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Goioerê: grupo reflexivo para mulheres vítimas
de violência domestica começa nesta quinta-feira
A Prefeitura de Goioerê
inicia nesta quinta-feira, dia
02, o grupo reflexivo para
mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa é
da Secretaria Municipal de
Assistência Social, através
do CREAS. Denominado de
‘Elas por Elas’, o grupo será
coordenado pela equipe multidisciplinar do CREAS, contando com a participação de
psicólogos, advogados, assistentes sociais, entre outros
profissionais. PÁGINA 02

Reunião discutiu
alinhamento
de ações da Rede
de Proteção
Aconteceu na última terça-feira, uma importante reunião na Secretaria de Educação, com as equipes da saúde,
assistência social, Ministério
Público e Conselho Tutelar,
entidades que compõe a Rede
de Proteção da Criança e do
Adolescente. PÁGINA 03

Cultura alerta para prazo de cadastramento
da renda emergencial da Lei Aldir Blanc
A Secretaria de Cultura de Goioerê está alertando aos artistas e espaços culturais, para que se
atentem ao prazo de cadastramento que segue até
o dia 15 de setembro.
Lembrando a todos que
para participar dos futuros editais o artista deverá estar cadastrado. O
auxilio Emergencial Aldir Blanc abrange várias
vertentes culturais e a intenção é que o auxílio possa beneficiar a maior parte
dos artistas de nossa cidade que visa minimizar os
impactos causados por
conta da pandemia da
Covid-19. PÁGINA 03

Goioerê é vice-campeão paranaense
de basquete 3x3 na Etapa Oeste
O município de Goioerê
fez bonito durante participação no Campeonato Paranaense de Basquete 3x3 –
Etapa Oeste. A competição
aconteceu no último domingo em Toledo e Goioerê faturou o vice-campeonato.

De acordo com a Secretaria de Esportes, com esse
resultado, a equipe está
classificada para etapa final do campeonato, que
acontecerá em Ponta Grossa, no próximo dia 19 de
setembro.
PÁGINA 02

Grupo ajuda pessoas que
buscam parar de fumar
O tabagismo é uma
doença causada pela
dependência física à nicotina e causa aproximadamente 50 doenças
diferentes, prejudicando a saúde de quem
fuma e de quem não

fuma, podendo levar à
morte. Pensando nisso
o Posto de saúde da Vila
Candeias está realizando encontros semanais
par a
qu em
t em
interesse em parar de
fumar.
PÁGINA 02
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Grupo ajuda pessoas que buscam
parar de fumar em Goioerê

Controle de gastos
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nessa
quarta-feira, 1, o projeto de lei que vai garantir mais
transparência e controle sobre os gastos públicos
estaduais por meio da modernização da ControladoriaGeral do Estado (CGE). “Esses investimentos vão
permitir a d etecção de falhas o u d esvios em
procedimentos licitatórios praticamente de forma
automática, o que potencializa o impacto das políticas
públicas lá na ponta e melhora muito o ambiente de
negócios no Estado”, ressaltou o deputado Hussein
Bakri (PSD). A proposta, que agora segue para sanção
governamental, autoriza o Poder Executivo a financiar
R$ 46,3 milhões junto ao BNDES.
Bolsonaro no PR
cujo orçamento seja igual
O presidente Jair ou maior do que R$ 20
Bolsonaro estará em milhões. Segundo a
Maringá, no dia primeiro de Controladoria Geral do
outubro, para a inauguração Estado (CGE), órgão
da ampliação do Aeroporto responsávelpela elaboração
Silvio Name Júnior, cujas do projeto de lei, o objetivo
obras estão em fase final de da medida é dar mais
acabamento. O presidente transparênciaao processo de
aceitou convite do deputado execução das obras e
federal e líder do governo na permitir a todas as pessoas
Câmara, Ricardo Barros, que acompanharostrabalhos em
estará presente à solenidade tempo real.
de inauguração. De 2,1 mil
metros, a pista passa a ter
Utilidade pública
2.380 metros e se transforma
O projeto de lei do
na maior do Estado, deputado Luiz Claudio
ultrapassando inclusive os Romanelli (PSB), que
2,2 mil metros do Aeroporto reconhece a Atunorpi
Afonso Pena (São José dos (Associação Turística do
Pinhais). O investimento Norte Pioneiro) como uma
ultrapassa R$ 81,5 milhões instituição de utilidade
oriundos de recursos do pública, foi sancionado pelo
Governo Federal.
governador Ratinho Junior
(PSD). “O turismo pode dar
Agora é lei!
grande contribuição para a
O governador Ratinho retomada da economia e
Júnior (PSD) sancionou o merece toda a nossa
projeto que prevê a atenção. A Atunorpi é uma
instalação de sistemas de associação que trabalha em
videomonitoramento de conjunto
com
os
obras executadas com municípios da região para
verbas públicas no estado. fortalecer o grande
O texto estabelece a potencial turístico do Norte
obrigatoriedade
da Pioneiro e esse esforço
instalação e manutenção merecia ser reconhecido”,
desses sistemas em obras afirmou Romanelli.
Da Redação ADI-PR Curitiba
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O tab agism o é um a
d o en ça cau sad a p ela
d ep en d ên cia física à
n ico tin a
e
cau sa
ap ro x im ad am en te 50
d o en ças
d iferen tes,
prejudicando a saúde de
quem fuma e de quem não
fum a, p oden do levar à
morte.
Pensando nisso o Posto
de saúde da Vila Candeias
está realizando encontros
semanais para quem tem
in teresse em p arar d e
fumar.
O gru p o se ch am a
“Goioerê sem cigarro” e já
existe há 8 anos, tendo
como objetivo reduzir a
prevalência de fumantes e
a
co n seq u en te
morbimortalidade ligada
ao consumo de derivados
do tabaco.
A ação engloba uma
equipe multiprofissional e
oferece diversas atividades
p ara os integrantes. A
assistência é feita po r
m éd ico ,
d en tista,
fisioterapeuta, psicóloga e
en ferm eira,
que

As reuniões são realizadas no prédio da Secretaria de Saúde

acompanham e monitoram
a evolução dos pacientes.
Após análise dos casos,
também são fornecidos os

medicamento s gratuitos
aos integrantes, o adesivo
e o ‘Bup’ que são indicados
pelo ministério da saúde

para ajudar no tratamento.
Os interessados podem
deixar o nome e telefone
na unidade de saúde do
bairro Vila Candeias, onde
a responsável pelo grupo
Rosely Maccari entrará em
co n tato m arcan d o o s
encontros.

Goioerê é vice-campeão paranaense
de basquete 3x3 na Etapa Oeste

Diversas equipes participaram da competição que foi realizada na cidade de Cascavel

As meninas de Goioerê fizeram bonito

O município de
Goioerê fez bonito
durante participação no
Campeonato Paranaense
de Basquete 3x3 – Etapa
Oeste. A competição
aconteceu no último
domingo em Toledo e
Goioerê faturou o vicecampeonato.
De acordo com a
Secretaria de Esportes,

com esse resultado, a
equipe está classificada
para etapa final do
campeonato,
que
acontecerá em Ponta
Grossa, no próximo dia
19 de setembro.
A Secretaria de
Esportes parabeniza as
atletas e deseja ainda mais
sucesso nas próximas
competições.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/
2.021
OBJETO: O objeto da presente licitação é a
CONTRATAÇÃO de empresa especializada para
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES NAS ESTRADAS
RURAIS DE ACESSO AO AEROPORTO/ALDEIA
SOS E FLOR D’ OESTE no MUNICÍPIO DE
GOIOERÊ-PR, conforme Convênio nº 111/2021,
Projeto, Planilhas e Memorial Descritivo. Valor R$1.557.377,70.
Horário: 09:00 horas. Data: 20/09/2021.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no site
www.go io ere.pr.go.br,
e
p elo
e-mail:
licitacoes@goioere.pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 27 de agosto de 2021.
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Goioerê: grupo reflexivo para mulheres vítimas
de violência domestica começa nesta quinta-feira
A Prefeitura de Goioerê
inicia nesta quinta-feira, dia
02, o grupo reflexivo para
mu lh er es v ítimas d e
v io lên cia d o méstica. A
iniciativa é da Secretaria
Municipal de Assistência
Social, através do CREAS.
Denominado de ‘Elas por
Elas’, o gr u p o ser á
coo rd en ado p ela equ ip e
multidisciplinar do CREAS,
contando com a participação
de psicólogos, advogados,
assisten tes sociais, entre
outros profissionais.
A primeira reunião está
marcada para esta quintafeira, às 18 horas, no Centro
de Múltiplo Uso – ao lado do
Centro Social Urbano e será
realizad a na mo dalidade
presencial, seguindo todos os
cu id ad o s
san itár io s
n ecessário s,
co mo
d istan ciamen to en tr e o s
p a r t i c i p a n t e s ,
disponibilização de álcool
em gel, uso obrigatório de
máscara e higienização do
ambiente.

Programa será iniciados nesta quinta-feira, com a realização de reunião no Centro de Múltiplo Uso

De acordo com a psicóloga
Natalia Tamura, as reuniões
serão realizadas a cada quinze
dias, oportunidade em que as
mulheres poderão refletir
sobre os diversos tipos de
violência que podem estar
passando e assim possam
quebrar o ciclo da violência.
A advogada Soraya Sirotti
exp lica q ue o p r o jeto
proporciona a oportunidade
para que as mulheres sejam
tran sfo r mad as
em
protagonistas de seus próprios
direitos. “Essa será u ma
oportunidade para que as
mulh eres,
v ítimas d e
violência doméstica, possam
romper o ciclo de violência
conhecendo melhor os seus
direitos, se conscientizando e
se f o rtalecen do p ar a
superarem essa violência”,
destaca.
As mulheres vítimas de
violên cia doméstica q ue
queiram participar do grupo
reflexivo podem procurar os
serviços do CRAS e CREAS
de Goioerê.

Cultura alerta para prazo de cadastramento
da renda emergencial da Lei Aldir Blanc
A Secretaria de Cultura
de Goioerê está alertando aos
artistas e espaços culturais,
para que se atentem ao prazo
de cadastramento que segue
até o dia 15 de setembro.
Lembrando a todos que para
participar dos futuros editais
o artista deverá estar
cadastrado.
O auxilio Emergencial
Aldir Blanc abrange várias
verten tes cu lturais e a
intenção é que o auxílio
possa beneficiar a maior
parte dos artistas de nossa
cidade que visa minimizar
os impactos causados por
con ta d a pand em ia d a
Covid-19.
E S P A Ç O S
CULTURAIS: - São
considerados culturais,
aqueles organizados e
mantidos por pessoas,

A reunião aconteceu na Secretaria de Educação

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Reunião discutiu alinhamento
de ações da Rede de Proteção

Interessados precisam se apressarem e fazerem seus cadastros

organizações da sociedade
civil, empresas culturais,
organizações
culturais

comunitárias, cooperativas
com finalidade cultural e
instituições culturais, com ou

sem fins lucrativos, que sejam
dedicados a realizaratividades
artísticas culturais.

Aconteceu na última
terça-feira, uma importante
reunião na Secretaria de
Educação, com as equipes
da saúde, assistência social,
Ministério Púb lico e
Con selh o
Tu telar,
entidades que compõe a
Red e de Proteção da
Criança e do Adolescente.
Esse en contro foi
realizado na intenção de
alinhar assuntos pertinentes
ao trabalho que vem sendo
realizado pelas entidades,
ab ordando
assuntos
relevan tes ao retorno

presencial dos alunos.
A secretária Aline Batista
ressalta a importância dessas
aulas presenciais e o trabalho
realizado pela secretaria de
educação. “O trabalho que
vem sendo realizado pela
equipe da secretaria de
educação tem colaborado
para o momento de retorno
dos alunos, temos a
assistente social, psicólogo,
psicopedagoga, equipe
pedagógica e de apoio, todos
envolvidos
na
aprendizagem e bem-estar
das crianças” disse Aline.

CONTRA- CAPA
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UEL abre inscrições para programa
de mestrado em Ensino de Física

A Universidade Estadual
de Londrina (UEL) já abriu
as inscrições para o processo
seletivo do Programa de
Mestrado Profissional em
Ensino
de
Física.
Coordenado pela Sociedade
Brasileira de Física (SBF), o
programa está presente em
58 cidades do País, incluindo
o polo Londrina/UEL. O
curso é gratuito e as inscrições
podem ser feitas até 26 de
setembro na página do
Programa.
Para ingresso em 2022,
são ofertadas seis vagas para
professores de Física,
Ciências e áreas afins da
Educação Básica que estejam
no efetivo exercício da
docência. Com duração de
dois anos, o curso dá ênfase
ao conteúdo, elencado nas
principais disciplinas da
Física Clássica e Moderna.
Na UEL, o programa
conta com o apoio de 12
professores doutores que
responderão pelas disciplinas
e orientações. A coordenação
é do professor Manuel

Simões
Filho,
do
Departamento de Física, do
Centro de Ciências Exatas
(CCE).
SELEÇÃO – Após a
divulgação das inscrições
deferidas, no dia 8 de outubro,
o processo seletivo terá duas
etapas. A primeira é a prova
escrita, marcada para 13 de
outubro, às 13 horas, em
formato virtual. A segunda
etapa consiste em prova de
defesa de um memorial,
também online, entre os dias
1º e 26 de novembro.
A matrícula poderá ser
efetuada no período de 1º a 3
de fevereiro de 2022. As aulas
terão início de acordo com o
calendário de pós-graduação
da UEL, que será divulgado
em breve. Mais informações
na página do Mestrado
Nacional Profissional em
Ensino de Física.
Outros detalhes e
instruções sobre o processo
constam no Edital/Programa
de Pós-Graduação em Ensino
de Física- P19 UEL.

