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Moreira Sales investirá R$ 2,4 milhões
em calçamento com pedras irregulares
A Prefeitura de Moreira Sales prepara a licitação de um
recurso da ordem de R$ 2 milhões e 400 mil, que serão
investidos em obras de calçamento de estradas com pedras
irregulares. As estradas contempladas são as da Vila Gianello
e do bairro Cinzano.
CIDADES

Quarto Centenário garante R$ 1 milhão
para a saúde e obras de infraestrutura

Depois de 24 anos de espera, CMEI
recebe reforma no Jardim Primavera
O prefeito Betinho Lima
assinou na última quinta-feira, 24, a ordem de serviço
para obras de reforma e
ampliação do Centro de
Educação Infantil Recanto
Feliz – CMEI do Jardim
Primavera, que atende 76
alunos. Os investimentos
somam quase R$ 134 mil e
esta será a primeira grande
reforma e ampliação do
CMEI em seus 24 anos de
existência.
PÁGINA 03

Janiópolis retoma
aulas presenciais
a partir desta
segunda-feira, dia 28
A prefeitura de Janiópolis, através da Secretaria Municipal de
Educação, está informando que vai retomar
as aulas presenciais na
rede municipal a partir
de segunda-feira, dia
28, com todas as restrições e cuidados por
causa da pandemia da
Covid-19. CIDADES

Lideranças políticas
de Quarto Centenário
podem comemorar. O
prefeito Akio Abe, com
o apoio dos vereadores
Gelson Caires e Lucia-

na Molina, acaba de conquista cerca de R$ 1
milhão para serem investidos no setor de saúde e
em obras de infraestrutura.
CIDADES

Rancho Alegre tem mais de R$ 2 milhões
garantidos para diversas obras e serviços
O município de Rancho Alegre D’Oeste tem
mais de R$ 2 milhões garantidos, que serão destinados para importantes
projetos, que vão beneficiar diversos setores da

comunidade. Os recursos,
segundo o prefeito Adão
Aristeu Ceniz, foram garantidos através de articulações dos deputados Paulo Litro e Romanelli.
CIDADES

Sanepar garante
água e esgoto
a futuro conjunto
habitacional
As 504 famílias que
vão morar no futuro
conjunto habitacional
que serão construídas
pela Cohapar próximo
ao Parque de Exposições de Goioerê, além
de receberem água tratada do sistema de abastecimento da Sanepar,
vã o c o n ta r c o m o s
serviços de coleta e tratamento dePÁGINA
esgoto. 03

Jovens com 18 anos devem fazer o
alistamento até o dia 30 de junho
O prazo para o alistamento militar obrigatório está
terminando. A data final é
até 30 de junho e deve ser

feito por jovens do sexo
masculino que completam 18
anos até dia 31 de dezembro
PÁGINA 05
de 2021.
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Câmara de Vereadores realiza
sessão com várias indicações
A próxima sessão da Câmara de Goioerê, agendada
para acontecer nesta segundafeira, dia 28, será das mais
movimentadas, com várias indicações para serem votadas.
Entre as indicações, uma de
autoria do vereador Helton
Maia, que sugere à Prefeitura,
a instalação de uma Academia
da Primeira Idade (API) e uma
Academia da Terceira Idade
(ATI) no espaço territorial do
Jardim Canadá, e que a sua
base seja com grama sintética.
A Câmara vota também,
indicação do vereador Márcio
Lacerda, que solicita da Prefeitura, incluir no cronograma de
obras prioritárias da prefeitura,
a revitalização do Campo de
Futebol do bairro Vila Guaíra,
cercando o mesmo com
alambrado e promovendo a
reforma do vestiário.
Uma outra indicação do
vereador Márcio Lacerda solicita da Prefeitura, para que
inclua no cronograma de obras
da prefeitura, a revitalização do
Campo de Futebol, localizado
na Rua Santa Catarina, no
Distrito de Jaracatiá, principalmente que o mesmo seja
cercado com alambrado.
Também será votada, indicação da vereadora Luci Alvino, que solicita da administração municipal, promover gestões junto ao Governo do Estado, objetivando a designação
de um escrivão para atuar na
14ª Delegacia Regional de

A sessão está agendada para acontecer na próxima segunda-feira,
dia 28: várias indicações para serem votadas
Polícia de Goioerê, tendo em Patrik Pelói será votada indica- Flamboyants (Cidade Alta) seja
vista que no início do mês novos ção que solicita da assessoria contemplada com o referido
escrivães foram empossados. jurídica do município, juntamen- sistema.
Os vereadores votam ain- te com a Secr etaria de
Também de autoria do
da, indicação do colega Herley Planejamento, estudar a viabi- vereador Fabio Barbosa, será
Kleber de Oliveira, solicitando lidade técnica e legal, para que votada indicação que solicita
da prefeitura, em especial da seja incluso na aprovação de do secretário de Agricultura,
Secretaria de Viação e Obras novos empreendimentos imo- Gilberto Shiguetaka Matushita,
e Agricultura, Meio Ambiente biliários, que os futuros lotea- que através do programa
e Recursos Hídricos, criar um mentos a serem autorizados no “Nossa Gente Paraná”, auxilie
calendário permanente para o município, já constem além de pequenos produtores rurais em
recolhimento de entulhos, toda a infraestrutura (ilumina- vulnerabilidade, devido a
abrangendo todos os bairros da ção pública, rede de esgoto, pandemia, para que os mesmos
ár ea u rban a, evitando o pavimentação e galerias de façam cadastro no “Projeto
descarte ir regu lar desses redes pluviais), sistema de ilu- Inclusão Produtiva Solidária”,
materiais.
minação pública das vias com desenvolvido pela Secretaria de
Ainda de autoria do verea- LED.
Justiça, Família e Trabalho, do
dor Kleber de Oliveira, será
Já de autoria do vereador Governo do Paraná.
votada indicação para que a Fabio Plaza, será votada
Os vereadores votam tamadministração estude a elabo- ind icação suger indo à bém, indicação do colega Riração de um projeto de lei, administração mun icip al, cardo Martins que solicita do
instituindo o Conselho Munici- determinand o ao setor setor competente da prefeitupal e o Fundo Municipal de competente, que quando dá ra, para que sejam analisadas
Esportes e Lazer do Município expansão do sistema de as possibilidades para a regulade Goioerê.
iluminação de LED na cidade, rização dos lotes das vilas
De autoria do vereador a praça situada na Rua dos rurais.

Estrada de acesso à Amitec foi
tema de reunião na Prefeitura
O empresário Roland
Schurt, diretor da Indústria
Amitec de Goioerê, se reuniu
nesta sexta-feira, 25, com o
prefeito Betinho Lim a,
trazendo uma demanda para a
estrada que dá acesso à
indústria de amido no Distrito
de Jaracatiá. O empresário
solicitou queomunicípio realize
melhorias na estrada que em
dias de chuva fica intransitável.
O prefeito disse que
conhece a situação daquela
estrada, tanto que estão
trabalhando no projeto de
pavimentação daquele trecho,
que está sendo executado pela
Secretaria de Planejamento
e deve ficar pronto em dois
meses.
O
secretário
de
Planejamento, João Paulo
Mignaca explicou que o
projeto está em fase de estudo
de solo. Será um projeto que

Ponte da Integração
As obras da Ponte da Integração entre Brasil e Paraguai,
que vai conectar Foz do Iguaçu a Presidente Franco,
alcançaram 63% de execução neste mês de junho. Os
investimentos na construção já são de R$ 148 milhões, do
totalprevisto de R$ 323 milhões. A nova ponte internacional
sobre o Rio Paraná é uma obra do governo federal, com
gestão do governo do Estado (por meio do DER-PR) e
recursos da margem brasileira de Itaipu Binacional. As
obras estão dentro do cronograma e a expectativa é que a
nova ponte internacional esteja concluída em meados do
ano que vem.
Foro privilegiado
O senador Oriovisto
Guimarães (PODE) destaca
que, no momento em que o país
necessita de sinalizações dos
três poderes no fortalecimento
do combate à corrupção,
projetos como a PEC do fim do
foro privilegiado, que está há
quase mil dias na gaveta da
Câmara dos Deputados, e a
PEC da prisão em segunda
instância não são pautados. “Já
o Projeto de Lei que dificulta
punição para agentes públicos
que cometerem atos de
improbidade administrativa, foi
aprovado pela Câmara em
tempo recorde”, lamenta o
senador.
PNI
Lideranças empresariais
assinaram o abaixo-assinado
enviado a todos os líderes
partidários da Câmara dos
Deputados contra a provação
do projeto de lei que permite a
reabertura da Estrada do
Colono, que corta o Parque
Nacional do Iguaçu, no Oeste
do Estado. Para os empresários,

o projeto interfere no Sistema
Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) e
permitirá a destruição de áreas
ambientalmente frágeis, como
as florestas do Parque Nacional
do Iguaçu, último grande
remanescente de Mata
Atlântica Estacional do Sul do
Brasil.
ExpoLondrina
A Sociedade Rural do
Paraná (SRP) decidiu adiar a
edição
da Exposição
Agropecuária de Londrina
(ExpoLondrina) de 2021 por
causa da Covid-19. O evento
estava previsto para acontecer
entre 6 e 15 de agosto, mas
agora só deve ocorrer em abril
de 2022. Este é o segundo ano
consecutivo sem o evento.
Sociedade Ruraldo Paranádisse
que ‘ nas atuais circunstâncias
em que se encontram os
resultados dessa luta gigantesca
contra a epidemia da covid-19
não seria responsável realizar
um evento de tal magnitude
com a concentração de um
grande número de pessoas”.

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

A reunião aconteceu ontem no gabinete do prefeito Betinho Lima

demandará investimentos de
m ais de R$ 1 milh ão ,
liberados pelo Governo do
Estado.
O empresário Roland
Schurt aproveitou a visita e
apresentou os projetos de
expansão de seus negócios,
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através de novos produtos e
operações e garantiu que
ap esar da pand emia, a

indústria não reduzirá a equipe
e já tem planos para aumentar
o quadro de colaboradores.
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Prefeitura vai investir R$ 4 milhões em asfalto
no Universitário, Águas Claras e Parque Industrial
ele.
Ainda de acordo com o
prefeito, outras conquistas importantes para Goioerê estão
sendo finalizadas e serão
anunciadasnos próximos dias.
“Temos muita coisa boa vindo
por aí. É questão de tempo”,
comenta.

A Prefeitura de Goioerê
já licitou as obras de pavimentação asfáltica das ruas
do Conjunto Águas Claras,
bem como do Jardim Universitário e Parque Industrial. As
obras devem ser iniciadas nos
próximos dias. No totalserão
mais de R$ 4 milhões investidos.
De acordo com a Secretaria de Compras, o volume
de recursos destinados ao
Jardim Universitário será da
ordem de R$ 1.463.452,93.
A expectativa é zerar uma
boa parte das ruas que ainda
não têm asfalto no bairro. A
empresa que fará as obras é a
Casali de Campo Mourão.
Para o Conjunto Mutirão,
que espera pelo asfalto em
suas ruas há décadas, o valor
investido será de R$
1.544.370,82. Os moradores estão comemorando, pois
todas as ruas do bairro deverão ser contempladas com a

As ruas do conjunto Águas Claras serão totalmente pavimentadas pela prefeitura

Sanepar garante água e esgoto
a futuro conjunto habitacional

O prefeito Betinho e o presidente
da Sanepar, Cláudio Stabile

As 504 famílias que vão
morar no futuro conjunto
h ab itacio nal qu e serão
construídas pela Cohapar
próximo ao Parque de Exposições de Goioerê, além
de receberem água tratada
do sistema de abastecimento da Sanepar, vão contar
com os serviços de coleta e
tratamento de esgoto.
O assunto foi tema de
reunião nesta semana, entre o prefeito Betinho Lima
e o presidente da estatal
paranaense, Cláudio Stabile. “É mais um passo
importante que estamos
dando para ver o sonho de
centenas de famílias realizad o”, disse o prefeito
Betinho.
Betinho cita que está
acompanhando de perto o
andamento do processo e
que a participação da Sa-

nepar, garantindo água e
outros serviços no futuro
bairro é fundamental. “Venho com frequência em Curitiba e estou acompanhando de perto o processo que
envolve as várias etapas
para a execução desse projeto. Estamos agilizando
para que as casas possam
ter a construção iniciada já
nos primeiros meses de
2022”, disse.
CASA FÁCIL: - Betinho explica que as moradias serão construídas através de parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por intermédio do
programa Casa Fácil, com
as casas a serem construídas devendo atender famílias com renda de até três
salários mínimos.

APOIO: - Pelo programa, cada família selecionada terá R$ 15 mil para custear o valor de entrada do
financiamento. “Sem dúvida será o maior programa
habitacional que nossa cidade já viu”, destaca o prefeito, citando que a maioria
das famílias com essa faixa
de renda não dispõe de recursos próprios para arcar
com o valor de entrada dos
financiamentos imobiliários
do governo federal. “Esse
problema está resolvido. O
governo do Paraná, em parceria com a Prefeitura, vai
assegurar esse valor”, citou.
De acordo com o prefeito, as casas serão de 48
metros quadrados, dotadas
de sala, cozinha, quartos e
banheiro. “Será um bairro
modelo, com ruas pavimentadas e iluminação de LED”,
destacou.
EMPREGOS: - O prefeito lembra ainda que a
construção das casas vai
proporcionar a geração de
cerca de mil empregos diretos. “Serão muitos pedreiros, serventes e ajudantes trabalhando nessa obra.
Estamos prevendo cerca de
mil trabalhadores”, citou.

Segundo Betinho, com o
asfalto os moradores não mais
terão que enfrentar lama nos
dias chuvosos e poeira em

períod os d e estiagem .
“Vamos pôr fim a estas dificuldades e garantirmos uma
vida melhor para todos”, cita

Estão abertas as inscrições para programa que
auxilia indústrias a aumentarem a produtividade
Podem se inscrever empresas de diferentes segmentos que
desejem melhorar a competitividade e reduzir custos

crédito da foto: Mariana Fachini

O prefeito Betinho: obras de asfalto em mais dois bairros

pavimentação.
Já para o Parque Industrial, o valor destinado para as
obras que serão realizadas é
de R$ 1.041.298,96. Além
da pavimentação de ruas, a
Prefeitura vai implantar
iluminação de LED no local,
garantindo mais segurança aos
empresários que atuam no
parque.
O prefeito Betinho Lima
se diz feliz com o anúncio
destas obras, pois segundo
ele, são obras que vão melhorar a qualidade de vida da
população. “Sem dúvida.
Quanto tempo os moradores
do Águas Claras esperam pelo
asfalto?”, questiona ele,
citando que o sonho está
prestes a se realizar.

JARACATIÁ: - Em relação à pavimentação de ruas
no Distrito de Jaracatiá, o
prefeito cita que as obras estão
sendo licitadas e que nos
próximos dias era conhecida
a empresa vencedora do
certame.
Para Jaracatiá, segundo
ele, o volume de recursos será
de mais de R$ 5 milhões.
“Vamos asfaltarboa parte das
ruas do distrito e garantir mais
qualidade de vida para os
mo rado res
daqu ela
comunidade”, cita.
Betinho explica que além
de melhorar a qualidade de
vida, a pavimentação das ruas
vai valorizar os imóveis do
distrito. “Sem dúvida. Com o
asfalto, o valor dos imóveis
será outro”, finalizou.

Na Gemü Válvulas e Sistemas de Medição e Controle o
ganho de produtividade foi de 37% na linha aplicada
Em um mo mento de pr ocesso -alv o
desse de u m pr ojeto- pilo to ,
reto mada
eco nô mica, atendimento é o objetivo do env olvend o so mente o
aumentar a produtividade e programa”, diz Felipe Couto, Paraná, há limite de adesão
diminuir os desperdícios com gerente de Consultorias de de até cem indústrias de
foco em melhoria contínua é Inovação e Produtividade do micro e pequeno portes.
fundamental. Para apoiar as Sistema Fiep.
indústrias a atingirem esses
O p ro gr ama tem a
objetivos, o Senai no Paraná
O Br asil Mais aten de duração de 12 semanas. Em
está com vagas abertas para ind ústr ias de d iv er so s um p rimeiro mo mento,
o Programa Brasil Mais. segmentos, que podem indicar acontece a formação de
Uma parceria com o governo até três colaboradores para grupos de até oito indústrias.
federal, a mentoria oferece f azer o s tr einamentos. Já o segundo é individual,
às indústrias a oportunidade Inicialmente, podiam participar quando o mentor do Senai
de obter um aumento de apenas empresas que tivessem acompanha os colaboradores
produtividade de 20% em de 11 a 499 colaboradores, dentro de cada indústria para
d eter minada lin ha d e mas, aten dend o a uma diagnosticar e aplicar as
produção, por meio de solicitação d e en tidades melh or ias no p ro cesso
técnicas de produção enxuta. sindicais e indústrias para industrial objeto de melhoria.
Governo federal e Senai amp liar a atu ação d o Como o conhecimento fica
subsidiam 80% do valor e a programa, o Sistema Fiep d en tr o da emp resa, a
empresa arca apenas com conseguiu, por meio de uma metod ologia p od e ser
20%, o equivalente a R$ n egociação
co m
a aplicada em outros setores.
2.400. Já as in dú strias Confederação Nacional da
associadas aos sindicatos Indústria (CNI), que o Brasil
As inscrições podem ser
filiados ao Sistema/ Fiep,/ R$ Mais agora também atenda feitas no site senaipr.com.br/
950. “Permitir a melhoria de empresas que tenham de 4 a brasilmais ou pelo e-mail
pelo men os 20% n o 10 funcionários. Por se tratar brasilmaispr@sistemafiep.org.br.
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Arrastão de limpeza e mutirão contra
dengue hoje no Jardim Universitário
A
d ir et o r ia
da
Associação de Moradores
do Jardim Universitário,
com apoio da Prefeitura de
Go io erê, realiza n este
sáb ad o, a p artir das 8
horas, mais um arrastão de
lim p ez a e co m b at e à
dengue.
De a co rd o co m o
presidente Amarildo Alves,
o s m o ra d o re s d e ve m
limpar os seus quintais e
colocarem nas calçadas os
entulhos. Uma equipe de
voluntários e servidores do
m u n icí p io fa rã o o
recolhimento.
Amarildo cita que na
oportunidade, agentes de
endemias também estarão

Os arrastões estão sendo feitos com frequência pela prefeitura com ajuda de moradores dos bairros

EJA pode ser concluído em um ano
e meio: as matrículas estão abertas
Estud an tes
qu e
ingressarem no Ensino Médio
na m od alidade EJA Educação para Jovens e
Adultos - poderão, a partir
d o próx im o semestre,
concluí-lo em um ano e meio
- três semestres.
A mudança acontece
devido à nova carga horária
de 24 horas/aula semanais,
com cerca de 5 horas diárias,
de segunda a sexta feira.
Anteriormente, os estudantes
cumpriam 18 horas/aula
semanais, divididas em três
dias com 5 horas de aulas e
um dia com 3 horas.
Co m a mud ança, as
disciplinas de Matemática e
Língua Portuguesa serão
concluídas em um semestre,
em vez dos dois semestres
necessários até então.
A distribuição das aulas
na semana ficará a cargo da
esco la. No entan to ,
será necessário respeitar a
Matriz Curricular aprovada
para o nível de ensino e a
carga horária distribuída por
semestre de cada disciplina.
As matrículas para novos
estudantes EJA, tanto para o
Ensino Médio quanto para o
Ensino FundamentalII, estão
abertas desde a última quartafeira (23). As aulas terão início
em 21 de julho.
Para se inscrever, é preciso
entrar em contato com as

As inscrições estão abertas e podem ser feitas de forma online

instituições de ensino da rede
estadual que oferecem EJA
para realizar a matrícula. Em
Goioerê, o EJA é oferecido
no Colégio Maria Antonieta
Scapari.
No caso dos estudantes
que já cursam o Ensino Médio
EJA, os mesmos darão
continuidade, no próximo
semestre, à matriz curricular
em que ingressaram, de 18
horas/aula semanais.
O prazo para conclusão
do Ensino Fundamental
permanece o mesmo, de até
dois anos. Em caso de
dúvidas, é possível telefonar
para o setor de EJA da
Secretaria da Educação e do
Esporte do Paraná: (41)
3340-5894 ou (41) 3340-

1591.
EJ A – O
Ensin o
Fundamental(do 6º ao 9º ano)
pode sercursado porqualquer

p esso a co m 15 ano s
completos, já o Ensino Médio
pode sercursado porqualquer
p esso a co m 18 ano s
completos.

c o n ve rs an d o c o m o s
m o rad o res o rien tan d o
sobre a imp ortância de
manter os quintais sempre
limpos, retirando objetos
q u e p o ssam servir d e
criadouros do mosquito.
Serão coletados objetos
como pneu, vasos, sacolas
e copo s plástico s, bem
como qualquer outro que
possa servir de criadouro
p a ra
o
m o s q u it o
transmissor da dengue.
“Eu quero contar com o
a p o io
da
n o ss a
comunidade, pois estamos
tendo a oportunidade de
f az er m o s u m a am p la
limpeza no bairro”, destaca
Amarildo.
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Prefeitura destina R$ 134 mil em reforma e
ampliação do CMEI do Jardim Primavera
O prefeito Betinho Lima
assinou na última quinta-feira,
24, a ordem de serviço para
obras de reforma e ampliação
do Centro de Educação
InfantilRecanto Feliz – CMEI
do Jardim Primavera, que
atende 76 alun os. Os
investimentos somam quase
R$ 134 mil e esta será a
primeira grande reforma e
ampliação do CMEI em seus
24 anos de existência.
De acord o co m a
Secretaria Municipal de
Educação, essa é uma obra
mu ito aguardad a pela
com unid ade
escolar,
principalm ente
pelos
professores que esperam há
anos por uma sala de hora
atividade. Outro grande
problema que os professores
enfrentam quando chove, é a
falta de cobertura no solário,
obrigando os alunos a ficarem

O prefeito Betinho quando assinava a ordem de serviços para as obras da creche do Jardim Primavera

Creche será ampliada para dar mais conforto aos alunos

nas salas de aula.
A diretora do CMEI,
Marlen e Ap arecida de
Oliveira Melo, ressalta quefalta
estrutura para melhor atender
alunos e os professores.
“Infelizmente uma creche
antiga e que nunca recebeu a
devida atenção d as
administrações anteriores.
Nossos agradecimentos ao
prefeito Betinho e à secretária
Aline”, disse.

A empresa vencedora da
licitação, a Construtora
Valentini Bruzanelo, de
Cascavel,anunciouqueiniciará
as obras em duas semanas e
que fará todo esforço para
concluir os serviços antes do
prazo máximo de 6 meses.
Com a reform a e
ampliação, o CMEI ganhará
duas novas salas, sendo uma
para hora atividade dos
pro fessores
e
u ma

brinquedoteca, além de um
novo banheiro. O parque
infantilserá todo reestruturado
com brinquedos modernos e
um ambiente mais adequado
para as crianças.
A reforma envolve ainda a
cobertura do pátio que será
substituída, resolvendo o
problema de dias de chuva,
que molha o pátio interno,
obrigan do o s alunos e
professores a ficarem somente
em sala de aulas. Também
haverá mudança no portão de
entrada e a instalação de toldo
no acesso as novas salas, além
de reparos gerais.
“Co m certeza esse
investimento deixará o espaço
mais confortável às nossas
crianças e aos nossos
profissionais da educação,
proporcionando assim, mais
qualidade deensino”,destacou
o prefeito Betinho Lima.

Local vaio contar com parque infantil

Jovens com 18 anos devem fazer o
alistamento até o dia 30 de junho
O prazo p ara o
alistamen to
m ilitar
obrigatório está terminando.
A data final é até 30 de junho
e deve ser feito por jovens
do sexo masculino que
completam 18 anos até dia
31 de dezembro de 2021.
De acordo com a Junta
Militar d e Go io erê, a
inscrição para o documento
pode ser feita de forma online o u p resen cial,
diretamente no órgão que
funciona em uma sala anexo
à Prefeitura.
O CDI - Certificado de
Dispensa e Incorporação documento emitido pelo
Ex ército Brasileiro, é
o b rigatório
para
apresentação quando o
jovem for contratado para
trabalharem alguma empresa
ou instituição.
Em caso de não fazer o
documento, o jovem estará
sujeito a multa e fica em
débito com o Serviço Militar,
geran d o
algu n s
im ped imen tos, co m o
exemplo, perder uma vaga
de emprego por não possuir
CDI, solicitado no ato de
contratação pela empresa.
Além disso, quem não
possui o documento está
impedido de tirar a Carteira
de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), obter ou
reno var p assap o rtes,
matricular-se em instituições
de ensino, assinar contratos
com governos e empresas e
ingressar no serviço público.
O site para realizar o
alistam en to m ilitar é
o www.alistamento.eb.mil.br,
e p ara realizar o
cadastramento é preciso ter
em mãos os documentos de
identificação (RG, Carteira
de Trabalho, Carteira de
Habilitação),
CPF,
comprovante de endereço
em nome do cidadão ou dos
p ais d o m u n icíp io d e

A pintura da sinalização foi
feita em um bom trecho da avenida

Empresa realiza pintura da sinalização da
avenida Mauro Mori ao trevo da Copacol

Os interessados também podem procurar a Junta Militar de Goioerê

residência, e-mail e contato
telefônico.
Após finalizar o formulário
com dados solicitados, o
jo vem alistad o deve
acompanhar os próximos
passos no mesmo site. O
resultad o da seleção é
divulgado a partir do dia 1º
de julho de 2021, quando ele
saberá se foi dispensado ou

co nvo cad o . Ap ó s su a
dispensa, ele deverá solicitar
o certificado no próprio site.
SE
F OR
DISPENSADO: Caso o
jovem for dispensado, ele
deve requerer, no site do
alistamento, o certificado de
dispensa, na opção ‘requerer
certificado’ e na sequência

clicar em emitir boleto, que
deve ser pago exclusivamente
no Banco do Brasil. Após o
pagamento, deve se anexar
o comprovante e agendar o
co mp arecim ento para
regularizar sua situação. A
Junta de Serviço Militar de
Goioerê também atende pelo
telefone 44 – 3521:8900, que
é o mesmo da Prefeitura.

O recap e asfáltico
realizad o pelo Governo
d o Estado n a aven id a
Mau ro
M o r i,
demandando até o trevo
da Copacol de Goioerê,
já vinha recebendo muito
elogiado pela qualidade
d o asfalto, ago ra está
recebendo a sinalização.
O p refeito Betinh o
Lim a acom panh ou o s
trabalhos da equipe que
está realizando o serviço
e segundo os operários,
a realização d a pintura
da sin alização teve q ue
agu ardar o tem po d e

secagem do asfalto para
garantir a q ualidade d o
serviço.
O p refeito destaca o
apo io d o Governado r
Ra tin h o Ju n io r, q u e
co n t em p lo u G o io e rê
co m o im p o r tan te e
r e ca p e , q u e e r a u m
p ro jeto d a gestão p ara
o co rrer em o u tro
momento.
Betinho ainda destaca
a p a r c e r ia c o m o
secr etário d e Es tad o
San dro Alex , qu e tem
a b e r to as p o r ta s d a
Secretaria para Goioerê.
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Parceria com a Volks permite ao Estado
ampliar investimento em saúde e capacitação
O Governo do Estado
formalizou uma nova parceria
com a Volkswagen do Brasil
q u e vai p o ssib ilitar o
investimento de R$ 5,69
milhões em ações nas áreas
da saúde e qualificação
p rofissio n al.
Serão
destinados R$ 2 milhões ao
projeto Hospital Digital, do
Complexo de Saúde Erasto
Gaertner; R$ 850 mil para
elab o ração d o p ro jeto
executivo da construção do
Ho sp ital Regio n al d e
Co lo m b o, n a Região
Metropolitana de Curitiba; e
mais R$ 2,84 milhões para a
retomada das Carretas do
Con h ecim ento Digital,
programa de capacitação
profissional.
Os p roto colo s d o s
convênios foram assinados
nesta sexta-feira (25), em ato
no Palácio Iguaçu, pelo
governador Carlos Massa
Ratin h o Ju n io r, pelo
p resid en te e CEO d a
Volkswagen América Latina,
Pablo Di Si, e pelo
superintendente do Hospital
Erasto Gaertner, Adriano
Lago.
“São investimentos e
estruturas para a saúde com
fo co em m elh o rar o
atendimento à população,
dentro de uma visão social e
humanista que une Governo
do Estado, Volkswagen e
Erasto Gaertner. O Erasto
nasceu aqui e a Volks adotou
o Paraná ao se instalar em
São José dos Pinhais. São
patrimô nios não só do
Estado, mas do País, que
buscam ações conjuntas
para melhorar a vida das
pessoas”, afirmou Ratinho
Junior.
“ Já em relação às
Carretas do Conhecimento,
queremos juntos qualificar e
profissionalizar milhares de
paranaenses”, acrescentou o
governador.
O investimento será feito
pela montadora de origem
alemã como contrapartida à
participação da empresa no
programa de incentivo fiscal
do Paraná. O protocolo
assinado em 2013 prevê a
atuação da companhia em
projetos sociais coordenados
pelo Estado.
“Temos por tradição ficar
pró ximos da socied ade
paranaense. A Volkswagen
acredita muito na saúde e na
educação. Esses projetos,
to cad o s
co m
profissionalismo, seriedade e
velocidade, nos dão um
enorme orgulho”, disse o
p resid en te e CEO d a
mo ntadora na Am érica
Latina. “Co nsid eram os

Serão destinados R$ 2 milhões ao projeto Hospital Digital, do Complexo Erasto Gaertner; R$ 850 mil para elaboração do
projeto executivo do Hospital Regional de Colombo; e mais R$ 2,84 milhões para a retomada das Carretas do Conhecimento.

im po rtan te
oferecer
o p ortu n id ad es
de
qualificação profissional para
que a população paranaense
esteja ainda mais preparada
para o mercado de trabalho”.
HOSPITAL DIGITAL
– O projeto Hospital Digital
vai beneficiar todas as partes
envolvidas no processo de
atendimento médico dentro
d o Co m plex o Erasto
Gaertner, referência no
atendimento ao câncer. O
paciente ganha co m as
inovações e maior segurança
no armazenamento de dados
e agilidade no acesso à
informação. Além disso, os
investimentos em tecnologia
vão reduzir o uso de papel ao
priorizar os procedimentos
digitais.
Os
sistem as
de
informação, equipamentos,
disp ositivos médicos e
parceiros serão integrados
em um ambiente transparente

para o paciente, que terá seu
p ro n tuário eletrô nico
totalmente digital.
“É uma oportunidade de
inovação, aproximando os
p acientes d e so lu çõ es
tecnológicas, visando o seu
m elh o r aco lhim en to e
entendimento do tratamento.
Co m
esse
p ro jeto
conseguiremos atingir todos
os níveis internacionais
exigidos para transformar o
Erasto Gaertner em um
hospital paperless (sem a
necessidade de utilização de
papel)”, destacou Adriano
Lago.
H O S P I T A L
REGIONAL – O projeto do
Ho spital Regio nal de
Co lomb o, na Região
Metropolitana de Curitiba,
prevê a construção de uma
nova unidademédica próxima
à atual UPA e Maternidade
do
Alto
Maracan ã,

configurando um distrito
sanitário para o município –
Colombo é a oitava cidade
mais populosa do Paraná com
246.540 segundo estimativa
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística(IBGE).
O complexo terá 9 mil
metros quadrados de área
construída e contará com
nove salas de especialidades
ambulatoriais, 11 salas de
serviços p ara apo io
diagnóstico e terapêutico,
cerca de 100 leitos e centro
cirúrgico com três salas, além
de pronto atendimen to
referen ciad o .
Co m
investimento de R$ 850 mil,
o projeto executivo deve ficar
pronto até o fim do ano,
p erm itin d o
mais
detalhamentos da obra como
custos e prazos e também o
início da construção.
“Há muito tempo que
Colombo precisa de um
hospital de grande porte, esse

é um com pro misso do
Go vern o d o Estado ”,
afirmou Ratinho Junior. “É
uma obra muito importante
não só para Colombo, mas
também para toda a Região
Metropolitana”, acrescentou
o secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto.
CARRETAS
–
Resultado de uma parceria
entre a Volkswagen do
Brasil, Governo do Estado
do Paraná, Senai-PR e
Fu nd ação
Gru p o
Volkswagen, o projeto está
oferecendo, desde o primeiro
semestre de 2021, 1.692
vagas gratuitas para cursos
de qualificação profissional,
em 30 pontos diferentes do
Estado, de 19 municípios.
As Carretas são escolas
mó veis equ ipadas com
laboratórios, oficinas e salas
de au la. As form açõ es
acontecem na modalidade
semipresencial atualmente,

em virtude da pandemia da
Co vid-19, e in cluem a
entrega de chips 4G (para
que os alunos possam assistir
às aulas on-line), além de
atividades práticas.
Os cursos disponíveis são
de Panificação, Eletricidade
Predial, Corte e Costura
Industrial, Mecânica de
Automóveis, Mecânica de
Moto cicleta, Elétrica
Automotiva, Informática
Básica, Mecânica Industrial
e Refrigeração Residencial.
Para o segundo semestre,
está prevista a abertura de
m ais vagas em n ovas
localidades.
“ É u m pro gram a
fantástico po rq ue o
trabalhador que está bem
preparado, que estuda e se
aprimora, tem chances de
co nseguir um em prego
melhor. E é isso que estamos
fazen do p or m eio das
Carretas do Conhecimento,
formando profissionais para
o mercado do trabalho”,
ressaltou o secretário de
Estado da Justiça, Família e
Trabalho, Ney Leprevost.
PRESENÇAS
–
Participaram da reunião o
secretário em exercício da
Fazenda, Eduardo Moreira
Lima Rodrigues de Castro; o
secretário
do
Desenvolvimento Urbano e
de Obras Públicas, João
Carlos Ortega; o diretorpresidente da Invest Paraná,
Ed uard o
Bekin;
a
coordenadora de projetos da
Secretaria de Estado da
Saúde, Michelle Kosiak
Poitevin; e o diretor de
assuntos governamentais da
Vo lkswagen d o Brasil,
Antonio Megale.
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Quarto Centenário garante R$ 1 milhão
para a saúde e obras de infraestrutura
Lideranças políticas de
Quarto Centenário podem
comemorar. O prefeito Akio
Abe, com o apoio dos
vereadores Gelson Caires e
Luciana Molina, acaba de
conquista cerca de R$ 1
milhão para serem investidos
no setor de saúde e em obras
de infraestrutura.
Os recurso s fo ram
garantid os através d e
em en das do d ep utad o
estadual Marcel Micheleto,
que também é secretário de
Estado da Administração e
Previdência. “Uma conquista
importante para nossa cidade,
um volume de dinheiro
significativo”, diz o prefeito.
Akio diz que o deputado
Micheleto tem sido um
parceiro imp ortante de
Quarto
Centen ário ,
atendendo diversas outras
demandas das lideranças da
cidade. “Estamos gratos ao
deputado Marcel Micheleto,
qu e tem no s ajud ad o
bastante”, citou.
O vereador Gelson Caires

ajudar muito para que a
Prefeitura melh ore a
infraestrutura e a saúde do
município. “Sem dúvida uma
conquista que trará um grande
benefício para tod a a
população”, frisou ela.
Por sua vez, o deputado
Marcel Micheletto disse que

No total cerca de R$ 1 milhão estão garantidos para o município

também está agradecendo ao
deputado e citando que os
resultados dessa parceria não
p od eriam ser ou tros.

“Estam os felizes p ela
conquista e queremos dizer
qu em gan ha é tod a a
população”, destacou.

Já a vereadora Luciana
Molin a lemb ra q ue o s
recu rsos chegam nu m
momento importante e vão

Vereadores cobram DER obras de
melhorias nas rodovias da região
O veread o r Yu ri
Cardoso esteve no DER
(Departamento de Estradas
de Rodagem) de Campo
Mourão, onde se reuniu
co m geren te Marcelo
Nishiyama.
Na o po rtu n id ad e, o
vereador protocolou um
p ed id o d e recap e d a
Avenida Bandeirantes e a
manutenção da PR-180 que
liga Goioerê a Nova Aurora.
Yu ri
estava
acompanhado do vereador
Gilberto Mendes, de Nova
Aurora, que reforçou os
pedidos feitos ao gerente do
DER.

O vereador Yuri e o colega de Nova Aurora, Gilberto Mendes, no DER

Novo decreto flexibiliza e toque de
recolher só a partir das 22 horas
Além de outros setores,
lan ch on ete, p izzarias,
restauran tes, lanch es e
sorveterias estão funcionando
até as 22 horas em Quarto
Centenário. A flexibilização
do horário consta do novo
decreto municipal publicado
na última segunda-feira. A
medida foitomada depois que
os casos d e Co vid
estabilizaram na cidade,
inclusive diminuindo.
Pelo decreto, todas as
atividades comerciais estão
autorizadas a funcionar de
segunda a domingo até às 22
horas com atendimento
presencial, devendo cada
estabelecimento adotar e
respeitar as medidas de
contingenciamento.
Depois desse horário, será
permitido o atendimento por
meio de ”delivery, apenas
para lanchonete, pizzaria,
restau rante, lan ch e e
sorveteria, desde que os
estabelecimentos estejam
com as portas fechadas,
impedindo o consumo no
local, tanto na parte interna
quanto externa.

Novo decreto foi assinado pelo prefeito Akio

vai seguir trabalhando por
Qu arto Cen tenário e
reafirmou seu compromisso
com a cidade. “Eu tenho um
compromisso com Quarto
Centenário e vamos buscar
honrar cada um deles como
estamos fazendo agora”,
disse.
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Janiópolis retoma aulas presenciais
a partir desta segunda-feira, dia 28
A prefeitura de Janiópolis,
através da Secretaria
Municipal de Educação, está
informando que vai retomar
as aulas presenciais na rede
municipala partir de segundafeira, dia 28, com todas as
restrições e cuidados por
causa da pandemia da Covid19.
A secretária de Educação,
Ângela Giardo, explica que a
decisão de retom ar as
atividades foi tomada depois
que os casos da doença
co meçaram a cair n o
município. “Graças a Deus a
gente tem visto uma queda
considerável no número de
casos. Isso nos possibilitou
tomarmos essa decisão”,
destaca ela.
Segundo a secretária, só
ficarão fora do retorno das
atividades presenciais, alunos
com idade de zero a três anos.
“ Os d em ais estarão
retorn and o n a próxima
segunda-feira com toda
seguran ça e cuidado s

necessário s”, cita ela,
agradecendo a compreensão
dos pais.
A secretária explica ainda,
que apesar da retomada, o
sistema será híbrido, com
alguns alunos acompanhando
as atividades por meio do
en sino
rem oto.
Os
responsáveis pelos alunos é
quem vão escolher se vão
mandá-los para a escola ou
não.
Para receber os alunos
com segurança, a Secretaria
de Educação elaborou um

A secretária de Educação, Ângela Girardo: volta às aulas nesta segunda-feira

Vereadores fizeram reivindicações nas
áreas de agricultura, esporte e de saúde
Planejando ações para
os municípios, o deputado
estadual Douglas Fabrício
recebeu os vereadores de
Janiópolis; Odair Barbosa,
João Rodrigues Ferreira e
Claudinei Lino da Silva. O
encontro foi no Escritório
Reg io n a l d e Cam p o
Mourão, na última quartafeira.
O
as sess o r
parlamentar e ex-vereador
vereador de Goioerê, José
Soares, também participou
da reunião para a discussão
de projetos.
Eles trataram so b re

Os vereadores se reuniram com o deputado Douglas Fabrício

planejamento de ações e
viabilização de projetos
ju n to a o Go v ern o d o
Paraná, quando também
mencionaram realizações e
resultados dos últimos anos.
Os vereado res fizeram
reivindicações nas áreas de
agr icu ltu ra , es p o rt e e
saúde.
REAL IZAÇÕE S: Dentre as realizações em

Janiópo lis, o d epu tado
Do u gla s
Fa b ríc io
promoveu o incentivo ao
esporte, com a viabilização
de materiais esportivos de
d iversas m o d alid ad es,
apoiando programas de
base e a instalação de uma
Arena Multiuso Esportiva,
ju n to ao G in á sio d e
Esportes, além de reformas
em Colégios Estaduais e
viabilizadas ambulâncias.

protocolo de segurança, que
é o regramento que cada
escola deverá seguir para
garantir a segurança dos
alunos. O uso de máscara é
ob rigatório, bem co mo
higienização das mãos e
distanciamento entre os
alunos.
O prefeito Ism ael
Dezanoskicitaqueo momento
é de cautela, mas que a
pandemia não pode causar
prejuízo aos estudos das
crianças. “Com todo cuidado
estaremos retomando as
aulas, mas digo que é um
passo importante para não
prejudicarmos os nossos
alunos’, citou.
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Moreira Sales investirá R$ 2,4 milhões
em calçamento com pedras irregulares
A Prefeitura de Moreira
Sales prepara a licitação de
um recurso da ordem de R$ 2
milhões e 400 mil, que serão
investidos em obras de
calçamento de estradas com
p ed ras irregu lares. As
estradas contempladas são as
da Vila Gianello e do bairro
Cinzano.
A boa notícia foi dada pelo
prefeito Rafael Bolacha nesta
sexta-feira, depois de viagem
à capital do estad o. O
convênio já foi assinado e a
licitação das obras deve ser
iniciadas dentro de dez dias.
“Uma conquista importante
para as nossas comunidades
rurais’, disse.
O dinheiro para as obras
vem do governo estadual,
através da Secretaria de
Agricultura. Os deputados
Luiz Cláudio Romanelli e
Márcio Nunes, foram os
respo nsáveis
pelas
intervenções para garantir a
liberação dos recursos.
Segundo o prefeito Rafael,
serão pavimentados com
pedras irregulares os cinco
quilômetros da Estrada Vila
Gian ello e q uase d ois
quilômetros da Estrada
Cinzano, que dá acesso à
Associação dos Funcionários
Públicos. “Há muito tempo

citou o prefeito.
P
O Ç
O
S
ARTESIANOS: - Em
audiência na capital do estado
esta semana, o prefeito Rafael
Bolacha também garantiu
recursos para a perfuração
de cinco poços artesianos. O
convênio já foi assinado. “É
maisumaconquista importante
para as comunidades rurais.
É água tratada e de boa
qualidade que será levada para
os moradores da zona rural”,
cita o prefeito.
ILUMINAÇÃO: Outra conquista importante
com o apoio do deputado
Romanelli, foi a garantia de
recursos para o projeto de
iluminação com lâmpadas de
LED. O prefeito queralcançar
o maior número possível de
ruas na cidade.
Entre as estradas que serão pavimentadas, a da
Vila Gianello: fim da espera de muitos anos

os m orad ores d estas
localidades, bem como os
agricultores esperam por essa
conquista”, cita o prefeito.
Bolacha está agradecendo
o apoio dos depu tados
Romanelli e Márcio Nunes,
bem como do governador
Ratinho Júnior, que tem sido
um parceiro importante dos

municípios, em especial do
interior.
“Eu quero agradecer aos
dep utad os Roman elli e
Márcio Nunes, mas também
ao governadorRatinho Júnior.
O apoio deste trio ao nosso
município tem feito toda a
diferença. Estamos felizes
mesmo e muito agradecidos”,

As lideranças foram recebidas pelo deputado Romanelli: mais conquistas

Prefeito trata de recursos para recape,
pavimentação e novos investimentos
A viagem do prefeito
Rafael Bolacha a Curitiba esta
semana foi d as m ais
proveitosas. Acompanhado
do vereador ‘Nardinho’ e dos
assessores Rozan Morosini e
Reginaldo Martins, o prefeito
manteve contatos em vários
órgãos do governo.
Uma das audiências mais
importantes foi na Secretaria
de Infraestrutura e Logística,
onde as lideranças trataram
com o deputado e secretário
Sandro Alex, da liberação de
recu rsos p ara no vo s
investimentos no município.
Segun do o p refeito
Bolacha, na p au ta d e
demandas, recursos para
recape e pavimentação de

Com o secretário Sandro Alex, o assunto foi dinheiro para asfalto e recape

ruas. “Ainda temos muito por
fazer nesse setor e contamos
com o apoio do secretário
Sandro Alex. Ele é um
parceiro nosso e acredito que
vamos viabilizaros recursos”,
disse.
O prefeito lembra que

graças ao secretário Sandro
Alex, é que diversas ruas de
Mo reira Sales estão
p avim en tadas
ho je.
“Queremos agradecer ao
secretário e deputado Sandro
Alex. O apoio dele tem sido
muito importante para nossa
cidade”, disse o prefeito.
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Rancho Alegre tem mais de R$ 2 milhões
garantidos para diversas obras e serviços
O município de Rancho
Alegre D’Oeste tem mais
de R$ 2 milhões garantidos,
que serão destinados para
importantes projetos, que
vão beneficiar diversos
setores da comunidade. Os
recursos, segundo o prefeito
Adão Aristeu Ceniz, foram
ga ra nt id os at ra vé s de
articulações dos deputados
Paulo Litro e Romanelli.
Entre os projetos a serem
realizados, o prefeito destaca
serviços de recapeamento
asfáltico, cujo valor aplicado
será da ordem de R$ 1 milhão.
Aristeu explica que a
proposta
da
sua
administração é recapear
todo o perímetro urbano de
Rancho Alegre, além de
pavimentar a estrada da Vila
Rural Santa Felicidade.
Ainda dentro do ‘pacote’
de recursos garantidos e que
serão liberados nos próximos
dias, o prefeito cita
investimentos
na
remodelação da Igreja
Matriz. Ele cita que o projeto
prevê um moderno chafariz

fora de Rancho Alegre. É
preciso dar conforto para
essas pessoas”, cita,
acrescentando que o
investimento será da ordem
de R$ 170 mil.
O
prefeito
está
agradecendo o apoio dos
deputados Paulo Litro e
Romanelli, que segundo ele,
têm
sido
parceiros
importantes
da
administração. “Sem dúvida,
se não fosse o apoio destes
dois deputados, nós não
teríamos esse volume de
recursos assegurados”,
comenta o prefeito.

O prefeito e vereadores estiveram reunidos com o deputado
recentemente na capital do estado: recursos para a cidade
e outras inovações, que vão iluminação de LED em várias está previsto, com os recursos
promover
mudança ruas da cidade. “Vamos que serão liberados, é a
significativas no local.
melhorar nossa iluminação, aquisição de uma moderna
O prefeito cita também, usando o sistema de LED”, Van para a área da saúde.
que estão assegurados R$ destaca ele.
“Queremos comprar um
320 mil que será destinado
Aristeu cita também que veículo para o transporte de
para implantação de um outro investimento que pacientes para atendimento

Educação: Escola Manoel Medina
recebe 115 novos jogos de carteiras
O prefeito de Rancho
Alegre D’ Oeste, Adão
Aristeu Ceniz, fez na última
q u in ta-feira, d ia 24, a
entrega de 115 novos jogos
de carteiras para atender
alunos da Escola Manoel
Medina Martins.
De aco rd o co m o
p refeito , o o b jetivo é
garan tir co n fo rto e
comodidade para os alunos
e professores, uma vez que
a carteira é um elemento
essen cial n o p ro cesso
educacional. “Sem dúvida.
Essas carteiras vão dar mais
conforto aos nossos alunos”,
disse.
A
secretária
de
Educação do município,
Beatriz Bernal, cita que as
n o vas carteiras são
modernas e confortáveis,
p o ssib ilitan d o
um
aprendizado mais efetivo aos

Os novos jogos de carteiras foram entregues na última quinta-feira

alunos da rede municipal.
“Queremos agradecer ao
prefeito Aristeu por este
investimento e ao mesmo
tempo parabenizar nossos
alunos pela conquista”,

comentou Beatriz.
VOLTA ÀS AULAS: A Secretaria de Educação
comunica a todos os pais
de Rancho Alegre D’Oeste,
que as aulas, no sistema

hibrido, foram retomadas no
município. As atividades
estavam suspensas em
d e c o r r ê n c i a
do enfrentamento à Covid19.

Servidor exemplar: ‘Seu Nal’ se aposentou
Servidor municipal desde
o ano de 1993, onde atuou
com excelência no setor de
serviços gerais, José Jailson
de Jesus – o “Seu Nal’ – vai
cu rtir sua m erecid a
aposentadoria.

O anúncio, dos mais
emocionantes, foi feito nesta
semana, durante encontro que
ele teve com o prefeito Adão
Aristeu Ceniz, no gabinete
municipal.
Gente simples e humilde,

“Seu Nal” com o prefeito Aristeu: despedido

‘Seu Nal’ também é exemplo
de superação, vencendo
problemas de saúde e dando
a volta por cima. Entra para a
história da cidade como um
grande servidor e com certeza
vai fazer falta no setor que o
viu trabalhar nos últimos 28

anos.
O prefeito Aristeu aproveitou a oportunidade para
agradecer ao servidor pelos
bons serviços prestados à
municipalidade. “Nosso muito obrigado e que Deus possa
continuar-lhe abençoando”,
destacou o prefeito.

O deputado Romanelli com o prefeito
Aristeu e o vice Cássio Zanuto

