1º),
totalizam 406.100 d o ses
disponíveis para aplicação
na população paranaense.

Paraná recebeu 406.100 doses para iniciar a imunização de pessoas com Síndrome de Down, com
doença renal crônica, gestantes e puérperas. Nesse primeiro momento, vacinação de pessoas com
comorbidades graves ou deficiência permanente severa alcançará quem têm entre 55 e 59 anos .

A ch egada das 32.760
d o s e s d e v ac i n a s d a
f ar m ac ê u t i ca
n o r te a me r i c an a
P f i zer ,
produzida em parceria com
a empresa de biotecnologia
alemã BioNtech, também
p r evista a man h ã desta
segu n d a, f oi ad iad a. A
p r e v is ã o é q u e e la s
d es e mb ar q u e m
no
Aer o po r to In tern acio nal
Afo nso Pena, n a Região
Metr opolitana de Curitiba,
na n oite d esta segu nd af eir a, p or v o lta d as 19
horas.
As vacinas compõem o
16° lote encaminhado ao
Est ad o .
Ela s
se r ão
distribuídas nesta terça-feira
(4) para as 22 Regionais que

integram a rede de saúde do
Par an á p ar a q u e o s
mu n icíp io s p o ssam d ar
continuidade à vacinação. A
informação foi dada pelo
sec r etár io est ad u al d a
Saúd e, Beto Pr eto , q u e
recepcionou os imunizantes,
no Centro de Medicamentos
do Paraná (Cemepar).
As
v ac in as
s ão
tr an sp o r t ad as
p or
aero naves par a as áreas
mais afastadas de Curitiba,
e por via terrestre para as
d iv isõ es d e Par an agu á,
Me tr o p o li ta n a,
P o n ta
Grossa, Irati, Guarapuava,
Un ião d a Vi tó r ia, Pato
Branco, Francisco Beltrão,
Londrina, Telêmaco Borba
e Ivaiporã.

Ipem Paraná dá dicas para compra
de presentes no Dia das Mães
O Instituto de Pesos e
Medidas do Paraná –IpemPR recomenda que a compra
de presentes para o Dia das
Mães deve seguir alguns
cuidados para garantir que a
data seja lembrada por bons
momentos e para a segurança
das homenageadas.
Entre as orientações, está
a que se observe detalhes na
hora de adquirir os presentes,
como
ro up as,
eletrodomésticos, produtos
alimentício s. I mp or tante
também comprar no mercado
formal e pedir a nota fiscal do
produto na loja, pois poderá
auxiliar na hora da troca e no
caso de acidentes de consumo.
Ao adquirir qualquer peça
de vestuário, por exemplo, é
bom verificar a etiqueta têxtil
ob rigatória, onde dev em
con star
as
segu in tes
informações: nome, marca ou
razão social do fabricante ou
importador;identificação fiscal
(CNPJ) ; país de o rigem;
tamanh o ou d imen sõ es;

composição têxtil e símbolos
ou textos de tratamento e
cuidados para conservação do
produto.
Em relação à composição
do tecido, ou tipos de fibras ou
filamentos utilizados para a
produção da peça, devem estar
mencionados, inclusive com o
percentual de cada um deles.
Exemplo: 80% algodão e 20%
poliéster. Segundo a legislação
do Inmetro, que regulamenta
essas questões, fica vedado o
uso de nomes das marcas
comerciais ou denominação
estr angeira, como nylon,
popeline, lycra, lurex e rayon.
A forma de conservação e
tratamento do produto também
faz parte da exigência legal
para que conste na etiqueta do
pro duto. Geralmente são
especificados por símbolos ou
textos, co mo lav agem,
alv ejamen to , secagem a
tambor (máquina de secar),
passar a ferro, e limpeza a
seco . Essas in fo rmaçõ es
podem garantir uma vida útil
mais longa ao produto.

Todo esse contexto ser
observado no momento da
compra, pois através dele será
possível a identificação do
responsável pelo produto e a
co rr eta in fo rmação d a
composição. É uma questão
de saúde pública, pois muitas
p esso as têm alergias a
determin ad os tecid os, e
somente poderão verificar
através da informação correta
na etiqueta, para evitar riscos
à saúde do consumidor.
ELETRODOMÉSTICOS
– Secad or es d e cabelo ,
depiladores elétricos, chapas
térmicas,
esco vas
modeladoras elétricas, sauna
facial e secadores para unhas,
e eletrodomésticos utilizados
para tratamento de beleza
devem tr azer o Selo de
Conformidade do Inmetro,
garantindo que passaram por
ensaios, visando a prevenção
de acidentes de consumo e
proteção dos consumidores em
relação aos riscos elétricos,
mecânicos, térmicos, fogo e

Orientação é para que se observe detalhes na hora de adquirir os presentes,
como roupas, eletrodomésticos, produtos alimentícios. Importante também
comprar no mercado formal e pedir a nota fiscal do produto na loja
radiação dos aparelhos quando
P R O D U T O S consumidor leve para casa
em utilização normal.
ALIM EN TÍCIOS – Na exatamente o que pagou.
E em caso de acidente de compr a de alimentos, o
O co nsumid or d ev e
consumo, é muito importante consumidor deve ficar de olho observar na balança comercial
relatar o caso à Ouvidoria do na balança utilizada pelo a presença do Selo do Inmetro
Ipem-PR, através do site comércio em geral. O Ipem- com o ano de validade da última
www.ipem.pr.gov.br, no link PR fiscaliza regularmente as verificação feita pelos fiscais
“Ouvidoria”.
balanças comerciais em todo do Ipem-PR (a validade é de
o Estado, para garantir que o apenas um ano).

