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Dia das Mães: comércio pode
funcionar hoje até às 17 horas
Na véspera do Dia das Mães, o comércio de Goioerê
está liberado para funcionar até às 17 horas deste sábado.
Segundo a Associação Comercial, o funcionamento neste
horário é facultativo. A expectativa dos lojistas é grande,
uma vez que a data é considerada como o segundo Natal
para o comércio.
PÁGINA 03

Quarto Centenário é
referência em gestão
de resíduos urbanos
O município de Quarto
Centenário vem sendo apontando como referência na
gestão de resíduos urbanos.
E por conta disso, representantes da prefeitura de Mercedes, que fica na região
Oeste do Paraná, estiveram
na cidade esta semana para
conhecerem o funcionamento da chamada estação de
transbordo.
CIDADES

Prefeito mantém importantes
contatos na capital do estado
A semana foi de correria para o prefeito Ismael Dezanoski, que esteve na capital do estado,
onde manteve contatos
em diversos órgãos e secret arias do governo

estadual. Entre os contatos, Ismael esteve na Sedu
– Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano, onde tratou da liberação de recursos para o
município. CIDADES

Dia das Mães: café da manhã e
homenagens em Moreira Sales
Em comemoração ao
Dia das Mães, celebrado nesse domingo, 09,
o CMEI Olívio Adamo
realizou um café da
manhã, sendo que por
conta da pandemia, a
comemoração foi realizada com as secretárias do município e funcionários, seguindo as
recomendações de saúde.
CIDADES

Rancho Alegre:
mães foram
homenageadas
pelo seu dia
O Dia das Mães,
comemorado neste domingo,
dia 9, teve sua celebração
antecipada em Rancho Alegre
D’Oeste, onde o prefeito
Ar isteu Ceniz pr esto u
h omen agen s às mães
servidores da prefeitura. De
acordo com o prefeito, a data
é das mais importantes e foi
comemor ad a
co m
a
distribuição de rosas. “Essa é
uma data muito especial e nós
não poderíamos deixar de
homenagear aquelas que são
a razão da nossa existência”,
destacou ele. CIDADES

Com área de 6 mil
metros, novo pátio
de máquinas começa
a ser construído
PÁGINA 03
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Vereador Márcio Lacerda protocola R$ 650 mil
para revitalizar principal avenida da Vila Guaíra
Enfermaria I
Com a perna engessada e uma fratura no
tornozelo, por conta de um acidente sofrido no
início desta semana, não se descarta um pedido de
licença do vereador Fabiano Barbosa. A orientação
médica é para que ele fique 60 dias de molho, sem
movimentação alguma nos primeiros 7.
Enfermaria II
Fabiano, que faz os ‘corre’ do dia-a-dia em uma
motocicleta, acabou colhido por um veículo quando
se dirigia para a Aldeia SOS. O acidente foi em um
dos cruzamentos de vias no Jardim Colina Verde.
Apesar do susto, ele está bem e se esforça para
apressar sua recuperação.
Requião x Osmar
Corre à boca pequena, que Roberto Requião e
Osmar Dias poderão estar juntos nas eleições do
ano que vem. A união seria para enfrentar Ratinho
Junior que até agora não tem adversário para outubro
de 2022.

Principal avenida do
bair ro e um dos car tões
postais da Vila Guaíra, a
Avenida Dario Moreira de
Castilho espera p or uma
revitalização há anos.
Pen san d o n isso , o
vereador Már cio Lacerda
protocolou junto ao deputado
f eder al Ricar d o Bar ro s,
ofício que solicita a liberação
de R$ 650 mil para estas
obras.
“É um valor significativo
e sendo liberado vai dar para
revitalizar nossa avenida,
que há tempo não recebe
melhorias significativas”,
comenta o vereador.
Márcio explica que ainda
não existe um projeto do que
será feito, mas que o desejo
d a p op u lação é q u e se
implante no local, pista de

O vereador Márcio, fazendo a entrega do pedido ao deputado Ricardo Barros

Helton x Ricardinho I
Os vereadores Helton Maia e Ricardo Martins –
o Ricardinho – continuam se estranhando nos
debates na Câmara de Goioerê. Os dois disputaram
as eleições pela mesma coligação, mas parece que
os “santos” não batem. Vira e mexe estão se
chutando nas canelas.
Helton X Ricardinho II
Apesar de não gostar de briga, Ricardinho, que é
dono de uma voz mansa e de perfil conciliador,
subiu o tom na última sessão de segunda-feira. Ele
não gostou de ver Helton Maia criticando o exprefeito Pedro Coelho. Disse que Coelho é honesto e do bem, e desafiou Maia a provar o contrário.
Quem acompanha as sessões legislativas apostam
que a temperatura entre os dois só tende a subir.
Bateu, levou I
Falando em temperatura, o clima também esquentou entre os vereadores Fábio Plaza e Patrik
Pelói. O motivo foi uma indicação de Plaza,
sugerindo à prefeitura, o plantio de árvores frutíferas
nas ruas da cidade. Patrik votou contra.
Bateu, levou II
Ao justificar seu voto, Patrik disse ser necessário
um estudo preliminar sobre o assunto. Plaza rebateu
e disse que colega não leu a indicação, pois se o
tivesse feito teria visto essa informação lá.
“Infelizmente tem vereador que só vem à Câmara
para cumprir tabela”, alfinetou Plaza.
Betinho vai de Micheleto
O prefeito Betinho Lima indicou o deputado
Marcel Micheleto como representante oficial da
prefeitura no governo estadual. Micheleto também
é o nome do alcaide para a Assembléia Legislativa
em 2022.
O bicho vai pegar
Com farta documentação em mãos, o vereador
Helton Maia acusa a administração passada de
contratar serviços de monitoramento de veículos
por preços acima dos praticados no mercado
atualmente. O negócio é sério e foi assunto principal
nas rodas de conversas desta semana.
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A relação de Barros com Márcio é muito boa:
amizade que pode render conquistas para Goioerê

caminhada, iluminação de
LED, ciclovia, paisagismo,
ar b o r iza ção e o u t r as
melhorias.
“Já conversei com o
prefeito Betinho e tive uma
resposta positiva. Assim que
os recursos forem liberados,
a g en te r ealizar á e ssa
importante obra para a nossa
Vila Guaíra”, citou Márcio.
No caso d a ciclo v ia,
Már cio e xp li ca q u e a
intenção é implantá-la em

toda a extensão da avenida,
co meçan do na Praça do
Japão até o Centro Santa
Clara.
O vereador comenta que
alé m d e melh o r ias n a
avenida principal do bairro,
v em b u scan d o gar a n tir
outras conquistas para a Vila
Guaíra. “Estou bem atento e
trabalhando para que a nossa
Vila Guaíra avance nestes
q uatr o ano s pr ó ximo s”,
frisou.

ATA elege nova diretoria
nesta segunda-feira, dia 10
A Asso ciação d o s
Coletores de Materiais
Recicláveis de Goioerê –
ATA – agendou para a
próxima segunda-feira, dia
10, a eleição q ue vai
escolher a nova diretoria
da entidade.
A assem b leia está

marcada para as 16 horas
de segunda-feira e ainda não
se sabe se haverá somente
u m a o u m a is ch ap as
concorrendo ao pleito.
Elizeu Lemes, atualmente
coordenador a ATA, cita
que a entidade tem papel
fundamental na coleta de

materiais recicláveis e sua
destinação correta.
Segundo ele, co m o
material reciclável coletado
tendo destino correto, quem
ganha é a natureza, já que
esse material não retornará
para ela causando prejuízos,
e as pessoas envolvidas na

Anibelli Neto comemora recursos de R$ 20
milhões para programa Tarifa Rural Noturna
O depu tado An ibelli
N et o , d o MD B, q u e
preside a Comissão de
Agricultura da Assembleia
Legislativa do Paraná,
p a rt ic ip o u n a ú ltim a
quarta-feira, da reunião da
Comissão de Orçamento,
que analisa a proposta de
orçamento do governo do
Estado para o ano q ue
vem.
Na o p o rtun id ad e, o
deputado comem orou o
fato de a comissão aprovar
a utilização de recursos da
ord em d e R$ 20 milh ões
para a continuidade do
p ro gram a Tarifa Ru ral
Noturna.
A Tarifa Rural Noturna,
um programa implantado
no s go vern os d o MDB,

O deputado Anibelli Neto: comemoração

foi, sempre, uma bandeira
do deputado Anibelli Neto
e foi u m do s deputados
que trabalh ou junto ao
Palácio Iguaçu pela sua
continuidade.

Em dezembro do ano
p a ss ad o , o d ep u t ad o
chegou a fazer um apelo ao
governo pela manutenção
do benefício até porque
83% dos agropecuaristas

co leta seletiva obtêm
resu ltad o s p o sitivo s
financeiramente.
Em Goioerê, os coletores
são responsáveis pela coleta
de cerca de 90 toneladas de
materiais por mês. Várias
famílias sobrevivem com a
renda da coleta.

beneficiados utilizam até 2
mil kW/h/mês.
O apelo teve eco no
Palácio Iguaçu garantindo
o p rograma até o final do
a t u a l go v e r n o , n u m a
parceria entre os pod eres
Executivo e Legislativo.
Na ocasião , An ibelli
Neto destaco u q u e “ a
Assem bleia Legislativa
m ais
u m a ve z
é
protagonista de uma ação
e temos que parabenizar
ao s d ep u tad o s q ue se
m o b iliz ar am p ar a a
manutenção da Tarifa Rural
Noturna. Mostraram mais
uma vez que representam a
população e estão aqui
para honrar os votos que
receberam”, disse.
Para An ibelli Neto ,
“são esses momentos que
v a le m a p e n a f az e r
política”.
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Em 10 dias, comando geral da PM deve
anunciar CIA Independente em Goioerê
O comandante geral da
Polícia Militar do Paraná,
Coronel Hudson Leôncio
Teixeira, esteve em Goioerê
nesta
q uinta-feira,
opo rtun idade em que
confirmou a realização de
estudos para verificar a
possibilidade da criação de
umaCompanhiaIndependente
da PM no município.
“Eu pedi um prazo de dez
d ias para apresen tar o
resultado deste estudo, mas
já adianto que é possível sim.
Vamo s
fazer
uma
readequação de efetivo e
lo gística para que isso
aconteça. Só vou verificar
com mais cautela para não
geramos uma expectativa que
não seja correspondida”,
disse o comandante.
De acordo com o oficial,
que aproveitou a visita para
conhecer toda a estrutura da
2ª CIA da PM de Goioerê, a
região está crescen d o
bastante e os municípios
vizinhos carecem de um
reforço de policiamento, o
que será possível com a
criação de uma companhia
independente.
O prefeito Betinho Lima
diz q ue o p rojeto está
caminhando a passos largos

O prefeito Betinho Lima conversa com o coronel Hudson: expectativa boa em relação à CIA independente da PM

e vem sendo consolidado a
cada dia. “Esse é um projeto
que nasceu ainda lá trás,
q u an d o eu estava n a
assessoria do governador
Ratinho Júnior. Fico feliz que
a cada dia que passa a gente
vê o s avanço s e a
co nso lid ação
d essa
proposta”, disse o prefeito.
Betinho lembra que com
a elevação, a 2ª CIA que
hoje é subordinada ao 7º

agora vamos fazer uma
an álise m ais pro fu nd a,
buscando tornar realidade
essa pretensão da região”,
citou ele.
O deputado estadual
‘Soldado Adriano José’, que
na capital do estado, também
articula a criação da CIA
Independente, destacou que
essa pretensão não se trata
de um projeto apenas para
atender Goioerê, mas toda a
região . “ Não estam o s
falando de uma proposta
isolada, para beneficiar
apenas uma cidade, mas pelo
menos 8 municípios, por isso
tem nosso apoio”, comentou.
Para o Capitão Renato
Moreira do Espírito Santo,
comandante da 2ª CIA da
PM de Goioerê, com a

Batalhão da PM de Cruzeiro
d o Oeste, receberá
autonomia administrativa, o
que otimizará vários aspectos
do trabalho policial, como a
aquisição de equipamentos,
veículos e armamentos, bem
com o o au men to d e
contratação de policiais. Em
se confirmando, a unidade
vai atender, além de Goioerê,
os municípios de Moreira
Sales, Quarto Centenário,

A reunião aconteceu no gabinete municipal com a participação de várias lideranças

Vereadores de Goioerê também participaram da reunião com o comandante da PM

Mariluz, Rancho Alegre
D’Oeste, Juranda, Janiópolis
e Boa Esperança.
O prefeito de Moreira
Sales, Rafael Bo lacha,
representando os demais
gestores da região, disse que
a criação d a CIA
Independente é um sonho e
que sua confirmação dará
maior autonomia, maior
efetivo e mais recursos. “Esse
é um sonho e nós estamos

trabalhando e torcendo para
realizá-lo. Hoje demos mais
um passo importante”, citou.
O coronel Carlos Alberto,
do 3º Comando Regional da
Polícia Militar – CRPM –
disse que com base nas
informações levantadas até
agora, inclusive junto aos
prefeitos dos municípios que
con gregam a região , é
possível sim a criação da CIA
Independente. “A partir de

criação de uma companhia
independente, será possível
melhorar a estrutura de
policiamento, porque ela
prevê um aumento não só no
número de efetivos, mas
também de equipamentos.
“Nós estamos numa região de
fronteira e com a companhia
independentevamosconseguir
fortalecer todo esse elo de
polícia e segurança pública na
região”, destacou.

Com área de 6 mil metros, novo pátio
de máquinas começa a ser construído
Teve início na última
sexta-feira, a construção do
novo Parque de Máquinas
da Prefeitura de Goioerê,
onde fica abrigada a frota
pesada do executivo, como
ô n ib u s, cam in h õ es e
m aqu in ário s. A área
destinada para essa obra é
de mais de 6 mil metros e
está localizada ao lado do
Parque Industrial.
Ao visitar o local, na
sexta-feira p assad a, o
p refeito Betinh o Lim a
lembrou que a transferência
do atual pátio para o Parque

Os vereadores estão apoiando a construção da obra

Industrial, tem o objetivo de
garan tir u m a m elh o r
estru tu ra, já q u e as

in stalaçõ es atuais são
precárias. A ida do pátio de
máquinas para o Parque

Industrialtambém vai garantir
vida àquele local.
De acordo com o prefeito,
o novo pátio será moderno,
com instalações amplas,
garantindo conforto e
comodidade aos servidores
que atuam nesse setor. Os
recursos para a construção do
novo pátio vêm do chamado
Orçamento Impositivo. No
total, R$472milestão parados
em contas bancárias da
prefeitura desde 2019.
O vereador e presidente
d a Câm ara, ‘ Kleb er
Paraíba’, que esteve no local

O prefeito Betinho e os vereadores estiveram no local

e elogiou a iniciativa da
administração. “Esse novo
pátio está numa localização e
além d e o p rojeto ser
in ovador, é im portan te
ressaltar que essa mudança
d ará vid a ao Parq u e
Industrial”, destacou ele,
citand o q ue a Câm ara
Municipal vem trabalhando

para ajudar a administração
a fazer de Goioerê uma
cidade bem planejada.
SESC: No local onde
funciona atualmente o Pátio
d o Mu n icíp io,
será
construído a sede do SESC,
cujas obras estão orçadas
em R$ 12 milhões.
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Depois de um ano de portas fechadas,
escolas reabem segunda-feira, dia 10
Após um período de mais
de um ano de portas fechadas
por causa da pandemia da
Covid-19, as escolas da rede
mun icip al d e en sino d e
Goioerê, se preparam para
abrir novamente. A volta às
aulas no município , está
agendada para esta segundafeira, dia 10 e será em formato
híbrido.
De acordo com a secretária
de Educação do município,
Aline Batista, a retomada das
aulas será feita de forma que
as escolas obedeçam todos os
protocolos de segurança contra
a Covid-19, como o uso
obr igatório de máscar as,
distanciamento, higienização
das mãos e limitação na
capacidade das salas.
O protocolo prevê ainda, a
aferição de temperatura na
entrada da escola e nas salas
de aula, b em como a
imp lantação d e tapetes
sanitizantes para limpeza dos
calçados.
Aline cita que seguindo
orientação do estado, a volta
às aulas presenciais será de
forma gradativa e no sistema
hibrido, com aulas presenciais
e remotas, de acordo com o
número de alunos por sala.
“Esse retorno gradativo vai
nos possibilitar agir dentro da
realidade, com cautela e
prioridade pela saúde, porque
ainda estamos em pandemia,

A secretária Aline e o prefeito Betinho Lima: volta às aulas na segunda-feira
mas é necessário o retorno do
ensino”, destacou a secretária.
4º e 5º ANOS: De acordo
com a secretária Aline, o
retorn o das aulas atende
recomendação do Ministério
Público, diante da situação
de risco social que muitos
alunos estão enfrentando.
Ain da segun d o ela, em
Goioerê as aulas presenciais
serão retomadas de forma
gradativa, iniciando pelos 4º
e 5º anos.
A secr etár ia exp lico u
também que o retorno do aluno

será uma opção dos pais, que
deverão autorizar seu retorno
às atividades presenciais na
escola. “Quem não quiser o
retorno presencial, o aluno
continuará com as aulas
remotas”, explica.
Após uma semana de aula,
os diretores e professores irão
avaliar como foi a experiência
do retorno com os alunos do
4º e 5º anos, ponderar os
pontos falhos, onde se pode
melhorar para então fazer o
retorno dos alunos do 3º ano e
assim gradativamente.
Os CMEIS ser ão o s

últimos a retornarem, uma vez
que nestes locais são atendidos
os alu no s co m maio r
d ep en dência emo cion al,
p recisand o de colo do s
professores.
A secretária lembra aos pais
que a direção de cada escola
estará fazendo levantamento
pelo grupo de WhatsApp para
ver quem irá optar pelo estudo
remoto e quem ficará no híbrido.
Os pais que optarem pelo
híbrido terão que assinar um
termo de responsabilidade na
escola, autorizando a volta
presencial do filho.

Sintrascoop entrega primeiro prêmio
da promoção das suas mídias sociais
A diretoria do Sintrascoop
– Sindicato dos Trabalhadores
em Cooperativas – fez nesta
semana, a entrega do primeiro
prêmio da promoção de suas
mídias sociais. A sortuda foi a
associada Daiane Inês Tabaldi
de Oliv eira, pr imeira
contemplada da promoção. Ao
todo, serão sorteados 12
televisores e 100 camisetas.
Moradora do município de
Braguaney e colaboradora da
Cooperativa Lar, Daiane ficou
emocionada ao receber a Smart
TV de 43 polegadas. “Não tinha
televisor ainda na minha casa e
foi a primeira vez que ganhei
um prêmio e logo uma Smart
TV”, disse ela, agradecendo a
diretoria do Sintrascoop por
promover estas ações.
Ainda segundo a ganhadora,
a promoção valor iza os
trabalhadores, que passam por
tantas dificuldades para levar o
sustento para a sua família.
“Com um sindicato forte e

Atividade econômica
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) lamentou o fato
de que o Brasil vive um
verdadeiro desastre na saúde e
na economia. Romanelli cita a
pesquisa da Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro
(Firjan),ela revela que a atividade
econômica no País teve queda
de 6,7%, e os recentes dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas), que
mostram que 14,4 milhões de
brasileiros e stão fora do
mercado formal.
Indústrias do PR
As indústrias de automóveis
com planta no Paraná já estão
com a produção normalizada.
Houve um período de suspensão

da produção, por conta do
agravamento da pandemia. A
decisão pela parada se deu em
um contexto em que o estado, a
exemplo de boa parte do país,
atravessava o pior momento da
crise sanitária, com hospitais
colapsados e decretos de
restrição de atividades.
Em ascensão
Com a necessidade de
trabalho remoto e ensino a
distância, a s vendas de
computadores cresceram mais
de 40% durante a pandemia. O
segmento de notebooks e
desktops pode ter uma curva de
crescimento nas vendas até
2024 similar à observada com
os smartphones nos últimos
cinco anos.

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

O primeiro sorteio já foi realizado: serão mais 12 televisores e 100 camisetas
atuante, que oferece diversos
benefícios para o s seus
associados, a gente tem uma
esperança a mais para
trabalhamos, porque sabemos
que estamos sendo bem

representados”, afirma Daiane.
O
presidente
do
Sintrascoop, Clair Spanhol, que
realizou a entrega na sede do
Sindicato em Cascavel,
agradeceu a Daiane pela

Saúde fará plantão para coleta ao
exame preventivo de colo de útero
Mulheres de Goioerê estão
sendo informadas que no
próximo sábado, dia 15, haverá
plantão para coleta ao exame
preventivo de colo de útero. O
plantão será na Unidade de
Saúde da Vila Candeias.
De acordo com a secretaria
de Saúde, o plantão será das 8 às
14 horas e as mulheres
interessadas em realizar os
exames dev em agendar
antecipadamente na secretaria
da UBS. “O agendamento é
interessante, pois no dá uma
idéia de quantas pessoas serão
atendidas”, diz a secretária
Gabriela Martins.
A secretária lembra que o

Mais doses!
O Ministério da Saúde confirmou na manhã desta sextafeira (7) o quantitativo de doses da Coronavac da 18ª pauta
de distribuição de imunizantes contra a Covid-19. Serão
mais 57.800 doses, todas da chamada D2, a de reforço.
Essa remessa soma-se às 242mildoses da vacina Covishield,
da parceria AstraZeneca/Oxford, entregues nesta quintafeira (6), e às 67.774 doses do imunizante Pfizer/Comirnaty/
BioNtech.

O plantão será realizado na UBS da Vila Candeias:
agendamentos antecipados
câncer de colo de útero está
entre as doenças que causam os
maiores índices de mortalidade
entre as mulheres. Porém se

diagnosticado precocemente
pode ser prevenido através da
realização p eriódica do
preventivo.

participação e convida a todos
os associados para continuarem
participando da campanha, que
ainda serão sorteados mais 11
Smart TVs de 43 polegadas e
diversas camisas do Sindicato.

Santa Clara serve neste
Yakisoba neste sábado
Ser á serv id o neste
sábado, dia 8, o delicioso
Yakisoba que está sendo
organizado pelo Centro
Educacional Santa Clara de
Goioerê. A en tr ega
acontece a partir das 11
horas.
De acordo com a direção
da entidade, quem não
comprou convites poderá
fazê-lo na secretaria da
instituição ou através do
telefone 3522:3088.
A pr omoção tem o
objetivo de angariar recursos
para que a entidade possa
manter as mais de 200

crianças assistidas diariamente
co m refo rço esco lar e
alimentação.
O s in teressad os em
convites também poderão fazer

seus ped idos atrav és do
Whatsapp 99975-0215. O
custo por convite é de apenas
R$ 35,00. Acompanha frango
frito e Yakimeshi.

P05

SÁBADO/DOMINGO, 08 E 09 DE MAIO DE 2021

Dia das Mães: comércio pode
funcionar hoje até às 17 horas
Na véspera do Dia das
Mães, o co m ércio d e
Goioerê está liberado para
funcionar até às 17 horas
deste sábado. Segundo a
Associação Comercial, o
funcionamento neste horário
é facultativo. A expectativa
dos lojistas é grande, uma
vez que a data é considerada
como o segundo Natal para
o comércio.
Em nível nacional, a
Confederação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) estima que o Dia
d as Mães d este an o
movimente um volume de
vendas de R$ 12,2 bilhões,
o que representa aumento
de 47% em relação ao
resultado de 2020 (R$ 8,26
bilhões).
A exemp lo de ano s
anteriores, o segmento de
vestu ário , calçad o s e

acessórios deve liderar as
vendas neste Dia das Mães.
Em 2020, o seto r
movimentou R$ 1,6 bilhão,
com redução de 62,7% em
relação a 2019. Este ano, a
previsão de faturamento do
segmento se eleva para R$
4,09 bilhões.
“Apesar da situação de
pandemia q ue estam os
vivendo, há uma expectativa
boa para este dia das mães.
O comércio está otimista e
nós estamos esperançosos”,
destaca o presidente da
ACIG, Alexandre Cândido.

A abertura do comércio é facultativa: lojas devem permanecerem abertas até às 17 horas de hoje

Mais de 40 agentes participaram de
mutirão contra a dengue em Goioerê
Uma verdadeira forçatarefa foi realizada nesta
semana pela Prefeitura de
Goioerê, visando orientar a
população da cidade, sobre
med idas de prev enção à
proliferação do mosquito
transmissor da dengue.
De acordo com Wilian
Natan, coordenador do setor
de endemias, cerca de 2 mil
imóveis foram visitados pelos
agentes em dois dias, entre os
quais, residências e pontos
comerciais. “É um trabalho
impo rtan te
de
conscientização”, explica.
No total, segundo dados da
Secretaria de Saúde, a forçatarefa visitou residências em
mais de 40 quarteirões. “Nos
dois dias foram cerca de 90
quarteirões visitados”, destaca
Wilian, citando que além de
orientar, houve fiscalização dos
quintais.
CASOS: - Segundo dados
da Secretaria de Saú de,
Goioerê conta hoje com 9 casos
positivos de dengue e um
índice de infestação de 4.1%.
O índice é alto e preocupa as
autoridades, uma vez que o
to lerado p ela OMS –
Or ganização Mun dial de
Saúde – é de 1%.

A força-tarefa envolveu cerca de 40 agentes, que visitaram 2 mil residências
ÁGUA PARADA: - O
Ele lembra que a ação população teque tem o hábito
coordenador Wilian cita que realizada nesta semana tem de acondicionar água em tonéis
os principais locais usados pelo como objetivo conscientizar a ou barris, para que usem cloro
mosq uito da dengue são população sobre os cuidados regularmente para matar as
recipientes que ficam ao ar com a doença, mesmo neste larv as. Vasos d e f lo res,
livre. “Em dias chuva esses período de estiagem, porque recipientes de comida e água
r ecip ientes
acabam agora é o momento de eliminar de animais, calhas e todo objeto
acumulando água e servido de todos os possíveis focos.
que possa acumular água,
local para reprodução do
O utro alerta qu e o também deve ser cuidados de
mosquito”, explica.
coordenador faz, é para a forma atenciosa.

1ª etapa da imunização contra a gripe está
perto do fim; apenas 38% foram vacinados
A 23ª Cam p an h a
Nacional de Vacinação
contra a Influenza, que teve
início em 12 de abril e segue
at é 9 d e j u lh o , t em
registrado baixos índices de
vacinação no Paraná. De
acordo com levantamento
desta sexta-feira (7) da
Secretaria de Estado da
Saúde, de cerca de 1,2
milh ão de p essoas que
fazem parte do primeiro
grupo prioritário, apenas
38% tomaram a vacina
(ap ro xim ad am ente 460
mil).
O Paraná recebeu do
Ministério da Saúde, até o
momento, 1,3 milhão de

d oses (m ais do q u e o
previsto no público inicial).
As d o ses estão sen d o
aplicadas em crianças de 6
meses a menores de 6 anos
(5 anos, 11 meses e 29
dias), gestantes, puérperas,
p o v o s in d íg en as e
trabalhadores da saúde. A
primeira etapa da campanha
segue até o dia 10 de maio
(próxima segunda-feira).
A baixa procura ligou o
alerta da Secretaria de
Saúde, que tem reforçado
junto aos municípios a
necessidade de imunização
contra a gripe dentro dos
critérios definidos e em
paralelo à campanha contra

a Covid-19.
“Estamos vivendo um
momento de esperança da
vacina contra a Covid-19.
To d o s p er ceb em o s a
importância do imunizante
para combater a pandemia.
A vacina contra a gripe
também é fundamental e,
n e sse caso , j á es tá
dispon ível. As p esso as
precisam procurar uma das
1.850 salas de vacinação
do Estado e tomar a sua
dose”, disse o secretário
de Saúde, Beto Preto.
ETAPAS – No Paraná
4,4 milhões de pessoas
d evem ser im u nizadas

co n tra a grip e, o q u e
re p res en ta a m eta d e
imunizar pelo menos 90%
entre todos os públicos
preconizados.
A primeira etapa, de
cr ian ç as,
gest an te s,
puérperas, povos indígenas
e trabalhadores da saúde,
acab a n a segu n da. Na
sequência, de 11 de maio a
8 de junho, a vacinação
entra na segunda fase e
abrangerá idosos com 60
anos ou mais e professores
das esco las pú blicas e
privadas.
Na terceira etapa, de 9
de junho a 9 de julho, estão
p e sso a s
com

REGIÃO: - Na região,
o comércio mais forte fica
com a cidade de Moreira
Sales, que também tem uma
asso ciação co m ercial
atuante. Lá, o comércio
também deve funcionar o dia
todo neste sábado.

Portos do Paraná promove
capacitação em georreferenciamento
Fu n cio n á r io s
da
empresa pública Portos do
Paraná participam, pela
p r im eir a v ez, d e u ma
q u a lif ic ação
em
georreferenciamento, um
instrumento que permite
determinar a exata posição
geográfica de um imóvel e
sua dimensão. Com isso,
os
p r o ce sso s
de
arrendamentos de áreas
portuárias ganham mais
qualidade e eficiência.
O Paraná foi o primeiro
Est ad o d o Br asi l a
co n q u i star
a
descentralização da gestão
de áreas, e a capacitação
de empregados do quadro
próprio é fundamental. “O
objetivo é ter uma equipe
altamente qualificada, com
co n h ecim en to s
em
d if er en tes asp ectos d a
ati v id ad e”, e xp lic a o
d ir eto r - p r esi d en te d a
Por tos d o Paraná, Luiz
Fernando Garcia.
Seg u n d o
ele ,
o
aprendizado será aplicado
no levantamento de dados
de todos os imóveis da
emp r esa p úb lica e v ai
b al izar
as
f u tu r as
concessões, dando mais
agilidade e precisão nas
ár e as o f er eci d as p ar a
exploração pela iniciativa
privada.
O
ger e n te
de
Arrendamentos da empresa
p ú b l ica
p a r an aen se,

co mo rb id ades, p esso as
co m
d e fic iên c ia
p e r m a n e n t e ,
caminhoneiros,
trabalhadores de transporte
co letivo rod o viário d e
passageiros urbano e de
longo curso, trabalhadores
p o r tu ár io s, fo r ças d e
segurança e salvamento,
fo rças
ar m ad a s,
funcionários do sistema de
p rivação d e lib erd ade,
p op ulação p rivad as d e
liberdade e adolescentes e
jo ven s em
m ed ias
socioeducativas.
“Seguindo o Informe
técnico do Ministério da
Saúde, a Sesa orienta para
que os municípios articulem
ações que aumen tem a
o ferta d e vacin ação e
am p lie m o ace sso d a
p op ulação”, afirmo u a
d iretora de Aten ção e
Vigilância em Saúde da
Sesa, Maria Goretti David

Rossano Reolon, destaca
q ue a coo r d en ação d a
poligonal dos portos exige
conhecimento específico
so b r e as ár ea s. “I sso
permite um traçado mais
p r ec iso , a lém d e u m
p la n ejam en to
b em
elaborado. Outro ponto é
ev it ar d es co mp as so s
eventuais sobre valoração
de áreas, por exemplo”, diz.
Desd e f ever eir o , o s
assistentes administrativos
Jamile Faustino e Marcelo
Pires Filho assistem a aulas
virtuais e, nesta semana,
co m eçar am a p a r te
pr esencial, em Goiân ia
(GO). “O curso vem para
capacitar o setor nesta área
e q u alif icar o q u ad r o
p r ó p r io d a Po r t o s d o
Par an á.
São
d o is
funcionários de carreira
que participam e que vão
p o d er
ap lica r
e
co m p ar t ilh a r
o
co nhecimento”, d estaca
Marcelo.
Para Jamile, a empresa
p ú b lica p o ss u i ár eas
o p e r aci o n ai s e n ão
operacionais dentro da sua
poligonal e saber quais são
elas , en te n d er s u as
dimensões, mapeá-las é de
fundamental importância.
“Tudo isso é necessário
para instruir os diversos
processos que passam pela
Ger ên cia
de
Arrendamentos”, afirma.

Lopes.
ORIENTAÇÃO – O
Ministério da Saúde não
recomenda a aplicação das
vacinas contra a Covid-19
e
co n t ra a
grip e
sim u lt an e am e n te.
A
orientação, neste momento,
é priorizar a imunização
co n tra a C o vid -19 e
respeitar o intervalo de 14
dias entre uma e outra dose.
NOTIFICAÇÃO - A
Secretaria refo rça ao s
municípios a importância de
registrar as doses aplicadas
ju n to ao S ist em a d e
Informações do Programa
Nacional de Imunizações,
do Ministério da Saúde. O
registro é obrigatório e deve
ser feito assim que a dose
for aplicada, como forma
de con solidar a ação e
co n firm ar a co b ertu ra
vacinal do Estado.
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CONTRA-CAPA

Governo vai investir R$ 400
milhões em segurança viária
O D e p ar t a me n t o d e
Estr adas d e Rod agem do
P a r an á
( D ER/ P R )
ap r esen to u n esta sextafeir a ( 07), em au diência
pública online, o Programa

de Segu ran ça Viária d as
Ro d o v ias Esta d u ais d o
Paraná ( Pr oseg Paraná),
qu e pr evê inv estimento de
R$ 400 milhões.
O D e p ar t a me n t o d e

Estrad as de Ro dagem d o
Para ná
( D ER / P R )
ap r esen to u n esta sextaf eira (07) , em aud iên cia
p ú b li ca
o n lin e,
o
Pro gr ama de Segu r an ça
Viár i a d as Ro d o v ias
Es t a d u a i s d o P a r a n á
(Pro seg Pa raná), que
p revê in vestimen to de R$
400 milhõ es.
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Moreira Sales tem volta às aulas
presenciais segunda-feira, dia 10
A Prefeitura de Moreira
Sales programou para a
próxima segunda-feira, dia 10,
a volta às aulas presenciais,
seguindo orientação do
Governo Estadual. O anúncio
foi feito pela secretária de
Educaçãodo município, Maira
Eugênia Viotto, que informou
que todas as escolas seguirão
deformarigorosaosprotocolos
de segurança contra a Covid19.
De acordo com o prefeito
Rafael Bolacha, que chegou a
autorizar a volta às aulas em

março deste ano, a decisão foi
tomada após a cidade registrar
uma queda na taxa de
transmissão da Covid-19.
“Graçasa Deus estamos vendo
umaluznofimdotúnel”,destaca
ele.
AsecretáriaEugênialembra
que a volta às aulas será no
sistema hibrido, com parte dos
alunos em sala e outra parte em
casa, no chamado formato
remoto. “Além disso, vamos
fiscalizar o uso obrigatório de
máscara, álcool em gel para
higienizar as
mãos,

distanciamento e aferir a
temperatura dos alunos e
professores”, disse.
Eugênia cita que os pais e
responsáveis não precisam ter
medo, pois as escolas estarão
muito atentas a todos os
requisitosdesegurançasanitária.
“A gente sabe que a pandemia
ainda não acabou e por conta
disso precisamos tomartodos
os cuidados possíveis”,
destaca.
A orientação da Secretaria
de Educação, é que cada
criança leve sua garrafinha de
água, que poderá ser
reabastecida na escola.

Dia das Mães: café da manhã e
homenagens em Moreira Sales
Em comemoração ao Dia
das Mães, celebrado nesse
domingo, 09, o CMEI Olívio
Adamo realizou um café da
manhã, sendo que por conta da
pandemia, a comemoração foi
realizada com as secretárias do

município e funcionários,
seguindo as recomendações de
saúde.
Adiretora do CMEI, Jardênia
Maião, falou da alegria, mesmo
na pandemia, de poder reunir
algumas mamães e realizar essa
pequena homenagem. “Ser mãe
é um grande dom de Deus e
todas nós merecemos essa
homenagem”, destacou, falando
que o desejo era poder estar
com todas as mães dos alunos
do CMEI.
O café da manhã foi
preparado pelas funcionárias da
escola, acompanhado de som
ao vivo. A secretaria de
Educação, Eugênia Viotto,

parabenizou o CMEI pela
organização e o cuidado que
tiveram de buscar prestar uma
pequena homenagem à todas as
mães.
“Um gesto pequeno mas que
tem um grande significado a nós
que somos guerreiras e
buscamos sempre o melhor dos
nossos filhos”, ressaltou
Eugênia.
Ainda estiveram presentes,
o prefeito Rafael Bolacha,
primeira-d ama
Luana
Marchezoni, secretário de
Administração Reginaldo
Martins, diretora de Cultura
Dayana Mazzer e vereadora
Sueli Leite.

As homenagens foram realizadas na sexta-feira

Com valorização da produção, preço
de terras agrícolas sobe no Paraná
O preço das terras aptas para atividades agropecuárias teve elevação superior a 50% no período de
um ano no Paraná. O
resultado é influenciado,
sobretudo, pela valorização
da produção gerada. A
análise publicada pelo Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, é
tema do Boletim de Conju ntu ra Agrop ecu ária
referente à semana de 01 a
07 de maio.
As terras da Classe AIII, que, pelo Sistema de
Classificação de Solos da
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), são aquelas aptas
ao cultivo de grãos, apresentaram valor médio de
R$ 58,9 mil o hectare este
ano. Isso representa aumento de 52% ante os R$ 38,9

mil que foram levantados
em março de 2020.
No caso das terras BVI, que são aquelas ocupadas mais por pastagens e
silvicultura (cultivo de florestas para produção de
madeiras e outros derivados
comerciais), o incremento de
valorchegou também a 52%.
No prazo de um ano, passou
de R$ 20,1 mil o hectare
para R$ 30,6 mil.
O reajuste acima dos índices de inflação já era esperado pelo mercado e pelo
Deral. Alguns dos principais produtos agrícolas do
Estado apresentaram grande valorização, como é o
caso da soja, com aumento
de 90%; do milho, que subiu 84%; e do boi gordo,
que registrou acréscimo de
53%. Em consequência, a
maior demanda por áreas
aptas a essas atividades
pressionou o preço.
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Quarto Centenário é referência
em gestão de resíduos urbanos
O município de Quarto
Cen tenário vem send o
apontando como referência
n a gestão d e resíd uo s
urbanos. E por conta disso,
representantes da prefeitura
de Mercedes, que fica na
região Oeste do Paraná,
estiveram na cidade esta
semana para conhecerem o
funcionamento da chamada
estação de transbordo.
De aco rd o com o
secretário de Agricultura e
Meio Ambientedo município,
Rogério Casa Branca, o
trabalho positivo verificado
em Quarto Centenário, se
deve à soma de esforços de
muitas pessoas, que não têm

“Como não temos um aterro,
trab alh am o s co m esta
estação , q u e aco mo d a
provisoriam en te o lixo
co letado e dep o is é
transferido para carretas com
maior capacidade, que faz o
transporte até o destino final”,
disse.

Representantes do município de Mercedes vieram conhecer de perto a estação de transbordo da cidade

O prefeito Akio Abe recepcionou os visitantes

trabalhado muito para manter
a estação de transbordo
como um bom modelo a ser
seguido.
O prefeito Akio Abe, que
tem feito investimentos
financeiros no setor, cita que
ao ser reconhecido por
ou tras cidades, Qu arto
Centenário dá mostra de que
está no caminho certo. “Essa
qu estão am bien tal, em

esp ecial do s resídu o s
urbanos, é muito séria e aqui
a gente reconhece e investe
para melhorar o setor”, disse.
Akio exp lica q ue a
estação de transbordo é o
local de destino temporário
dos resíduos coletados no
município, funcionado em
decorrência da distância
entre o aterro sanitário e o
ponto de coleta do lixo.

Prefeitura define volta às aulas
presenciais para segunda-feira
A Prefeitura de Quarto
Cen tenário, através d a
Secretaria Municipal de
Educação, confirmou ontem,
que na próxima segunda-feira,
dia 10, a cidade retomará as
aulas presenciais na rede
municipalde ensino.
De aco rd o co m a
secretária Viviane Bizetti, a
volta às aulas será com todos
os cuidados para garantir a
segurança dos profissionais e
também dos estudantes.
Ela cita que todas as
escolas estão equipadas com
EPI’s, bem como com a
disposição de álcool gel,
aferidor de temperatura e
tapetes sanitizantes. “Vamos
reiniciar as aulas com todos
os cuidados e obedecendo
todos os protocolos”, diz ela.
A secretária lembra que
Quarto Centenário está em
um momentoconfortávelcom

A secretária Viviane: volta às aulas na segunda-feira

poucos casos ativos de
Covid, mas que todo cuidado
é pouco. “Temos que tomar

todos os cuidados, zelando
pela saúde de nossas crianças,
pais e professores”, comenta.

Segurança foi tema de
reunião na prefeitura
O prefeito de Quarto
Centenário, Akio Abe,
recebeu nesta semana,
em seu ga bin ete, o
co mand ante da 2ª
Companhia da Polícia
Milit ar de Goioer ê,
Capitão Renato Moreira
do Espírito Santo e o
comanda nte
do
Destacamento da PM,
sargento Paulo Roberto.
Durante o encontro,
diversos assuntos foram
discutidos,todosenvolvendo
a segurança da sede do
município, bem como dos
distritos de Bandeirantes do
Oeste e Joia.
Além da necessidade de
aumento do efetivo
policial para o município,
um dos assuntos principais

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito Akio

foi sobre aglomerações
nas ruas e em alguns
es t a b e l e ci me n t o s
comerciais.
Também participaram
da reunião o secretario
de
Ad ministr açã o,

Fernando Bergo e os
fiscais da prefeitura. O
prefeito Akio disse que
terá mudança no decreto
e que as fiscalizações
serão mais duras e serão
aplicadas multas.

COMITIVA: - A
comitiva que se deslocou da
cidade de Mercedes até
Quarto Centenário foi
integrada pelo chefe de
gabinete Jairton Rech, e ainda
pelo secretário de Agricultura
Jairo Mohr; Josiane Cechelere
Hubner, chefe da Divisão de
MeioAmbiente e oengenheiro
civil, Dyeiko Henz.

O prefeito Akio Abe, que
tem dado u ma atenção
especial ao setor, cita que
muitos foram os prejuízos
causados na área educação
por conta da pandemia.
“Infelizmente os prejuízos são
grandes e agora vamos voltar
com todo o cuidado do
mundo”, destaca.
A exemplo de outros
municípios da região e
seguindo orientação do
go vern o estadu al, a
Secretaria de Ed ucação
informa que a volta às aulas
presenciais será gradativa.
Nem todos os alunos vão
voltar agora.
A secretária Viviane
explica também, que o retorno
das atividades será no formato
hibrido, com parte dos alunos
podendo estudar em casa de
forma remota.

Os peneus foram recolhidos pela prefeitura

Prefeitura destina 13 toneladas
de pneus para serem reciclados
A Prefeitura de Quarto
Centenário, através da
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, destinou
ap ro x im ad am en te 13
to n elad as d e p n eu s
inservíveis recolhidos no
município, para reciclagem.
A ação é fruto de uma
p arceria
co m
as
bo rracharias, pátio de
máquinas e recicladores.
Os pneus coletados
foram encaminhados para
a empresa Xibiu Comércio
e Reciclagem de Pneus de
Araucária, sem custos para
o s co fres p ú b lico s,
empresa que é responsável
p elo cu mp rim en to d a
logística reversa de pneus,
autorizada pelo Governo
Estadual do Paraná.

“Quero destacar aqui a
im po rtan te u nião d a
Secretaria da Agricultura e
Meio
Am bien te,
borracharias locais, pátio de
máquinas, recicladores e
administraçãomunicipalcom
apoio técnico do Grupo R20 e Secretaria de Estado
d o Desenvolvimento
Sustentável e o Turismo.
Obrigado a todos pela
parceria”, diz ele.
O secretário também
agrad ece o ap o io d a
administração municipal,
bem como dos servidores
do pátio e ao prefeito Akio
Abe, qu e sem pre tem
apoiado ações como essa.
“ A to d o s o s n o sso s
agradecimentos”, frisou o
secretário.
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Rancho Alegre: mães foram
homenageadas pelo seu dia
O Dia da s Mãe s,
co memo rado
neste
domingo, dia 9, teve sua
celebração antecipada
em Ran cho Alegre
D’Oeste, onde o prefeito

Aristeu Ceniz prestou
homenagens às mães
servidores da prefeitura.
De acord o com o
prefeito, a data é das mais
impor tant es e foi

As homenagens aconteceram ontem nos diversos setores da prefeitura: lembrança do DIA DAS MÃES
Durante as homenagens servidoras
receberam rosas do prefeito Aristeu

co memo rada com a
distribuição de rosas.
“Essa é uma data muito

A ação teve objetivo de homenagear e valorizar as mães servidoras do munícipio

especial e n ós n ão
poderíamos deixar de
homenagear aquelas que
são a razão da nossa
existência”, destacou
ele.
Foram homenageadas
mã es dos diversos
setores da prefeitura,
como da educação, saúde
e administrativo, entre
outros. “Além de ser um
gesto de homenagem, é
também uma atitude de

Prefeitura vai receber R$ 26 mil
para castração de cães e gatos
O município de Rancho
Alegr e
D’Oeste
fo i
contemplado nesta semana,
com a liberação de recursos
no valor de R$ 26.250,00, para
serem investidos no programa
de castração de cães e gatos.
Os recursos, segundo a
prefeitura, foram viabilizados
através de intervenções feitas
pelo deputado estadual Paulo
Litro e pelo secretário Marcio
Nunes.
O vice-prefeito Cássio
Zanuto cita que a conquista já
é fruto da última viagem que
lideranças da cidade fizeram à
capital do estado na semana
passada.
Os recursos estão sendo
liberados a pedido do vice Cássio, dos vereadores ‘Toninho
Amaro’, Augusto Campos,
José An to nio Zanu to ,
‘Magdalena do Cambota’,
‘Peba’, Valéria Minervino e
do prefeito Aristeu Ceniz.

mã es. “Infe liz men te
estamos vivendo um
te mpo atípic o, c om
isolamento e pandemia,
ma s mesmo assim
realizamos essa pequena
homenagem às nossas
mães do município”,
finalizou.

O prefeito Aristeu participou de todas as homenagens

O Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná,
Senhor Roberto dos Reis de Lima, convida:
Autoridades, membros de Conselhos Municipais,
Vereadores, Secretários e a Comunidade em geral para
participarem da “AUDIÊNCIA PÚBLICA” para Avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de
2021 e Avaliação da Prestação de Contas da Secretaria
Municipal de Saúde, em atendimento ao que determina a
Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei
da Audiência Pública nº 2.520/2017.
Data: 27 de maio de 2021
Horário: 20:00 hrs
Local: CÂMARA MUNICIPAL

No total foram liberados recursos da ordem de R$ 26 mil para o município

Bebês de mães com Covid-19 estão suscetíveis a
doenças cardiometabólicas, indica estudo da UEM
Um artigo científico de
pesquisadores do Programa de
Pós-Graduação em Ciências
Biológicas
( PBC)
da
Universidade Estadual de
Maringá (UEM), publicado
internacionalmente, cogita que
os organismos de grávidas e
lactantes qu e contr aír am
Covid-19 possam tornar seus
bebês suscetíveis, ao longo da
vida, a desenvolver doenças

va lor iza ção a est as
mu lhe res”, frisou o
prefeito.
Aristeu lembrou que
por conta da pandemia
nã o
fo i
po ssível
promover um evento
gr andioso, com a
participação de mais

cardiometabólicas, co mo
do en ças do
cor ação ,
atero sclero se,
câncer ,
colesterol alto, obesidade e
diabetes. O risco também
atingiria adolescentes afetados
pelo novo coronavírus.
De acordo com Lucas
Paulo Jacinto Saav ed ra,
doutorando do PBC, em outras
infecções virais, por exemplo,
zika e influenza, há evidências

de qu e q uan do ocorr em
durante a gestação favorecem
um parto prematuro e baixo
ganho de peso pela criança,
situaçõ es preditoras para
desenvolvimento de doenças
cardiometabólicas.
“Discutimos que, de forma
similar, a infecção pelo SarsCoV-2 em grávidas e lactantes
p od e gerar dano s no s
metabolismos dos bebês,
au mentan do o r isco d o
sur gimento, n um f utur o
próximo, dessas doenças, e o
mesmo pode acontecer com

adolescentes que tiveram
Covid-19”, explica Saavedra.
O estudo da UEM revisa a
fisiopatogênese da Covid-19,
ou seja, os mecanismos pelos
quais ela ocorre. Discute,
ainda, como essa doença pode
provocar, nos próximos anos,
“elevação da incidência de
doenças cardiometabólicas,
aumentando os gastos com
saúde pública para tratamento
destas disfunções”, preocupase Saavedra, orientando do
professor Paulo Cezar de
Freitas Mathias.

O Município tomará as medidas necessárias de
enfrentamento do COVID-19, conforme Decreto Municipal
nº 7092/2021. A Audiência Pública se realizará com as
seguintes condições:
I) contingenciamento de pessoas no acesso ao Plenário
(50% da capacidade máxima);
II) todas as pessoas que participarem da referida
Audiência deverão estar usando máscara;
III) haverá na entrada do Plenário, em local de fácil
acesso, álcool em gel setenta por cento para a utilização
dos participantes;
IV) o Plenário será antecipadamente preparado de
forma a manter o distanciamento social de no mínimo dois
metros.

O Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná,
Senhor Roberto dos Reis de Lima, convida:
Autoridades, membros de Conselhos Municipais,
Vereadores, Secretários e a Comunidade em geral para
p ar ticiparem da “AUDI ÊNCI A PÚ BLICA” p ar a
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LEI
DIRETRI ZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO para o
exercício financeiro de 2022, em atendimento ao que
determina a Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro
seguinte e orienta a elaboração do Orçamento.
Data: 26 de Maio de 2021
Horário: 20:00 hrs
Local: CÂMARA MUNICIPAL
O Município tomará as medidas necessárias de
enfrentamento do COVID-19, conforme Decreto Municipal
nº 7092/2021. A Audiência Pública se realizará com as
seguintes condições:
I) contingenciamento de pessoas no acesso ao Plenário
(50% da capacidade máxima);
II) todas as pessoas que participarem da referida
Audiência deverão estar usando máscara;
III) haverá na entrada do Plenário, em local de fácil
acesso, álcool em gel setenta por cento para a utilização dos
participantes;
IV) o Plenário será antecipadamente preparado de forma
a manter o distanciamento social de no mínimo dois metros.

