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Censo Escolar começa com coleta
de informações junto às prefeituras
Começou na última sextafeira, a coleta de dados do Censo
Escolar 2021. A coleta vai até dia
23de agosto,por meio do Sistema
Educacenso. As instituições que
congregam as prefeituras, como
a Confederação Nacional de
Municípios (CNM), alertam para
a importância do preenchimento
das informações da primeira
etapa, referente à Matrícula
Inicial.
PÁGINA 03

Agrinho 2021: começa
nesta terça-feira
seminário de formação
para Professores
Começa nesta terça-feira
(22), o 3º Semin ário de
Formação de Professores do
Agrinh o. Mais de 30
palestrantes – brasileiros e
estrangeiros – vão debater e
apresentar temas atuais e
imp or tantes
p ar a
o
desenvolvimento de ações
pedagógicas em sala de aula,
especialmente neste momento
de pandemia. PÁGINA 04

Novo decreto em Goioerê flexibiliza
toque de recolher para às 22 horas
A principal mudança do
novo decreto da Prefeitura
d e Go io er ê, v isan d o o
enfrentamento à Covid-19,
publicado nesta segundafeira, é a flexibilização do
toque de recolher, que passa
das 20 paras às 22 horas. De
acordo com as informações,
a mu d an ça aten d e u ma
solicitação do Núcleo de
Educação, uma vez que com
o r eto r n o d as au las
p r esen ciais n o p er ío d o
noturno, estudantes estavam
impedidos de irem para a
escola.
PÁGINA 03

Câmara teve sessão movimentada
e aprovação de várias indicações
A sessão da Câmara
Mun icip al d e Goio erê,
realizada na noite desta
segunda-feira, foi das mais
mo v im en tad as, co m a
ap r o v ação d e v ár ias
indicações e proposições
por parte dos vereadores.
Entre as indicações, uma

de autoria do vereador Ainda
n a no ite d e o n tem, f o i
ap r o v ad a in d i cação d o
v er ead o r Hel to n Maia
solicitação estudos sobre a
implantação do Parque da
Cr ia n ça em Go io e r ê,
seguindo o exemplo da cidade
de Cianorte. PÁGINA 02

Copacol e Athletico Paranaense renovam
parceria por mais uma temporada
Uma união vencedora
dentro e fora de campo vai
continuar ainda mais forte.
A Copacol e o Athletico
Par an aen se r eno v aram
parceria pela quarta vez
consecutiva. Duas grandes
marcas do nosso estado, que
seguem lado a lado em uma
trajetó r ia d e gr and es
conquistas. Ao longo desses
ano s,
o
Ath letico
Paranaense fortaleceu sua

mar ca
no
cen ário
internacional, com títulos
nacionais, continentais e
in ter con tinen tais. E a
Cop acol r ef o r ço u su a
presença em todos os cantos
do Brasil e em mais de 70
países pelo mundo, levando
a milhõ es d e famílias
alimen tos de qualidade,
produzidos por mais de 6,2
mil cooperados, 16 mil
colaboradores. PÁGINA 02
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Câmara teve sessão movimentada
e aprovação de várias indicações

Litoral paranaense
O governador Ratinho Junior (PSD) lançou o edital de
licitação da primeira fase das obras de recuperação da orla de
Matinhos, no Litoral do Paraná. Nesta etapa serão revitalizados
6,3 quilômetros entre a Avenida Paraná e o Balneário Flórida.
O prazo de conclusão é de 32 meses a partir da ordem de
serviço. “Será um conjunto de obras importante e emblemático.
Acreditamos muito neste projeto, que vai mudar a cara do
Litoral. É a maior aposta de investimento do Estado”, destacou
Ratinho Junior.
Sem óbito
Boa Esperança do Iguaçu
é a única cidade do Paraná
sem registro de morte por
Covid-19. Dos 399 municípios
do Paraná, a cidade do
su doeste, não r egistr ou
nenhuma morte por Covid19 até este domingo (20),
segundo a Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa). A
cidade é uma das 51 do Brasil
que não registraram mortes
pela doença. No sábado, o
país chegou à marca de 500
mil óbitos por Covid. Desse
total, mais de 29 mil são
paranaenses.

PSD do governador Ratinho
Junior.
Em 2022
O governador Ratinho
Júnior (PSD) deve ampliar, em
2022, as alianças partidárias
na busca pela reeleição para o
cargo. Ratinho Jr tende a atrair
mais partidos para a coligação
governista do que a que o levou
ao Palácio Iguaçu em 2018. O
governador já dá o sinal de
pr ov áv el apo io d a exgovernadora Cida Borguetti
(PP), que na última eleição
concorreu com oito partidos,
outros partidos à espreita são
Democratas, PSL e o Patriota.

Convite feito
O líd er d o go vern o
Paranaense no TRF4
Bolsonaro na câmara federal,
O desembargador federal
deputado Ricardo Barros Fernando Quadros da Silva,
(PP) confirmou, neste final 57 anos, natural da cidade
de semana ao npdiario, ter paranaense d e União da
convidado a deputada Luísa Vitór ia, assu miu nesta
Canziani (sem partido) para segunda-feira (21) o Tribunal
ingressar no seu partido, PP. Regional Federal da 4ª Região
Também estendeu o convite (TRF4), com sede em Porto
ao pai, Alex Canziani, ex- Alegre. A cerimônia de posse
deputado federal por cinco começou às 15 horas e foi
mandatos. “Os dois são bem- transmitida ao vivo pelo canal
vindos ao Progressistas. oficial do tribunal no YouTube
Estamos con versan do , e pelo Tela TRF4, no Portal.
porém eles também tratam Também assumiram o novo
co m ou tr as legen das”, presidente Ricardo Teixeira do
declarou Barros, que já foi Valle Per eira e o n ov o
ministro da Saúde. De acordo corregedor regional da Justiça
com rumores críveis, há Federal da 4ª Região, Cândido
possibilidade também de pai Alfredo Silva Leal Júnior.
e filha se filiarem também ao
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A sessão da Câmar a
Mu nicipal de Goioerê,
r ealizada n a no ite desta
segunda-feira, foi das mais
mo vimentad as, co m a
ap ro vação
de
v ár ias
indicações e proposições por
parte dos vereadores.
Entre as indicações, uma
de autoria do vereador Ainda
na noite de ontem, foi aprovada
indicação do vereador Helton
Maia solicitação estudos sobre
a implantação do Parque da
Criança em Goioerê, seguindo
o exemplo d a cidad e de
Cianorte.
Também de autoria do
vereador Helton Maia, que
solicita ar ticu laçõ es d a
administração, para inclusão
de Goioerê no programa do
Governo do Estado do Paraná,
denominado: “PROGRAMA
PERMANENTE
DE
ESTERILIZAÇÃO
DE
CÃES E GATOS”. De acordo
com ele, faz-se necessário que
o município faça a devida
adesão ao programa.
De autoria do vereador
Fabio Plaza, foi aprovada
in dicação su gerind o à
Prefeitura Municipal, o retorno
do sistema de agendamento
de consulta nas unidades
básicas de Saúde do Município
de Goioerê.
Já de autoria do vereador
Patrik Pelói, foi aprovada
indicação que solicita ao
Prefeito Municipal, determinar
ao setor de planejamento da
p refeitur a, estud os p ar a
elaboração de projeto de
construção de passeio ou
ciclovia, no seguinte percurso:
Da Avenida Reitor Zeferino

As sessões do Legislativo são realizadas sempre às segundas-feiras à noite
Vaz, sentido Avenida Carlos
Scar pari, até a Av en id a
Tiradentes.
De autoria da vereadora
Luci Alvino f oi v otad a
indicação determinando ao
seto r ou d ep ar tamento
competente, para que promova
melhorias no sistema de
sinalização de trânsito nas
p ro ximidades da Escola
Mu nicipal do Jar dim
Primavera, quer seja horizontal
ou vertical.
Também foi aprovada
indicação do vereador Márcio
Lacerda, que solicita através
da Secretaria Municipal de
Saúde, a implantação de
Plantão Odontológico, com um
dentista à d isp osição da
comunidade nos finais de
semana.
De acordo com Lacerda, a
dor de origem odontológica está
entre as cinco piores que o ser
hu mano p od e sentir .
“Infelizmente muitas pessoas

que não têm condição de pagar
por um dentista, ao sentir uma
dor de dente nos final de
seman a, n ão tem o nd e
recorrer. Daí nossa sugestão”,
disse.
Os vereadores aprovaram
ainda, indicação dos colegas
‘Kleber Paraíba’ e Patrik Pelói,
que solicita da Secretaria
Municipal de Planejamento,
estudar a viabilidade de
implantação de sistema de
“bueiros inteligentes” no
município, que consiste na
instalação de um cesto coletor,
objetivando impedir a entrada
de sujeiras e, consequentemente
o entupimento das galerias.
Foi aprovado também, de
autoria do vereador ‘Kleber
Paraíba’, indicação que solicita
d a pr ef eitu ra, estu dar a
implantação no município da
coleta especifica p ar a o
recolhimento de folhagens e
pequenos galhos oriundos de
podas, abrangendo todos os

bairros urbanos de nossa
cidade.
De autoria do vereador
Márcio Lacerda, foi aprovada
indicação para que a prefeitura
inclua no cronograma de obras
do município, a revitalização
da Avenida Dário Moreira de
Castilho, dotando a referida
via com pista de caminhada,
ciclovia e iluminação de led.
O vereador cita que esse
pedido já foi protocolado junto
ao deputado Ricardo Barros,
reivindicando que ele assegure
recursos para execução de tal
obra. Contudo, diante do bom
relacionamento que do prefeito
tem em todas as esferas do
Governo do Estado, sugere
também, que apresente tal
pr ojeto nas secr etar ias
competentes d o estado ,
v islu mb rand o assegu rar
recursos para a sua execução,
ou quem sabe, com recursos
adv in do d e emen das
parlamentares.

Copacol e Athletico Paranaense renovam
parceria por mais uma temporada
Uma união venced ora
dentro e fora de campo vai
continuar ainda mais forte. A
Co paco l e o Athletico
Par an aense
reno varam
parceria pela q uarta v ez
consecutiva. Duas grandes
marcas do nosso estado, que
seguem lado a lado em uma
tr ajetór ia d e gr an des
conquistas.
Ao longo desses anos, o
Ath letico
Par an aense
fo rtaleceu su a marca no
cenário internacional, com
títulos nacionais, continentais
e inter co ntin en tais. E a
Cop acol r ef or ço u su a
presença em todos os cantos
do Brasil e em mais de 70
países pelo mundo, levando a
milhões de famílias alimentos
de qualidade, produzidos por
mais de 6,2 mil cooperados, 16
mil colaboradores.
A Copacol esteve ao lado
do Furacão nas conquistas do
tricampeonato estadual 20182019-2020, da CONMEBOL
Sul-Americana 2018, d a
Levain Cup 2019 e da Copa do
Brasil 2019. Sua marca está
para sempre na história do
club e, r egistr ad a nas
lembranças desses grandes
triunfos rubro-negros.
Também acompanhou o
clu b e em r esu lta d o s
expressivos das Categorias
de Formação. Com a marca
da Copacol na camisa, os
jovens talentos rubro-negros
chegaram às decisões dos
ú lti mo s
Ca mp eo n a to s
Brasileiros Sub-17 e Sub20.
Com a renovação, a marca
Copacol seguirá nas omoplatas
dos uniformes do Athletico em
2021. E continuará presente
em uniformes de treinos e

Duas grandes marcas do nosso estado, que seguem
lado a lado em uma trajetória de grandes conquistas
viagens, transmissões da qualidade nutricional para o dia
Furacão Live, plataformas a dia de treinamentos e
digitais do clube, placas e LEDs competições. Um combustível
de camp o nos jogo s do essencial para o desempenho
Campeonato Brasileiro, placas do Athletico nos gramados.
no centro de treinamentos,
Os prod utos Copacol
telão do estádio e backdrop de também estão nas refeições
entrevistas.
dos funcionários do clube, no
Além disso, a Copacol CAT Alfredo Gottardi. E assim
seguirá sendo parte importante que for possível o retorno do
na alimentação dos atletas do público aos estádios, a torcida
Furacão, oferecendo sabor e athleticana poderá reencontrar

o sabor dos tradicionais hotdog e choripan Copacol nas
lanchonetes da Arena da
Baixada.
Par a
o
Athletico
Paranaense, a renov ação
dessa parceria é mais um
triunfo que o clube e a Copacol
conquistam lado a lado. “É o
prosseguimento deste projeto
vencedor, com a união de duas
in stituiçõ es q ue sempr e
buscam a excelência e o
crescimento de suas marcas.
Copacol e Athletico seguem
juntos, em busca de novas e
grandes conquistas”, afirma
Mauro Holzmann, diretor
co mercial e d e relaçõ es
institucionais do Athletico
Paranaense.
A Cop acol também
celeb ra a r en ov ação d a
parceria. “É satisfatório fazer
parte da história do futebol
paranaense, estar ao lado do
Ath letico Par an aense e
celebrar as conquistas. A
Copacol coopera dentro e fora
de campo , levando p ara
milhões de consumidores
nossa essência e incentivando
o esporte. Esperamos mais um
ano de talento em campo e
muitas vitórias”, afirma Valter
Pitol, diretor-presidente da
Copacol.
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Censo Escolar começa com coleta
de informações junto às prefeituras
Começou na última sextafeira, a coleta de dados do Censo
Escolar 2021. A coleta vai até
dia 23 de agosto, por meio
do Sistema Educacenso.
As institu içõ es q ue
congregam as prefeituras,
como a Confederação Nacional
de Municípios (CNM), alertam
par a a impo rtân cia do
preench imen to
d as
informações da primeira etapa,
referente à Matrícula Inicial.
De acordo com o governo
federal, nos próximos 67 dias,
serão coletadas informações
sobre os estabelecimentos de
ensino, turmas, alunos, gestores
e profissionais escolares em
sala de aula.
Após a coleta, os dados
preliminares serão enviados
pelo Instituto Nacional de
Estudo s
e
Pesquisas
Ed ucacion ais (In ep) ao
Ministério da Educação (MEC)
e publicados no Diário Oficial
da União.
A partir disso, os gestores
escolares e das redes de ensino
terão 30 dias para verificar,
confirmar e, se necessário,
alterar as informações. Os
resultados finais da primeira
etapa serão disponibilizados em

dezembro de 2021.
IM P ORTANTE:
Principal pesquisa estatística da
educação básica, o Censo
Escolar é coordenado pelo Inep
e realizado, em regime de
colabor ação , en tre as
secretarias estad uais e
municipais de educação.
O levantamento abrange as
diferentes etapas e modalidades
da educação básica: ensino
regular, educação especial,
educação de jovens e adultos
(EJA) e educação profissional.
As matrículas e os dados
escolares coletados servem de
base para o repasse de recursos
do Governo Federal e para o
planejamento e a divulgação de
dados das avaliações realizadas
pelo Inep.
O censo também é uma
ferramenta fundamental para
que os atores educacionais
possam compreender a situação
educacional do Brasil, das
unidades federativas e dos
municípios, bem como das
escolas,
p ermitin do
acompanhar a efetividade das
políticas públicas.
Após a coleta, os dados preliminares serão enviados pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)

Novo decreto em Goioerê flexibiliza
toque de recolher para às 22 horas
A principal mudança do
novo decreto da Prefeitura
de Goioerê, visando o
enfrentamento à Covid19, publicado nesta
segunda-feira, é a
flexibilização do toque de
recolher, que passa das 20
paras às 22 horas.
De acordo com as
informações, a mudança
atende uma solicitação do
Núcleo de Educação, uma
vez que com o retorno das
aulas presenciais no
período
noturno,
estudantes estavam
impedidos de irem para a
escola.
Outra mudança, é que
com o toque de recolher
para às 22 horas,
restaurante e lanchonetes
terão mais tempo para
atender seus clientes,
lembrando que após esse
horário, atendimento só
através do delivery.

Portal de entrada da cidade de Goioerê: novo decreto editado pela Prefeitura

O novo decreto também
prevê que os aplicativos de
entrega, após as 22 horas
não poderão comercializar
bebidas
alcoólicas,
seguindo valendo a lei seca
depois deste horário.
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Agrinho 2021: começa nesta terça-feira
seminário de formação para Professores
Começa nesta terça-feira
(22), o 3º Seminário de
Formação de Professores do
Agrin h o. Mais d e 30
palestrantes – brasileiros e
estrangeiros – vão debater e
apresentar temas atuais e
im po rtan tes p ara o
desenvolvimento de ações
pedagógicas em sala de aula,
especialm en te
n este
momento de pandemia.
De aco rdo co m o s
organizadores, serão três
dias de transmissões online,
pelo Canal do Professor, no
Youtube, terminando na
quinta-feira (24). Voltado a
todos os professores da rede
estadual, o seminário e faz
parte do Programa Agrinho,
que tem como um de seus
p o nto s d e aten ção a
qualificação e especialização
dos docentes, fomentando o
debate entre professores,
diretores das escolas e
pedagogos.
O encontro terá as boasvindas do presidente do
Sistema Faep (Federação da
Agricultura do Estado do
Paraná), Ágide Meneguette, e
do secretário de Estado da
Educação e do Esporte,
Renato Feder. Na sequência,
a palestra inaugural será “O
ensino híbrido como ‘a bola
da vez’. Vamos redesenhar
nossas salas de aula?”, de
Edméa Santos, pedagoga,
mestre e doutora em Educação
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O seminário começa nesta terça-feira: capacitação de professores

pela UFBA e pós-doutora
em e-learning e EAD pela
Universidade Aberta de
Portugal.
“É mais um grande evento
de formação continuada da
secretaria, desta vez em
parceria com o Senar. Muitos
temas valiosos sobre o
presente e futuro do ensino
dentro e fora da sala de aula
serão ab o rd ad o s p o r
educadores e pesquisadores
do mais alto nível”, diz Feder.
Nos dias seguintes serão
d eb atid o s tem as com o
tecno logias d igitais n a
infância, dispositivos móveis

no processo ed ucativo,
estratégias metacognitivas em
sala de aula, a pedagogia da
transmissão e a sala de
interativa, ética, cenários
sustentáveis de inovação
pedagógica, uso de recursos
educacionais abertos na sala
d e au la em tem p o d e
cib ercu ltura, jo gos e
gamificação, entre outros.
AGRINHO –
O
seminário faz parte do
Programa Agrinho, existente
há 26 anos como resultado
da parceria entre o Sistema
FAEP/Sen ar-PR e o

Governo do Estado.
Além do evento, o Senar
também oferta materiais
pedagógicos e cursos EaD.
As escolas receberam neste
ano os novos materiais
d id áticos, disp on íveis
digitalm en te
no
site www.sistemafaep.org.br, no
qual também estão 17 cursos
de 40h disponíveis sobre
metodologias ativas, sendo
seis novas capacitações e 11
que passaram poratualização,
além de um curso sobre
Co mb ate à Dengue,
decorrente da campanha de
2020.
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Rede municipal retoma nesta terça-feira
aulas presenciais para alunos do 2º ano
A rede municipal de
e nsin o d e Go ioe rê ,
retoma nesta terça-feira,
d ia 2 2, a s au la s
presenciais no sistema
híbrido, para as turmas
de alunos do 2º ano.
De acord o co m a
secretaria Aline Batista,
4 1, 51 % do s a lu no s
matriculados no 2º ano
optaram pelo sistema
presencial no formato
híbrido, tot alizan do
aproximadamente 140
alunos que retornam as
atividades.
A secretária cita que a
vol ta da s au l as n o
sistema híbrido está

As aulas do segundo ano começam nesta terça-feira na rede municipal de Goioerê

Em isolamento social, CMEIs realizam
“quadrilha virtual” com seus alunos
Em meio à pandemia da
Covid-19, se fazem
necessário empenho e
criatividade para a

realização das Festas
Juninas. Em Goioerê,
graças ao apoio dos
profissionais da educação,

A festa aconteceu de forma online

Crianças dançaram e brincaram de forma remota

os festejos ganharam uma
versão nova.
Para não perder a
tradição, CMEI’s –
Centros Municipais de
Educação Infantil tiveram a ideia de fazer
um arraial pela internet
com direito a danças de
quadrilha.
P rofe ssore s,
funcionários, pais e alunos

movimentam as redes
sociais no Facebook com
as devolutivas do ‘Arraia
Dentrodicasa’.
A secretária de
Educação Aline Batista,
cita que além de
comemorar uma festa
tradicional, o evento tem
como objetivo fortalecer
vínculos das crianças com
a família e o CMEI.

o rgan iz ad a
e
sistematizada e tudo está
correndo 100% dentro
das expectativas. “Tudo
e st á
d en t ro
do
calendário proposto,
sendo feito com muito
cuidado e segurança”,
destaca Aline.
Assim como já vem
acontecendo com outras
turmas, todas as crianças
p assa m
p el o
termômetro, higienizam
as mãos e usam máscaras
o tempo todo. “Os pais
não precisam ter medo,
pois os cuidados estão
sendo observados”, frisa
a secretária.
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CONTRA-CAPA

Saúde ativa mais 12 leitos de
atendimento para Covid-19
A Secretária de Estado
d a Saúd e ativo u nesta
segunda-feira (21) mais
quatro leitos de UTI no
In stitu to
Pró -Vid a,
localizado no município de
Dois Vizinhos, no Sudoeste
do Paraná. Na sexta-feira
(18), foram ativados três
novos leitos de UTI na Santa
Casa de Goioerê e cinco
leitos de enfermaria na Santa
Casa de Ubiratã, no CentroOeste, totalizando 12 novos
leitos para atendimento
exclusivo de Covid-19 no
Estado.
Segu n d o d ad o s d a
Regu lação Estadual de
Leito s, o n ú m ero d e
pacientes que aguardam por
u m leito ex clu sivo d e
atendimento à Covid-19
vem
d im in u in d o
gradativamente. No dia 12
de junho, 1.057 pacientes
agu ard avam
p ela
transferência a um leito e,
nesta segunda-feira (21),
são 527.
A ex p ecta tiva é d e

medidas preventivas como
fo rm a d e frear a
disseminação do vírus”,
alertou o secretário de
Estado da Saúde, Beto
Preto.

São quatro leitos de UTI em Dois Vizinhos, três de UTI em Goioerê e cinco de enfermaria em Ubiratã. Até esta
segunda-feira (21) o Paraná possui 4.947 leitos para Covid-19, sendo 2.029 UTIs e 2.918 enfermarias.

continuidade da redução da
fila, porém condicionada à
colaboração da população
e à efetividade do isolamento
so cial e d e m ed id as
individuais de proteção,

como distanciamento, uso
de máscaras, álcool em gel,
lavagem das mãos e evitar
aglomerações.
“Ainda não é o ideal, mas
isso mostra que as medidas

tomadas pelo governo, tanto
de ampliação de leitos como
as medidas vigentes no
decreto, começam a surtir
efeito para o sistema de
saú de. En qu an to tiver

possibilidade de ampliação,
continuaremos trabalhando
para efetivar esses leitos,
m as p recisamo s qu e a
p o p u lação en ten d a a
importância em manter as

DADOS – Segundo a
Regulação Estadual, até esta
segunda-feira (21) o Paraná
possui 4.947 leitos para
Covid-19, sendo 2.029 UTIs
e 2.918 enfermarias. As taxas
de ocupação são de 95% e
74%, respectivamente.
São 527 pacientes que
aguardam na fila de espera
por um leito – 339 por um
leito de UTI e 188 por uma
enfermaria. A Secretaria de
Estado da Saúde ressalta
qu e to dos estão sen do
assistidos, em hospitais de
pequeno porte e unidades
de saúde ou ambulatoriais,
receb en d o tratam en to
similar ao que teriam em
leitos exclusivos, atendidos
com suporte ou conforto
ven tilató r io . Nen h u m
paciente está desassistido.

