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Goioerê promove ações de alerta contra a
violência sexual de crianças e adolescentes
No dia 18 de maio é celebrado o Dia de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual
de
Crian ças
e
Adolescentes. Em Goioerê, a
data será lembrada com a
realização de um pedágio,
agendado para acontecer nesta
terça-feira, próximo à Caixa
Econômica Federal. O evento
é or ganizado po r várias
entidades, como Conselho dos
Direitos da Criança, Conselho
Tutelar e secretarias de Saúde
e Assistência Social.

Emenda de Márcio
Nunes destina R$ 380
mil para reformar
Praça dos Nordestinos
Atendendo solicitação do
veread or Patrik Pelói, o
deputado estadual e secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do
Tu rismo, Márcio Nunes,
está garantindo para Goioerê, a destinação de R$ 380
mil para obras de revitalização da Praça dos Nordestinos.
PÁGINA 02

PÁGINA 03

Participantes do curso
de energia solar
fotovoltaica receberam
os certificados

Viação e Obras está
realizando obras de
readequação na
Estrada da Fonte Azul

A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria de Indústria e Comércio, realizou na última sexta-feira, a entrega dos
certificados do curso de energia
solar fotovoltaica, vendas e técnicas comerciais, realizado pela
empresa Solar Advance, de
Campo Mourão.PÁGINA 02

PÁGINA 02

Goioerê quer ampliar o volume de recursos
destinado ao Programa Agricultura Familiar
Ampliar o volume de recursos destinados à compra
de produtos da agricultura familiar no município. Essa foi a
pauta principal da audiência
do prefeito Betinho Lima e do
presidente da Câmara de Vereadores, ‘Kleber Paraiba’,
na Secretaria de Estado da
Agricultura em Curitiba na
última semana.

PÁGINA 05

UEM confirma
vestibular para dias
23 e 24 de maio
A Comissão Central do
Vestibular da Universidade
Estadual de Maringá – UEM
- por meio da sua presidente
Maria Raquel Marçal Natali, confirmou para o próximo
domingo (23) e segundafeira (24), a aplicação das
provas do Vestibular 2020.
Para este concurso, a UEM
recebeu 14.272 inscrições,
das quais 8.314 são só de
Maringá.
PÁGINA 05

Goioerê fecha comércio, igrejas
e escolas para reduzir a Covid
O mu n icíp i o d e Go io er ê an u n cio u n esta seg u n d a- f e i r a , m ed i d a s
mais r ígid as d e r estr ição , co mo o f ech amen to d o e o n ão f u n cio n a-

men to d e to d o s o s ser v iç o s n ão e s se n c ia is ,
além d e to q u e d e r eco lh er e lei seca p ar a co n ter a d isp a r ad a d a Co vid- 19.
PÁGINA 07

Vereador quer informações sobre
recursos para a Assistência
Social
PÁGINA 02
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Vereadores querem saber sobre recursos para a
assistência social e fila para cirurgia de catarata

IPVA
O pagamento da 4ª parcela do Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA) 2021 retorna nesta terçafeira (18). A ordem de vencimento, de acordo com o dígito
final da placa do veículo, segue até segunda-feira da semana
que vem (24). O parcelamento em cinco meses foi uma
novidade no pagamento do imposto este ano – até 2020, o
parcelamento máximo era de três meses. A quitação do
IPVA é requisito obrigatório para emissão do certificado de
licenciamento de veículo pelo Detran/PR.
Indústria
Em 25 de maio é celebrado
o Dia Nacional da Indústria,
d ata qu e refo rça a
importância do setor para a
economia e para a sociedade.
No Paraná ela movimenta o
equivalente a R$ 93,7 bilhões
anualmente, o que representa
24,5% do Produto Interno
Bruto (PIB) do Estado – a
soma de todas as riquezas
produzidas pelos diferentes
segmentos, montante que
coloca o parque industrial
paranaense como o quarto
principal do país, atrás apenas
de São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais.
Vestibular
A Comissão Central do
Vestibular da Universidade
Estadual de Maringá (CVU/
UEM) confirmou para o
próximo domingo (23) e
segu n da- f eir a ( 24) a
aplicação das provas do
Vestibular 2020. Para este
concurso, a UEM recebeu
14.272 inscrições, das quais
8.314 são só de Maringá.
Hospital regional
O Governo do Estado vai
investir R$ 20 milhões em
equ ip amento s p ar a o
Hosp ital Region al d e
Co rn élio Pro có pio . Em
reunião com a Associação
dos Municípios do Norte

Pion eiro d o
Paran á
(Amun op) , o secretár io
estadual da Saúde, Beto
Preto ,
r eiter ou
o
comp r omisso com o
investimento e destacou que
a região é prioridade da atual
gestão. ”A regionalização da
saúde é plataforma da gestão
e tem to tal aten ção do
governador Ratinho Júnior”,
afirmou o secretário.
Futuro dos museus
Iniciou nesta segundafeira (17), a programação com
inú meras atraçõ es em
Londrina, é a 19ª Semana
Nacion al d e Mu seus.
Completamente on-line, o
evento reunirá os museus de
Londrina, Cambé, Ibiporã e
Rolândia. Coordenada pelo
Instituto Brasileiro de Museus
(IBRAM), a ação traz o tema
‘O Futur o dos Museus:
Recuperar e Reimaginar’.
Com Covid
O prefeito da histórica
cidade da Lapa, Diego Ribas
(PSD), 38 anos, foi internado
em Curitiba na sexta-feira
(14) com coronavírus (covid19). O estado de saúde do
prefeito é considerado leve e
ele está em leito d e
enfermaria no Hospital do
Trabalhador. A opção pela
internação foi por sintomas
de cansaço e falta de ar.
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Em sessão p lenária
realizada na noite de ontem, a
Câmara de Goioerê aprovou
requerimento de autoria do
vereador Márcio Lacerda, que
solicita da Secretaria Municipal
de Assistência Social, informar
sobre a abertura de crédito
adicional especial, aprovada
pela Câmara no início do ano,
com recurso de R$ 629.451,23.
O vereador disse que o
recurso foi aprovado para
ações emer genciais d e
enfrentamento à Covid-19 e
que se faz necessário informar
como está sendo executado o
referido recurso. “Quero que
a secretária, titular da pasta,
nos detalhe a execução de
projeto”, disse.
Também na noite de ontem
foi aprovado requerimento do
vereador Patrik Pelói, que
so licita d a pr ef eitu ra,
informações sobre as cirurgias
de catarata. O vereador quer
saber quantas pessoas estão
n a fila d e espera p elo
p ro cedimento, q ual a
periodicidade das cirurgias e
se há previsão para retomada
das cirurgias no município.
Ainda na sessão de ontem,
foi aprovado requerimento do
vereador Patrik Pelói, com
apoio dos colegas Fábio Plaza
e Helton Maia, solicitando
informações sobre o programa
Casa Fácil, do Governo do
Paraná. Os parlamentares
querem saber se o município já
se inteiro u do r ef er id o
programa, se já fez adesão e
se sim, quais as ações pontuais
e se já há alguma lista de
famílias inscritas.
IN DICAÇÕES: - De
autoria do vereador Fabio
Plaza, foi aprovada ontem,
indicação que solicita da
prefeitura, a realização de
estudos técnicos, objetivando

Mais uma sessão plenária foi realizada na noite de ontem em Goioerê
melhorar o nível de iluminação
em toda a extensão da Avenida
Curitiba, no bairro Jardim
Curitiba, adotando o sistema
LED para o ferecer ao s
usuários mais segurança e
comodidade no trânsito.
Também foi aprovada
indicação do mesmo vereador,
solicitan do r emessa d e
expediente à Sanepar, para que
a empresa deixe disponível um
caminhão limpa-fossa em
Goioerê e execute os serviços
de limpeza de fossas sépticas
nos bairros que ainda não foram
alcançados pela rede coletora
de esgoto.
De autoria do vereador
Helton Maia foi aprovada
indicação que solicita, estudos
para homenagem póstuma ao
saudoso Paulo Vicente Calixto,
que foi vereador e vice-prefeito
de Goioerê, dando-lhe a
denominação de algum espaço
público importante de nossa
cidade, como há muitas obras
em planejamento no município,
o nobre prefeito será sensível
em sua escolha.
Fo i ap ro vada ain da,
indicação da vereadora Luci
Alvino , qu e so licita d a
prefeitura, adotar as medidas
cabíveis e legais, no sentido de

implementar um programa a
deno minar- se
Hor tas
Comun itár ias e Plan tas
Medicinais, ob jetivand o
beneficiar especialmente os
mo rado res do s bair ro s
periféricos da cidade e bem
assim, conservar lotes de
ter reno s sem edif icações
residenciais, sem matagais,
lixos, detritos, e resgatar as
hortas existentes nas escolas
do município, haja vista que há
recursos dentro do orçamento
p ar a
implan tação
e

man uten ção de h or tas
comunitárias para atender
escolas e as comunidades.
Assinada pelo vereador
Ricardo Martins, foi aprovada
indicação que solicita da
p refeitur a, inclu ir n o
cronograma de ob ras do
mun icíp io , estu do d e
v iabilidade técnica d e
implantação de sistema de
iluminação (refletores) e
alambrado no campo de futebol
da comunidade rural da Água
do Cascalho.

O vereador Márcio Lacerda: pedindo de informação

Emenda de Márcio Nunes destina R$ 380
mil para reformar Praça dos Nordestinos
Atendendo solicitação do
vereador Patrik Pelói, o
depu tado estad ual e
secretário de Estado do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, Márcio Nunes,
está garantindo para Goioerê,
a destinação de R$ 380 mil
para obras de revitalização
da Praça dos Nordestinos.
A emenda foi solicitada
pelo vereador, atendendo a
várias so licitaçõ es d e
moradores, que clamam pela
reforma da praça por se
tratar d e u m a área
tradicional. “A Praça dos
Nordestinos é um local onde
grandes jogos e festivais
acontecem. Há tempos,
pessoas que frequentam o
lo cal, pedem por estas

O deputado estadual e secretário Márcio Nunes

melhorias”, diz Patrik.
O vereador, que esteve
na capital do estado na
semana passada, disse que
sabe que o município não
tem condições econômicas
para realizar a obra e por
isso b u sco u aju d a d o
governo estadual. “Ao invés
de solicitar ao p refeito
Betinho , optam os pelo
p ed id o d a em en d a ao
deputado Márcio Nunes,
que é um grande parceiro da
nossa cidade”, citou.
Além de recursos para a
revitalização da praça, o
vereador também solicitou
do deputado Márcio Nunes,
verba para a compra de um
caminhão para limpar fossa
e também foi atendido.
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Goioerê promove ações de alerta contra a
violência sexual de crianças e adolescentes
No dia 18 de maio é
celebrado o Dia de Combate
ao Abuso e Exploração
Sex u al d e Crian ças e
Adolescentes. Em Goioerê,
a data será lembrada com a
realização de um pedágio,
agendado para acontecer
nesta terça-feira, próximo à
Caixa Econômica Federal.
O evento é organizado por
várias en tidades, co mo
Conselho dos Direitos da
Criança, Conselho Tutelar e
secretarias d e Saú de e
Assistência Social.
De acordo com a Natalia
Tamura, psicóloga do Creas
de Goioerê, a ação desta
terça-feir a tem co m o
o b jetivo co n vo car a
sociedade para participar da
luta em defesa dois direitos
das crianças e adolescentes.
“É preciso garantir a toda
crian ça o d ireito ao
desenvolvimento de sua
sexualidade de forma segura
e protegida, livre de abusos
e da exploração”, enfatiza
ela.
A psicóloga alerta que
os números de casos de
abu so sex ual co ntra a
criança e adolescentes em
Goioerê são preocupantes,

Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente,
reforça que as denúncias
podem ser realizadas de
fo rm a an ô n im a, sem
id en tificação
do
d en u n cia n te.
“ Os
denunciantes podem ficar
tran q u ilo s p o rq u e se
quiserem será garantido o
an o n im ato ”, cita ela,
acrescen ta n d o q u e as
denúncias podem ser feitas
através de discagem gratuita
através do Disque 100, além
do telefone do Conselho
Tutelar: 3522:8250.

Reunião realizada sexta-feira no gabinete municipal: conscientização sobre o tema

sendo que somente este ano
já foram registrados 17
casos, o que demonstra que
o problema é mais sério do
que se imagina. “A situação
é p reo cu p an te e n ó s
p recisamo s envo lver a
família, sociedade civil e
instituições, para que todos
assumam o compromisso de

enfrentamento da violência
sexual”, diz Natalia.
Na sexta-feira, durante
reunião na Prefeitura, a
Pro m oto ra d e Justiça,
Simone Françolin, alertou
para a necessidade de um
trabalho que incentive às
denúncias no município.
Segundo a representante do

Ministério Pú blico , as
denúncias não precisam ter
provas, já que podem ser
p resum id as através d e
indícios que podem levar a
concluir que uma criança ou
adolescente estão sendo
vítimas de violência.
Elizab ete Maced o ,
presidente do Conselho

Viação e Obras está realizando obras de
readequação na Estrada da Fonte Azul
A Pr ef eitu ra d e
Go io er ê, a tr av és d a
Secretaria de Viação e
Obras, está realizando um
im portan te trabalho de
readequação de um trecho
da Estrada Rural da Fonte
Azul, nas proximidades do
ab as t eced o u ro
comunitário.
As obras atendem uma
reivin d icaç ão d aq u e la
comunidade para o melhor
escoamento da safra, já que
aquele era um trecho que
dificultava o trafego de
veículos.
O prefeito Betinho Lima
visitou os trabalhos que
estão sendo executados
naquele local e conversou
com alguns produtores que

O prefeito Betinho Lima acompanhou a realização dos serviços

destacaram a importância
daquela readequação de
estrada para os produtores
daquela região.

Produtores rurais agradeceram ao prefeito pela ação

A Promotora de Justiça Simone esteve presente
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Participantes do curso de energia solar
fotovoltaica receberam os certificados
Lucas Dlugosz e do gerente
comercial, Silvano Loubaki
Jardim, pelo interesse em
capacitar um gru po de
pessoas e depois efetivar a
con tratação . “Estam o s
ab erto s p ara n ovas
propostas, para parcerias
como a realizada com a
So lar”, ressaltou o
secretário.

A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria de
Ind ú stria e Com ércio ,
realizou na última sexta-feira,
a entrega dos certificados do
curso d e en ergia so lar
fo to vo ltaica, ven d as e
técn icas
co merciais,
realizado pela empresa Solar
Advan ce, de Cam p o
Mourão.
O prefeito Betinho Lima
e o vice Adilson Corpa
participaram da solenidade,
q u e fo i m arcad a pela

A solenidade de entrega dos certificados aconteceu na última sexta-feira

O prefeito Betinho e o vice Dr Adilson
estiveram presentes na solenidade

contratação do participante
d o cu rso , Em erso n
Francisco Marangoni, que
dentre os alunos, destacouse obtendo um excelente
desempenho e garantindo a
ele um contrato com a
empresa.

Na o p o rtu n id ad e, o
prefeito Betinho salientou que
a atitude da empresa Solar
Advance pode incentivar
o utras
em presas
a
ministrarem cursos nas áreas
que necessitam de pessoas e
aquele que tiver o perfil e

Prédio do Ceebeja Scarpari recebe
R$ 99 mil em obras de melhorias
Alunos, professores e
direção do Ceebeja Maria
An to nieta Scarpari d e
Goioerê, estão comemorando
o início das obras de melhorias
no prédio do colégio.
De acordo com o Núcleo
de Educação, o investimento
está o rçad o em R$
99.992,94, cujos recursos
são destin ad os p ara o
fechamento lateral da quadra
co berta co m mu ro s e
alambrados.
A ob ra está send o
realizada p ela emp resa
Ricard i Co nstruções e
Empreendimentos,com prazo
de execução de 90 dias.
A chefia do Núcleo de
Educação de Goioerê, Tania
Henrique, esteve visitando as
obras e aproveitou para
agradecer ao governador
Ratin ho Jún io r pelo s
investimentos, que visam
melhorias educacionais nas
escolas e colégios da região.

As obras foram iniciadas nesta semana: chefe do NRE faz visita in loco

Janiópolis suspende aulas presenciais
por conta do agravamento da pandemia
O município de Janiópolis
susp en d eu , po r temp o
indeterminado, as aulas
p resen ciais n a red e
municipal de ensino. A
decisão foi tomada na manhã
desta segunda-feira, dia 17,
devido à evolução dos casos
de pessoas infectadas pelo
novo Coronavírus na região.
Segundo a secretária
Angela Girardo, além do
aumento de casos, pesou na
decisão a sobrecarga do
sistema único de saúde, bem
como o pouco número de

A secretária de Educação, Angela Girardo

leitos hospitalares e de UTI
para tratamento da Covid19,
tanto em nível de estado e
principalmente na região.
A decisão teve pareceres
favoráveis do Conselho
Municipal de Educação, da
Secretaria Municipal de
Saú d e e d o Co m itê
Co vid 19,
que
se
posicionaram favoráveis à
su sp en são d as au las
presenciais.
De aco rd o com a
Secretaria de Educação, a
rede municipal de ensino
manterá as atividades de
forma remota, on de os
p ro fesso res
serão
responsáveis por elaborarem
as atividades, vídeos aulas,
meets, baseando-se nos
conteúdos programáticos.

qualificação sairá contratado.
“ São mais p esso as
qualificadas para o mercado
de trabalho e empregos
gerados”, disse o prefeito.
O secretário Ped ro
Godoy agradeceu a parceria
do diretor da Solar Advance,

ACIMA DA MÉDIA
NACIONAL: Segundo os
representantes da Solar
Advance, Goioerê tem um
grand e po tencial neste
segmento de energia solar
e está com a melhor média
de consumo da energia
solar do Brasil. Enquanto
a média nacional está em
0,0224%, Go io erê tem
uma média de 0,0640% da
população consumindo a
energia solar.
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Goioerê quer ampliar o volume de recursos
destinado ao Programa Agricultura Familiar
Ampliar o volume de
recursos destinados à compra
de produtos da agricultura
familiar no município. Essa foi
a pauta principalda audiência
do prefeito Betinho Lima e do
presidente da Câmara de
Veread ores,
‘Kleber
Paraiba’, na Secretaria de
Estado da Agricultura em
Curitiba na última semana.
De aco rd o co m o
‘Paraíba’, há muitas famílias
em vulnerabilidade social em
Goioerê, em especial neste
período de pandemia. “Por
conta disso os alimentos têm
sido fundamentalpara auxiliar
os mais necessitados do
município”, disse ele.

O prefeito Betinho, o presidente da Câmara ‘Kleber Paraíba’ e o assessor Severino na audiência na SEAB

UEM confirma vestibular
para dias 23 e 24 de maio
A Comissão Central do
Vestibular da Universidade
Estadual de Maringá – UEM por meio da sua presidente
Maria Raquel Marçal Natali,
confirmou para o próximo
domingo (23) e segunda-feira
(24), a aplicação das provas
do Vestibular 2020. Para este
concurso, a UEM recebeu
14.272 inscrições, das quais
8.314 são só de Maringá.
Nos dois dias de provas, a
entrada dos candidatos aos
locais do s exames ser á
permitida no horário das 13h20
às 13h50. O inscrito deverá
apresentar o documento de
identificação original com foto
e em bo m estado d e
conservação.
O s in scrito s deverão
verificar com antecedência no
cartão informativo, disponível
n o menu d o cand id ato
(www.vestibular.uem.br), os
locais de prova para evitar
dúvidas e aglomerações.
Can didato s
co m
documentos recentemente
extraviad os, fu rtad os ou
r ou bado s, d ev er ão se
ap resen tar o Boletim de
Ocorrência Policial (BO)
impresso original, com registro
detalhado da ocorrência,
expedido há, no máximo, 30
dias.
Não ser ão aceitos o s
segu in tes
do cu mentos:
certid ão d e nascimen to ,
certidão de casamento, título
de eleitor, Carteira Nacional
de Hab ilitação sem foto,
carteira de estudante, carteira
funcional de natureza pública
ou privada, protocolo de
requerimento de expedição de
qualquer tipo de documento e
quaisquer documentos em meio
eletrônico.
No primeiro dia do evento,
a pr ova é composta por
questões de Conhecimentos
Gerais e Redação. Já no
segundo dia, as questões são
objetivas e abordam as áreas
de conhecimentos específicos,
d e Língua Por tu gu esa e
Literatu ras em Lín gu a
Por tu gu esa e de Lín gu a
Estrangeira.

O vestibular está confirmado para o próximo domingo
As provas serão aplicadas
em Mar ingá, Apucaran a,
Campo Mourão, Curitiba,
Cascavel, Cianorte, Cidade
Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã,
Umuarama e Paranavaí.
P ro to co lo
de
bio sseg urança : - Par a
garantir maior segurança dos
envolvidos no processo, a UEM
adotou diversas medidas de
segurança ap rovadas pela
Secretaria de Estado da Saúde
( Sesa).
“Devido
ao
distanciamento necessário
entre o s cand id atos, a
ocupação das salas será de
50%. Diante deste fato, tornouse necessário a contratação
de cerca de 1800 fiscais que
receberam treinamento para
aplicarem as provas com
máxima segurança. Também
será disponibilizado álcool 70%
em gel nas dependências dos
locais de aplicação das provas;
o candidato deverá levar sua
própria garrafinha de água
transparente, pois não será
permitido o uso de bebedouros,
como tamb ém n ão ser á
permitido o consumo de
alimen to s”,
explica
Maria Raquel Marçal Natali.
O protocolo ainda prevê a
obrigatoriedade da utilização

de máscara durante todo o
tempo em que o candidato
permanecer na instituição. Ele
deverá portar uma máscara
reserva que será trocada após
2 horas de início da prova.
Conforme o edital, o candidato
também deverá levar sua
caneta de tinta cor azul-escuro
e de corpo transparente.

cotistas); 20% para o Sistema
de Cotas Sociais, de acordo
com a Resolução n.º 008/2020CEP; e 20% para o Sistema de
Cotas para Negros. Destes,
75% são para Cotas Sociais
para Negros e 25% para as
demais Cotas para Negros, de
acordo com a Resolução n.º
028/2019-CEP.

Das vagas: - O Vestibular
2020 da UEM está ofertando
2.989, resultado da soma das
vagas do Vestibular de Inverno
e do Vestibular de Verão 2020.
A distribuição dessas vagas
segue da seguinte maneira: 60%
para o Sistema Universal (não

P la nt ão C VU : - A
Comissão do Vestibular estará
oferecendo plantão, inclusive
no sábado (22), das 8h às 18h,
na sede (Bloco 28) para tirar
dúvidas dos candidatos, com
atendimento tamb ém por
whatsapp (44) 3011-4450.

Neste sentid o, as
lideranças d e Go io erê
reivindicaram a ampliação dos
recursos para a educação,
Assistência Social e entidades
cadastradas no programa
Agricultura Familiar em
Goioerê.
“Foi uma reunião muito
bo a, o nd e tivemo s a
oportunidade de mostrarmos
a necessid ad e dessa
ampliação e cremos que
seremos atendidos”, comenta
o prefeito Betinho.
As lideranças de Goioerê
foram atendidas pela chefe
d o Departam en to d e
Segu ran ça Alim entar e
Nutricional Márcia Stolarski.
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Paraná já vacinou 10 mil profissionais de educação
e 10 mil das forças de segurança e salvamento
O Paraná ultrapassou
nesta segunda-feira (17) a
marca de 10 mil vacinados
contra a Covid-19 em dois
novos grupos prioritários:
os profissionais de forças
de segurança e salvamento
e os trabalhadores da
educação. Segundo o
Vacinômetro, entre os
profissionais
de
segurança, o número de
vacinados com a primeira
dose já chega a 10.927,
equivalente a 47,81% do
total do grupo (22.853
pessoas). Entre os
profissionais da educação,
10.405
pessoas
receberam a primeira
dose, que representa
6,15% do total da
população estimada para
o
grupo
(169.057
pessoas).
A vacinação destes
trabalhadores foi iniciada
semana passada como
parte das medidas para
retorno gradual das aulas
presenciais na rede
pública
estadual,
retomadas no dia 10 em
uma parcela das escolas
paranaenses. Para isso, a
Secretaria estadual da
Saúde distribuiu 32.760
doses da vacina produzida
pela AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz para todo o
Estado. Outros 8 mil
profissionais
foram
imunizados anteriormente
por integrarem o grupo de
idosos, já contemplados

pessoas,
4.768
já
iniciaram a imunização
(1,19%).
Também segue a
aplicação da segunda dose
em grupos que já iniciaram
seu ciclo de imunização,
como nas pessoas acima
de 60 anos.
Todos os números
foram atualizados às
14h59 desta segunda-feira
(17) no Vacinômetro,
sistema mantido pela
secretaria estadual de
Saúde que mostra em
tempo real os números da
imunização no Paraná.

47,81% dos profissionais da segurança e 6,15% dos trabalhadores da educação já foram
imunizados até esta segunda-feira (17). O Paraná já passa das 3 milhões de doses aplicadas,
com 3.254.572 vacinas administradas desde o início da campanha, em 18 de janeiro.

pela vacinação.
“Trouxemos parte da
prioridade para os
trabalhadores da educação
para ajudar a distensionar
o momento do retorno das
aulas, iniciando pelos
profissionais de 55 a 59
anos”, explicou
o
secretário estadual da
Saúde, Beto Preto.
“Precisamos fazer com
que a vacina chegue no

braço de todos os
paranaenses. Para isso,
contamos com o apoio de
todos os municípios para
aplicar as vacinas tão logo
elas
cheguem.
É
importante continuar o
trabalho de imunização em
todos
os
grupos
prioritários”.
Segundo o Plano
Estadual de Vacinação,
4.812.142
pessoas

compõem os 28 grupos
prioritários
da
imunização. O Paraná já
passa das 3 milhões de
doses aplicadas, com
3.254.572
vacinas
administradas desde o
início da campanha, em 18
de janeiro. Destas,
2.145.209 são primeiras
doses, totalizando 44,58%
da população prevista nos
grupos prioritários e

20,54% de todo o Estado.
Já as segundas doses
foram aplicadas em
1.109.363
pessoas,
completando seu ciclo
vacinal na proteção contra
o vírus. Elas representam
23,05% dos grupos
prioritários e 10,62% de
todos os paranaenses.
DEMAIS GRUPOS –
Além dos profissionais de
educação e da segurança,
a vacinação atualmente
avança nos grupos de
pessoas
com
comorbidades, gestantes e
puérperas – o maior de
todo o plano de vacinação
– e pessoas com
deficiência permanente
grave. No primeiro grupo,
são estimadas 1.328.677
pessoas, das quais 94.535
(7,11%) receberam a D1.
No segundo, das 400.682

MAIS VACINAS –
Nesta segunda-feira (17),
a Secretaria da Saúde
confirmou a chegada de
mais 413,8 mil vacinas
contra a Covid-19 ao
Paraná. O lote, que
corresponde ao 20º
enviado ao Estado pelo
Ministério da Saúde, é
composto por 374.100
doses
da
vacina
Ast ra Ze ne c a/ Ox fo rd /
Fiocruz e 39.780 da
Comirnaty/Pfizer.
Os imunizantes da
Astrazeneca
estão
divididos entre 229.100
doses de reforço para
pessoas de 60 a 64 anos e
65 a 69 anos, e 145 mil
para a primeira dose dos
grupos de pessoas com
comorbidades e pessoas
com deficiência. Já as
doses da Pfizer começam
a imunização com a D1
nos
grupos
de
comorbidades, gestantes,
puérperas e pessoas com
deficiência.
Com a nova remessa, o
Paraná terá recebido
4.905.000 doses de
vacinas contra a Covid-19,
somando os imunizantes
do Instituto Butantan/
Sinovac, Astrazeneca/
Oxford/Fiocruz
e
Comirnaty/Pfizer.

P07

TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2021

Goioerê fecha comércio, igrejas
e escolas para reduzir a Covid
O município de Goioerê
anunciou nesta segunda-feira,
med idas mais rígidas de
restrição, como o fechamento
do e o não funcionamento de
to do s os ser viço s não
essenciais, além de toque de
recolher e lei seca para conter
a disparada da Covid-19.
Com as novas medidas, que
entram em vigor nesta terçafeira e terão duração de 7 dias,
bar es e restauran tes não
poderão fazer atendimento
presencial. Padaria, açougues
também
não.
Só
supermercados, farmácias e
hospitais poderão funcionar.
O s cu ltos e missas
presenciais também estão

suspensos, assim como o
atendimento ao público em
agências bancárias da cidade.
Lojas d e material d e
construção e oficinas também
estão proibidas de funcionar.
“Não queremos prejudicar
ninguém, mas tomamos essa
decisão por necessidade. São
medias duras, mas duras para

VEJA AS MEDIDAS ANUNCIADAS

A reunião que anunciou as novas medidas aconteceu ontem atarde

UEM é 2ª instituição de ensino superior
do Paraná com mais artigos publicados
A Universidade Estadual
d e Maringá é uma das
instituições de ensino superior
com mais artigos publicados
do Paraná. É a segunda, atrás
apenas da Universid ad e
Federal do Paraná (UFPR). A
UEM tamb ém tem 16
p esqu isad or es entre o s
brasileiros mais produtivos
cientif icamen te.
O
levantamento foi feito pela
Assessoria de Comunicação
Social da universidade, com
dados da SciVal/Elsevier,
ferramenta sobre pesquisas de
14 mil instituições do mundo.
A UEM totaliza 10.359
publicações de 2010 a 2019,
com 99.806 citações. Cada um
dos 16 pesquisadores com mais
publicações tem mais de cem
artigos em periódicos (veja
tabela abaixo), sendo que três
estão entre os cientistas mais
influentes do mundo.
Dentre estes três, está o
pro fessor aposentado do
Departamento de Química,
Jesuí Vergílio Visentainer.
“Não tem como desenvolver
um país se não for através da
ciência e da pesquisa”, declara
ele, que é o recordista da UEM,
com 228 artigos no período
analisado.
"Tenho gratidão pelos meus
alunos e meus parceiros de
pesquisa. A criatividade do
brasileiro é muito grande, por
isso que publicamos bem, mas
infelizmente no nosso país há
recursos escassos, muita
bu ro cr acia e f alta d e
incentivo”, diz Visentainer. O
cientista tem publicações em
várias linhas de pesquisa,
inclusive com estudos sobre
análises de alimentos com
tecnologia de ponta, frutas
nativas nunca antes estudadas
no mundo e, recentemente,
leite humano em pó, ganhador
de Prêmio Péter Murányi.
Com 197 artigos no período,
Lúcio Car do zo Filho , o
professor do Departamento de
Engenharia Química que se
destaca em pesquisas sobre
tecn ologia d e fluido s
pressurizados, está no segundo
lugar da UEM e em terceira
posição nacional na área da
En genharia Q uímica. “A
ciência é uma oportunidade de
crescimento pessoal, social e
de inovação, porque quando
se faz ciência você sai da zona
de conforto, busca o novo e
adquire experiências, não só
na área de estudo, porque ela
exige capacidade mental e
con stru ção de r elações
inter pessoais”, afirma o
engenheiro químico.
Cardozo Filho concluiu o
doutorado em 1999, quando
recebeu or ientação d a

preservar vidas”, destacou o
secretário de Administração,
Gerson de Brito, ao anunciar
as medidas.
As atividades esportivas
também estão susp ensas,
inclusive aquelas realizadas em
academias. As novas medidas
valem até ter ça-feir a da
semana que vem, dia 25.

Universidade Estadual de Maringá totaliza 10.359 publicações
de 2010 a 2019, com 99.806 citações. Instituição também tem
16 pesquisadores entre os brasileiros mais produtivos cientificamente.
professora Maria Angela de
Almeid a
Meir eles,
pesquisadora brasileira com
114 artigos de 2010 a 2019 e
pioneira em tecnologia de
f lu id os
p ressur izad os,
chamada de supercrítica. “À
época não existia acesso a
eq uipamentos
de
pressurização . No Brasil,
quem os desenvolveu, deixou
mais barato e difundiu fomos
nós. Consegui nuclear vários
grupos no Brasil em função da
dissemin ação
d esses
equ ipamentos atr avés de
cooperação científica. Hoje, o
país é referência internacional
na área”, expõe o docente.
Em terceiro lugar da UEM
está a pesquisadora Sonia Silva
Marcon , pr of esso ra d o
Departamen to
de
Enfermagem e do Programa
de Pós-Gradu ação em
Enfermagem, com a soma de
180 artigos e na primeira
posição nacional da área da
Enfermagem. “É a pesquisa
que move o desenvolvimento
que ocorre em todas as áreas
do conhecimento. Na área
específica,
pesq uisas
f un damentad as
em
metodologias robustas são
impo rtan tes, p or qu e a
Enfermagem é uma ciência
relativamente nova, ainda
muito desvalorizada e muitas
vezes não reconhecida”, frisa
a docente.
O U T R O S
DESTAQUES - Além dos 16
pesquisadores, é destaque
também Rafael da Silva,
professor do Departamento de
Química e dos programas de
pós-graduação em Engenharia
Qu ímica e em Qu ímica,
coautor de um artigo de 2016
que obteve 1.071 citações até

2019. É o pesquisador da UEM
com o maior número de
citações nos anos analisados.
“Trata-se de um trabalho
de revisão na área de energias
renováveis, que estava havia
50 anos sem muitas novidades.
É sobre nanocatalisadores de
cob re e extremamente
colaborativo: tem grupos da
China, República Tcheca,
França, Estados Unidos e
Brasil”, aponta o docente.
Enquanto doutorando nos
Estados Unidos, em 2013, ele
foi coautor em dois artigos com
1.987 e 1.603 citações, segundo
o Google Acadêmico.
Cardozo Filho evidencia
que entre os pesquisadores
mais produtivos do Brasil há

q uem não ten ha ar tigo s
vinculados à UEM, mas que
o b tev e
f o r mação
na
universidade. Ele exemplifica:
José Vladimir de Oliveira (161
artigos) ,
egr esso
da
graduação em Engenharia
Q u ímica p ela UEM e
professor da Universidade
Federal de Santa Catarina
( UFSC); Mar co s Lú cio
Co razza ( 141 artigos) ,
egresso da graduação, do
mestrado e do doutorado em
Engenh aria Química pela
UEM e professor da UFPR; e
Edson Antonio da Silva (83
artigos), egresso da graduação
e do mestrado em Engenharia
Química pela UEM e professor
da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste).

Comércio fechado
•
Lei Seca
•
Lotéricas fechadas
•
Suspensão das atividades esportivas, academias e
pilates
•
Proibido aglomeração de toda natureza,
independentemente do local, por meio de reuniões, eventos,
assembleias, confraternizações, encontros familiares ou
corporativos, inclusive de caminhadas e passeio de bike
em grupo
•
Suspensão das atividades religiosas na modalidade
presencial
•
Atividades educacionais (aulas) suspensas
•
Postos de combustíveis podem funcionar das 5 às 18
horas ficando proibido o funcionamento da loja de
conveniência
•
Fica permitido o atendimento de serviços de saúde e
assistência veterinário restrito aos casos de urgência e
emergência (clínicas veterinárias, excluído banho e tosa)
•
Supermercados e farmácias podem funcionar com
30% da capacidade, das 8 às 20 horas.
•
Fisioterapia e consultório odontológico poderão
atender casos de emergência.
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CONTRA-CAPA

Paraná deve receber mais 413,8
mil vacinas contra a Covid-19

São doses de dois laboratórios: AstraZeneca/Fiocruz, e Comirnaty/Pfizer. A data de
chegada ainda não foi confirmada pelo Ministério da Saúde

O Paraná deve receber
413.880 doses de vacina
contra a Covid-19 nos
próximos dias. As
informações são do 18º
informe técnico da 20ª
pauta de distribuição do
Ministério da Saúde.
Segundo o documento, o
Estado receberá 374.100
doses do imunizante
Astra Zeneca/Oxford/
Fiocruz e 39.780 da
vacina Comirnaty/Pfizer.
De acordo com a pasta,
229.100 doses da
AstraZeneca devem ser
aplicadas como segunda
dose (D2) em pessoas de
60 a 64 anos e 65 a 69
anos
seguindo
a
complementação do
esquema vacinal iniciado
na 13ª e 14ª pauta e 145
mil são direcionadas para
a primeira dose (D1) do
grupo de comorbidades e
pessoas com deficiência.
As da Pfizer são D1 para
comorbidades, gestantes,
puérperas e pessoas com
deficiência.
A data de recebimento
dos imunizantes ainda não
foi confirmada, mas o
Estado já prepara a
logística de distribuição
das doses. “Nossa
prioridade é que as
vacinas cheguem até a
população no menor
tempo possível. As
equipes já estão definindo
como será feita a
separação
destes

imunizantes para envio as
Regionais de Saúde”,
afirmou o secretário de
Estado da Saúde, Beto
Preto.
Até o momento,
4.491.120 doses já foram
enviadas pelo governo
federal e com este novo
envio o Estado irá somar
4.905.000
doses.
Segundo o Vacinômetro,
até a manhã desta
segunda-feira (17) mais
de 3,2 milhões de doses

haviam sido aplicadas no
Paraná, sendo 2.101.159
como D1 e 1.099.105
como D2.
“Pedimos
a
colabora ção
dos
municípios para que
vacinem de domingo a
domingo, se possível em
horários estendidos e que
sigam as recomendações
do Ministério da Saúde
para
aplicação
e
priorização dos grupos”,
acrescentou Beto Preto.

Produção de morango se destaca na região
de Curitiba e cresce em todo Paraná
Qu an do
Rosan a
Aparecida Gabardo Pallu
aind a tr ab alhava como
confeiteira, o morango era
um de seus ingredientes
p redileto s.
“Ad or av a
trabalhar com morangos na
cozinha”, conta. E a escolha
de plantar a fruta quando
decidiu mudar de carreira
pareceu bastante natural.
Hoje, ela, a irmã e o marido
cuidam de uma pequena
propriedade em Mandirituba,
na Região Metropolitana de
Curitiba, que produz cerca
de mil quilos de morango por
mês.
Desde 2019 eles se
dedicam à p rodução de
morangos. Com a pandemia,
Rosana conta que o consumo
cresceu e eles decidiram
ampliar a pr od ução .
Construíram duas novas

estufas na propriedade de três
alqueires, que vão se somar a
outras duas já ativadas. A
expectativa é aumentar a renda
e ofertar empregos.
Os mor an go s semihidropônicos já ganharam
fama na região e muita gente
busca direto a propriedade
para comprar a fruta. A maior
parte da produção atende
mercados de Curitiba, mas
Rosana também vende para
quem vai até lá. No verão, a
colheita é diária. Atualmente,
colhe morangos três vezes na
semana.
A propriedade mantida por
Rosana exemplifica bem o
perfil do produtor de morangos
no Estado e no País. De
acordo com Juliano Tadeu
Vilela de Resende, professor
de
Ho r ticu ltu r a
da
Universidade Estadual de

Lond rina (UEL), existem
cerca de 25 mil famílias que
plantam morango no Brasil
em áreas menores que meio
hectare “Geralmente, plantase 2 mil metros quadrados
com mudas de morango e,
com isso, tiram todo sustento
da família. O morango é uma
fruta elitizada e a procura é
maior que oferta”, explica.
De acordo com dados da
Secr etar ia d e Estado d a
Agr icultu ra
e
do
Abastecimento (Seab) , o
morango é a terceira fruta em
movimentação de capital na
fruticultura do Estado, com
participação de 12,5% no total
do Valor Bruto da Produção
(VBP) do setor.
Paulo Andrade, engenheiro
agrônomo da Secretaria da
Agr icultu ra
e
do
Abastecimento, afirma que o

cultivo vem crescendo no
Paraná. No comparativo de
2010 com 2019 – data do último
levantamento da fruticultura
no Estado – houve um aumento
de 69% na área plantada no
Paraná, acréscimo de 128,3%
nas colheitas e de 238,3% no
VBP nominal.
O crescimento do plantio
se explica na lucratividade
obtida com a produção. “Para
se ter uma ideia, temos quase
7 mil hectares com tangerinas
no Par an á, cujo VBP é
semelhante aos 900 hectares
de morango. Portanto, a renda
obtida em uma pequena área
com mão de obra intensiva
demonstra a consistência do
negócio”, afirma Andrade.
Segu nd o
o
Censo
Agropecuário do IBGE de
2017, o Paraná conta com
1.469 produtores de morango.

O cultivo da fruta ocupa
ap ro ximadamente 905
hectares, com produção de
cerca de 33 mil toneladas.
LIDERANÇ A – A
Região Metropolitana de
Cur itib a é a pr in cipal
produtora do Estado. Dentro
de todo o cinturão, são
ap ro ximadamente 880
produtores.
O técnico agrícola Joel
Seb astião d a Cr u z, d o
I n stitu to
de
Desenvolvimento Rural do
Paraná-Iapar-Emater (IDRParaná), exp lica q ue o
morango começou a ganhar
força na cidade há mais ou
menos oito anos, devido à
falência de uma empresa
avíco la instalad a n o
mu nicípio . Os técn icos
trab alh ar am então n a
transformação dos aviários
em estuf as. Assim, f oi
possível aproveitar boa parte
da estru tura para ger ar
renda. O cultivo acontece
principalmente em bancadas
de substrato, e não solo, em
um sistema conhecido como
semi-hidropônico.

