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Baixa procura pela vacina contra
a gripe acende alerta em Goioerê
Com início em 12 de abril, a
campanha de vacinação contra
a gripe em Goioerê ainda não
decolou. De acordo com a
Secretaria de Saúde, a procura
pela vacina, especialmente por
crianças com idade entre 6
meses e 5 anos, tem sido muito
baixa.
PÁGINA 05

Goioerê começa
vacinação de
pessoas
com comorbidades
nesta quarta-feira

Copacol:
suinocultor do
município de
Cafelândia obtém
pontuação recorde

A Secretaria de Saúde de
Goioerê vai iniciar nesta quarta-feira, o esquema de vacinação para pessoas com comorbidades. Para receber a vacina,
a pessoa precisará apresentar
um atestado especial, que será
preenchido p elo méd ico,
especificando o tipo de doença.

Com 676 pon tos, o
cooperado Silvio dos Santos, do
município de Cafelândia, se
destaca com pon tuação
histórica na suinocultura da
Copacol. No lote de suínos
entregues à Cooperativa no mês
de abril ele obteve pontuação
recorde. Em segundo lugar no
mês ficou o produtor, Marcos
Aurelio Pauveals, de Corbélia,
com 665 pontos. Nédio Acirio
Pauvels, também de Corbélia,
ficou em terceiro com 639
pontos, Antônio Bornia, de
Iracema do Oeste, em quarto
com 634 pontos e Flavio Tozzo
de Cafelândia com 626 pontos,
em quinto.
PÁGINA 04

PÁGINA 05

Empresas poderão
ser beneficiadas
com programa
‘Primeiro Emprego’
A Câmara de Goioerê
aprovou na noite de ontem,
indicação da vereadora Luci
Alvino, sugerindo à Prefeitura
Municipal, a realização de
estudos técnicos, visando a
elaboração de um projeto de
lei, instituindo o Programa
Mu nicipal do Primeir o
Emprego.
PÁGINA 02

Quarto Centenário: entrega computadores
para escolas da rede municipal de ensino
Escolas e CMEI ’s d a
rede mu nicip al de en sino
de Q uar to Centenário r eceberam d as mão s do pr efeito Akio Abe e da secr etária d e Educação, Viviane Bizatti, compu tad or es
para refor çar o setor administrativo destas instituições. O s compu tad or es,
co m CPU, monitor es, teclados e mouses, foram adq u ir id o s co m r ecu r s o s
ar recad ad os com o leilão
de sucatas, realizado pela
prefeitur a do municíp io.

PÁGINA 02

Moreira Sales: aulas presenciais na rede
municipal de ensino foram retomadas
O município de Moreira Sales retomou nesta segunda-feira às aulas
presenciais nas escolas
da rede municipal de en-

sino, contemplando alunos do Infantil 4 e 5 e o
Ensino Fundamental em
t od as as e sc o la s e
PÁGINA 05
CMEIs.

Governo do Estado libera kit’s de
materiais esportivos para Goioerê
O governo do Paraná
liberou na última semana,
kit’s contendo mais de 200
itens esportivos para atender a Secretaria Municipal
de Esportes de Goioerê, nas
modalidades de futebol,
voleibol, futsal e basquete.
De acordo com o vereador

Patrik Pelói, que participou
das tratativas para a liberação
dos materiais, além bolas e
outros materiais para treinamentos, foram destinados para
Goioerê, uniformes, coletes,
luvas e diversos outros itens.

PÁGINA 04
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Empresas poderão ser beneficiadas
com programa ‘Primeiro Emprego’
A Câmara de Goioerê
aprovou na noite de ontem,
indicação da vereadora Luci
Alvino, sugerindo à Prefeitura
Municipal, a realização de
estudos técnicos, visando a
elaboração de um projeto de
lei, instituindo o Programa
Mu nicipal do Primeir o
Emprego.
De aco rd o co m a
veread or a, o o bjetiv o é
in centiv ar a ger ação d e
empregos na cidade, com as
empresas que aderirem ao
programa sendo beneficiadas
com cálculo diferenciado sobre
o Imposto Sobre Serviços de
Q ualq uer Natu reza d e
Empresa – ISSQN.
Também foi aprovada na
noite de ontem, indicação do
vereador Márcio Lacerda,
solicitando d a Secretária
Municipal de Viação e Obras,
que inclua no cronograma de
serviços da pasta, a limpeza e
roçagem do matagal existente
em toda a extensão da Rua
Uirapuru, no Conjunto Águas
Clar as, em esp ecial nas
imediações da Escola
Municipal Ladislau Schicorski.
Ainda na noite de ontem foi
ap ro vada ind icação d o
v er eado r Patr ik Pelói,
sugerindo à Prefeitura, a
realização de estudos técnicos,
objetivando o alargamento da
Rua do Centenário, no Jardim
Curitiba.
De autoria do vereador
Fabio Plaza, foi aprovada
ind icação que cobra das
r etransmissor as d e TVs

Várias indicações e requerimentos foram aprovados na noite de ontem
Record, Bandeirantes, SBT e
Glo bo ,
ad otar em
as
provid ências cabív eis no
sentido de implantarem o sinal
digital das transmissões de
suas pr ogramaçõ es n o
município através das suas
repetidoras locais.
Também de autoria do
vereador Fabio Plaza, foi
aprovada indicação que solicita
da Prefeitura, a implantação
de
um
sistema
de
videomon itor amen to n o
município, de modo especial,
com a instalação de câmeras
de segurança em todos os
p on to s de acessos ao
município, sejam eles principais
ou secundários, bem como nas
áreas de maior circulação de
munícipes, n o intuito de

prevenir a ocorrência de ações
criminosas.
REQUERIMENTOS: A Câmara também aprovou
requerimento de autoria do
vereador Ricardo Martins, que
cobra da Secretaria Municipal
de Saúde, para que informe o
seguinte: em relação à
realização dos exames de
hemograma através do SUS,
como que está sendo feito a
distribuição das cotas para
cada unidade básica de saúde
e qual a quantidade.
O vereador também quer
saber qual é média de espera
para liberar tais exames e qual
tem sido a demanda de pedidos
de realização do exame de
hemograma desde o início da

atual legislatura até o dia 30 de
abr il d e 2021. Ou tr a
informação é com relação à
q uantid ad e de exames
realizados.
De autoria do vereador
Patrik Pelói, foi aprovado
requerimento que solicita do
setor competente, para que
inf o rme o seguin te: em
relação ao imóvel do antigo
pátio do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER),
logo ab aixo do CMEI
Bon ifácio Cionek , se há
processo de rever são do
r efer ido imó v el p ara o
Município de Goioerê. Se sim,
qual a situação do processo e
em caso contrár io, se o
município já entrou com pedido
de reversão do imóvel.

Quarto Centenário: entrega computadores
para escolas da rede municipal de ensino
Escolas e CMEI’s da rede
municipalde ensino de Quarto
Centenário receberam das
mãos do prefeito Akio Abe e
da secretária de Educação,
Viviane Bizatti, computadores
para reforçar o seto r
ad ministrativo d estas
instituições.
Os computadores, com
CPU, monitores, teclados e
mouses, foram adquiridos
com recursos arrecadados
com o leilão de sucatas,
realizado pela prefeitura do
município.
Representantes de cada
instituição estiveram no Paço
Municipal recebendo os

Em festa
Com cerca de 430 mil habitantes, Maringá completou 74
anos nesta segunda-feira (10). Para celebrar esse momento,
o governador Ratinho Júnior assinou convênios para obras de
infraestrutura. Serão mais de 282 mil metros quadrados de
requalificação asfáltica, além da construção de duas pontes
em concreto e obras de encabeçamento e contenção, sobre
o Rio Ribeirão Pinguim, no limite entre Maringá e Sarandi. O
investimento total por parte do Estado será de R$ 13.116.880,70,
com contrapartida municipal de R$ 1,7 milhão.

Retorno presencial
As aulas presenciais da
rede estadual do Paraná
voltaram gradativamente a
partir desta segunda-feira
(10). O secretário estadual
da Educação e Esporte,
Renato Feder, destaca que
as escolas estaduais seguirão
um protocolo de segurança,
garantindo distanciamentode
1,5 m etro entre o s
estudantes. Também será
disponibilizado álcoolem gel,
máscara e termômetros para
aferira temperatura de alunos
e funcionários na entrada do
colégio.

Retorno presencial II
De aco rd o co m o
secretário de Educação, os
alunos que optarem por não
ir às aulas presencialmente
continuarão no ensino
remo to, q ue in clu i as
plataformas digitais do ‘Aula
Paraná’, videoaulas no
YouTube e TV aberta, além
do kit pedagógico impresso.
“O Paraná se destaca pela
tecnologia porserum Estado
inovador na Educação. São
várias
ferram en tas
disponibilizadas para os
alu no s, e tod as elas
continuarão a serviço desses
estudantes”, ressalta Feder.
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equ ip am en to s
e
comemoraram a iniciativa da
administração municipal.
O prefeito Akio Abe
aproveitou a oportunidade
para enaltecer o trabalho
realizado pela secretaria de
Educação e a importância de
cada servidor no dia-a-dia da
Educação.
Ele também fez questão
de frisar que com o dinheiro

arrecadado no leilão de
sucatas foi possível investir na
educação do município.
“Só tenho que parabenizar
o bom trabalho de vocês e
agradecer pelo empenho de
cada um em favor da nossa
ed ucação .
Estes
equipamentos vão ajudar e
m uito n os serviço s
administrativos diários”, disse
Akio.
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Com dinheiro de impostos, Betinho entrega
R$ 627 mil em asfalto no Jardim América I
Depois de anos de espera,
mor ad or es d o Jar dim
Amér ica
I
estão
comemorando a chagada do
asfalto nas ruas do bairro. Os
serviços foram concluídos há
alguns dias e as obras foram
entregues oficialmente no
último sábado pelo prefeito
Betinho Lima e vereadores.
De acor d o co m a
Prefeitura, o investimento na
pavimentação das ruas do
bairro foi da ordem de R$ 627
mil. Parte dos recursos – R$
270 mil – foi garantida pela
Câmara Municipal, através do
chamado
O rçamen to
Impositivo e o restante do présal.
No to tal, segun d o
representantes da empresa
que venceu a licitação para
realizar os serviços, foram
entr egues mais de 5 mil
metros de pavimentação
asfáltica, além de uma extensa
rede de galerias pluviais.

fazer da nossa querida Goioerê uma cidade cada vez melhor. Juntos, seguiremos no
rumo do progresso e do desenvolvimento”, destacou.
HOM EN AGEM À S
MÃES: - Ainda durante a
solenidade, o prefeito Betinho
Lima e os vereadores, fizeram
a entrega de uma lembrancinha

A entrega oficial das obras aconteceu no último sábado
O prefeito Betinho Lima de sol e com a lama nos dias q ue a ação é p r ov a d o
disse que as obras significam chuvosos. “Graças a Deus comprometimento do poder
mais qualidade de vida para a esse problema está resolvido”, público e de sua administração
população do bairro, que destacou ele.
com a população. “Estamos
sofria com a poeira nos dias
O prefeito disse também focados e comprometidos em

Gestantes acompanhadas pelo
CRAS recebem kit de enxoval
Gestantes de Goioerê, que
são acompanhadas pelo CRAS
– Centro de Referência em
Assistência
Social
–
receberam na última sextafeira, kits contendo enxovais
para os futuros bebês. No total
13
gestan tes
fo ram
contempladas com a ação.
Além disso, elas receberam,
de forma online orientações e
acompanhamento durante a
gestação.
O en cerr amen to d o
pr ograma con to u com a
presença da secretária de
Assistên cia So cial d o
município, Ivanilda Plazza, da
p rimeir a- dama, Vivian e
Apoloni, da diretora Silvia
Corpa e do pastor Neymar
Gomes, que abriu a reunião
com uma oração.
Du rante su a fala, a
secretária Ivanilda destacou o
quanto é importante o olhar
para a primeira infância e sobre
o sup or te às mães, tão
necessário neste momento.

para as mães do América I. A
ação foi em comemoração ao
Dia das Mães.
“Hoje é um dia muito
especial e nós qu eremos
homenagear e parabenizar
to das as mães da n ossa
cidade”, frisou o prefeito,
agr ad ecen do
p ela
receptividade que teve no
bairro com sua equipe.

Neste grupo 13 gestantes foram beneficiadas com os kits da assistência social
“Essa ação é muito importante,
pois estamos ajudando a dar
um começo de futuro com
melhores condições para estes
bebês e suas famílias. O kit
enxoval é completo, com itens
que fazem a diferença”, disse
ela.
As
gestan tes
qu e
integraram
o
gr up o

contemplado com os kits,
participaram ainda de uma
p alestr a
co m
Alin e
Rothenbucher, que falou sobre
os cu idados co m b ebês,
especialmente pr imeiro s
socorros quand o o b ebê

engasga.
Ao final da palestra, elas
receberam o kit contendo
produtos para os bebês como
banheira, fraldas, produtos de
higiene entre vários outros
itens.

Prefeito Betinho aproveitou para homenageas as mâes
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Governo do Estado libera kit’s de
materiais esportivos para Goioerê
O governo do Paraná
liber ou n a ú ltima
semana, kit’s contendo
ma is de 2 00 ite ns
esportivos para atender a
Secretaria Municipal de
Esportes de Goioerê, nas
modalidades de futebol,
vo leib ol, fu tsal e
basquete.
De acord o com o
vereador Patrik Pelói,
qu e pa rticip ou d as
tratativas para a liberação
dos materiais, além bolas
e outros materiais para
tr ein ame nto s, for am
destinados para Goioerê,
uniformes, coletes, luvas

e diversos outros itens.
A entrega foi realizada
para o prefeito Betinho
Lima, que esta va
ac omp anha do
do
secretário de Esportes
Igor Amér ico e do
vereador Patrik Pelói.
Na opo rtun idad e,
Pat rik
fez
um
agradecimento especial
ao superintendente Hélio
Wirbiski e ao deputado
estadual e secretário de
Estad o,
M arc el
Micheletto.
Os materiais foram entregues na última semana na capital do estado

Copacol: suinocultor do município de
Cafelândia obtém pontuação recorde
Com 676 p o n to s, o
co o p erad o Silvio d o s
Santos, do município de
Cafelândia, se destaca com
po ntuação histó rica na
suinocultura da Copacol.
No lote de suínos entregues
à Cooperativa no mês de
abril ele obteve pontuação
recorde.
Em segundo lugar no mês
ficou o produtor, Marcos
Au relio Pau vels, d e
Corbélia, com 665 pontos.
Néd io Acirio Pau vels,
também de Corbélia, ficou
em terceiro com 639 pontos,
Antônio Bornia, de Iracema
do Oeste, em quarto com
634 pontos e Flavio Tozzo
de Cafelândia com 626

O suinocultor Silvio que ficou na primeira colocação

pontos, em quinto.
Há cinco anos atuando
na atividade o recordista de
pontos, cooperado Silvio
dos Santos, diz que saber

q u e o b teve a m elh o r
pontuação da história da
suinocultura da Cooperativa
é m otivo de o rgulh o e
satisfação.

Goioerê começa vacinação de pessoas
com comorbidades nesta quarta-feira
A Secretaria de Saúde de
Goioerê vai iniciar nesta
quarta-feira, o esquema de
vacinação para pessoas com
comorbidades. Para receber
a vacina, a pessoa precisará
apresentar um atestado
especial, que será preenchido
pelo médico, especificando o
tipo de doença.
As pessoas que tiverem as
doenças relacionadas no
esquema de vacinação e que
têm atendimento pelo SUS,
deverão procurar a unidade
de saúde onde são atendidas.
Lá elas poderão solicitar o
atestado.
Já as pessoas que tem
tratamento fora do SUS
devem retirar o modelo de
atestado, para que ele possa

“Esse bom resultadoé fruto
de uma boa parceria, que
envolve o produtor, a equipe
técnica e toda a integração da
Copacol. Quando todos
trabalham unid os, os
resultados aparecem, por isso
estou satisfeito com essa
parceria de sucesso”, relata o
produtor.
Ele agradece a Deus, a
família que o apóia e à
Copacol, pelo resultado
h istó rico . “Às vezes a
pessoas perguntam o que fiz
de diferente, apenas me
dediquei, fiz os manejos
corretos na hora certa, ouvi
com atenção as orientações
técnicas. Faço tudo com
muito amor”, conta Silvio.
serpreenchido e assinado pelo
seu médico.
A secretária Gabriela
Martins explica que entre as
doenças que se enquadram
no esquema de comorbidades
estão hipertensão resistente co m
uso
de
três
medicamentos ou com lesão
no órgão alvo ; d oen ça
pulmonar obstrutiva crônica;
insuficiência renal; doenças
cardiovascu lares
e
cerebrovasculares; indivíduos
transplantados de órgão
sólido ou de medula óssea;
demais
ind ivíd uo s
imunossuprimidos; anemia
falciforme e obesidade grau
3.
Aind a segu nd o a
secretária, a vacinação segue
o plan o estadu al d e
imunização. “Há um esquema
vacinalestaduale nós estamos
seguindo aquilo que está nas
orientações da Secretaria de
Estado da Saúde”, disse ela.

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
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.

Dentro desse plano, já
foram vacinados profissionais
de saúde e os idosos com
idade acima de 60 anos, bem
como pessoas com síndrome
de down maiores de 18 anos
e os pacientes que fazem
hemodiálise.

Agora serão vacinadas as
gestan tes e pu érperas
(mulheres que deram à luz
recentemente) maiores de 18
anos, e as comorbidades,
estritamente dentro do que
estabelece o Ministério da
Saúde.
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Moreira Sales: aulas presenciais na rede
municipal de ensino foram retomadas
O município de Moreira
Sales retomou nesta segundafeira às aulas presenciais nas
escolas da rede municipal de
ensino, contemplando alunos
do Infantil 4 e 5 e o Ensino
Fundamental em todas as
escolas e CMEIs.
Ap esar d e não ser
obrigatório, sendo uma decisão
dos pais ou responsáveis, o

retorno às aulas teve uma
grande adesão no primeiro dia
em Moreira Sales.
De aco rd o co m a
Secretaria de Educação, para
os alunos que não retornarem,
continuará sendo encaminhado
as atividades normalmente,
com as aulas sendo realizadas
de forma remota.
A secretária Eu gênia

A volta às aulas aconteceu nesta segunda-feira com toda segurança para alunos e professores

Alunos tiveram a temperatura
aferida na entrada da escola

Viotto, que acompanhou a
volta às aulas em algumas
escolas, disse que há tempos
as escolas do mun icíp io
estavam preparadas para este
momento.
“Fizemos tudo dentro do

que mandam os protocolos de
segu rança, o q ue d á
tranquilidade aos professores,
alunos e pais dos alunos”,
destacou ela.
O prefeito Rafael Bolacha,
disse que para o retorno das

Baixa procura pela vacina contra
a gripe acende alerta em Goioerê
Com início em 12 de abril, a
campanha de vacinação contra
a gripe em Goioerê ainda não
decolou. De acordo com a
Secretaria de Saúde, a procura
pela vacina, especialmente por
crianças com idade entre 6
meses e 5 anos, tem sido muito
baixa.
A preocupação se deve ao
fato de que se encerra nesta
terça-feira, dia 11, a primeira
etap a da campanh a e a
Prefeitura está alertando a
população. “Nós estamos
pedindo a colaboração dos
pais, no sentido de levarem
seu s filh os p ar a serem
imunizados”, diz a secretária
Gabriela Martins.
Ainda de acordo com a
secretária, a vacina é segura e
eficaz. Ela protege contra o
vírus Influenza, que causa

Baixa procura está preocupando profissionais da Secretaria de Saúde de Goioerê
doença respiratória, muitas diz a secretária.
vezes, com quadros graves.
Com a imunização, ocorre
NOVO GRUPO: A partir
redução nas complicações e desta terça-feira, também
internações.
começa a vacinação de idosos
A vacina também previne e professores, que devem
contra complicações como procurar as UBS de seu bairro
pneumonia e outras doenças ou a mais próxima de sua casa.
respiratórias que a criança
Por medida de segurança,
pode desenvolver. ”A vacina pessoas que receberam a
tem um papel fundamental para vacina contra a Covid-19
se evitar complicações de precisam respeitar um intervalo
doenças respiratória, daí a mínimo de 14 dias para tomar
importância da imunização”, a dose contra a gripe.
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2.021
OBJETO: Execução de PAVIMENTO ASFÁLTICO,
DRENAGEM DE GALERIAS
PLUVIAS
E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO
DISTRITO DE JARACATIÁ no Município de Goioerê-Pr.
Valor Máximo R$ - 5.307.323,99.
Horário: 09:00 horas. Data: 11/06/2021.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no site
ww w.go io er e.pr .go.br ,
e
p elo
e- mail:
licitacoes@goioere.pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 06 de maio de 2021

aulas a administração dotou
tod as as esco las co m
equipamentos como display de
álcool em gel, aferidor de
temp er atur a, máscaras e
outros acessórios.
“Estamos zelando pela

saúde das nossas crianças, dos
n osso s pr of esso res e
consequentemente dos pais”,
destaca ele, agradecendo o
apoio e a boa adesão no
primeiro dia de volta às aulas
presenciais.
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CONTRA-CAPA

Saúde começa a distribuir nesta terça vacinas
contra Covid-19 para trabalhadores da educação
Paralelamente à volta às
aulas presenciais em cerca
de 200 co légio s da r ede
pública nesta segunda-feira
( 10), a imun ização d o s
trabalhadores da educação
no Paraná também se inicia
nesta semana. O primeiro
lo te destinado ao gru po
prioritário será distribuído
às 22 Regionais de Saúde
do Estado nesta terça-feira
(11).
As 32.760 doses estão
armazenadas no Centro de
Medicamento s do Paraná
(Cemepar) desde o dia 3 de
ma io .
São
v ac in as
Covishield, fabricadas pela
parceria entre Universidade
de Oxford, AstraZeneca e
Fiocr u z. O q u an titativ o
integra a 16ª remessa de
imunizantes recebidos pelo
Pa r a n á
at r a v é s
do
Ministério da Saúde. Houve
atualização na divisão em
relação ao que foi divulgado
na semana passada.
A indicação é que os
mu n icíp io s v acin em o s

contabilizados profissionais
da rede pública estadual e
municipal, da rede privada
e da assistência social.
Além deste percentual,
cerca de 8 mil trabalhadores
(3,79% do total do grupo) já
foram imunizados por terem
idade acima de 60 anos,
gr u p o p r i o r itá r i o já
contemplado pela vacinação
no Paraná.

ap en as os d a Ed u cação
Básica ser ão aten d ido s,
dentro da estratégia casada
com o retorno das aulas.

As doses rep resen tam
15 ,5 % d o gr u p o d e
trabalhadores da educação
previsto pelo Plano Estadual

d e Vaci n açã o co n tr a a
Co v id - 19, estimad o em
210.897 p es so as. Neste
n ú me r o ,
e st ão

VA C I N AÇ Ã O – D e
acordo com o Vacinômetro
da Secretaria estadual de
Saú de, f o r am ap licad as
1.935.530 primeiras doses
e 1. 05 6.0 83 d o se s d e
refo rço,
to tal izan d o
2.991.613 vacinas até às
12h29 desta segunda-feira
(10). Atualmente, o Estado
avança na imunização de
gr áv id a s e p u é r p e r a s,
trabalhadores da segurança,
sa lv am en to e Fo r ç as
Ar mad a s, p esso as c o m
co mo rb id ad es e p esso as
co m
d e f ic iê n c ia
permanente.

Duzentos colégios da rede estadual retornaram
às aulas presenciais nesta segunda-feira

exibidas na TV aberta e no
Yo uTub e, além do s kits
pedagógicos impressos) e
devem retornar às atividades
presenciais gradualmente, ao
longo das próximas semanas.
Confira AQUI a lista de
colégio s co m reto rn o
presencial.
“O Paraná se destaca pela
tecnologia, por ser um estado
inovador na Educação. São
várias
ferramentas
disponibilizadas para os alunos,
e todas elas continuarão a
serviço desses estudantes”,

disse o secretário estadual da
Educação, Renato Feder. “O
fato de iniciarmos essa volta
com aproximadamente 10% das
escolas é para acompanhar o
cumprimento dos protocolos
indicados pela Secretaria de
Estado da Saúde. Na medida
em qu e o bser var mos a
segurança desse grup o,
amp liar emos o r etor no
gradativamente até chegar a
100% da rede”.
Feder acompanhou, nesta
segun da-f eir a, o retor no
presencial no Colégio Estadual

Princesa Isabel, em Cerro Azul,
no NRE da Área Metropolitana
Norte. Além dele, também
estiveram presentes o diretor
de Educação da Seed, Roni
Miranda, e o diretor-presidente
do Instituto Fundepar, Marcelo
Pimentel Bueno. A escola tem
cerca de 1,5 mil estudantes,
incluindo turmas do Ensino
Médio, Ensino Fundamental,
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e turmas no contraturno
de Atividades Complementares
e Atendimento Educacional
Especializado.

Nesta segunda-feira (10),
200 co légios estaduais
paranaenses, em 68 municípios,
retornaram às aulas presenciais,
adotando o modelo híbrido de
ensino, com parte dos alunos
em sala de aula e parte em
ensino remoto, assistindo às
aulas ao vivo. Os espaços estão

A indicação é que os municípios vacinem os trabalhadores da educação por idade, iniciando pela
faixa entre 55 e 59 anos. Nesse primeiro momento, apenas os da Educação Básica serão atendidos.
trabalhadores da educação
por idade, iniciando pela
faixa entre 55 e 59 anos.
Nesse primeiro momento,

equipados com computadores
e internet, possibilitando que os
professores interajam com
ambos os grupos de estudantes
ao mesmo tempo.
O retorno acontece em 15
d os 32 NREs ( Nú cleo s
Regionais de Educação), a
maioria na região Oeste do

Estado, sendo 55 colégios no
NRE de Toledo, 27 no NRE
Foz do Iguaçu, 22 no NRE
Cascavel e 19 n o NRE
Umuarama. Os d emais
colégio s
estadu ais
permanecem no ensino remoto
(por meio da plataforma digital
Aula Paraná, das videoaulas
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