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Goioerê vai investir R$ 1,2 milhão
em ciclovias e pistas de caminhadas
A Caixa Econômica Federal informou na última
semana, que já se encontra
autorizada a celebração
de convênio no valor de
R$ 1.231.950,00, entre
o Governo Federal e a
Prefeitura de Goioerê. O
recurso será aplicado na
construção de ciclovias e
pistas de caminhadas nas
avenidas Mauro Mori e
Santos Dumont. De acordo
com o prefeito Betinho
Lima, serão 3.920 metros
lineares de ciclovias e
pistas de caminhadas.
PAGINA 03

Defesa Civil atende
famílias atingidas
por chuva de granizo
em Moreira Sales
A pronta ação do prefeito
de Moreira Sales, Rafael Bolacha, resultou na conquista e
liberação, por parte da Defesa
Civil do Paraná, de 3.000 telhas Eternit para atendimento
às famílias, cujas casas foram
atingidas pelas fortes chuvas
de granizo do último sábado.

CIDADES

Paraná Cidadão
será encerrado
nesta sexta-feira
em Goioerê
PAGINA 02
CRIANÇA E ADOLESCENTE

Quarto Centenário receberá recursos para
incentivo ao Fortalecimento de Vínculos
O municíp io de
Quarto Centenário está
contemplado com recursos para incentivo
ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de
Crianças e Adolescentes. O convênio entre a
Prefeitura e o Governo
do Estado foi assinado
na última quarta-feira,
em Curitiba.
CIDADES

Comarca:
municípios eliminam
a transmissão
vertical da Síﬁlis
Além de Goioerê, outros
quatro municípios que integram a Comarca: Moreira
Sales, Quarto Centenário e
Rancho Alegre D’Oeste, conseguiram eliminar a chamada
transmissão vertical da Síﬁlis.
A informação é da Secretaria
de Estado da Saúde – SESA.
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Janiópolis compra terreno da Coamo
para a construção de casas populares
O prefeito de Janiópolis,
Ismael Dezanoski, assinou
nesta semana, a escritura de
compra e venda de uma área
de terra de mais de 34 mil
metros quadrados, adquirida

da Cooperativa Coamo. De
acordo com o prefeito, o investimento feito com recursos
próprios do município, foi da
ordem de R$ 600 mil.

CIDADES

Cursos na área de alimentos capacitam e
incentivam abertura do próprio negócio
A oportunidade que
você p recisava para
alavancar ou começar
seu próprio negócio,
es t á se nd o o fer eci da pela Prefeitura de

Goi oerê, através de
uma série de cursos
que vão capacitar para
o setor que mais cresce
nos dias atuais, o de
alimentos. PAGINA 02

CIDADES

Rancho Alegre se destaca no concurso
de Redação em Cidadania Fiscal
O m unicípio
de Rancho Alegre
D’Oeste foi um dos
destaques do concurso de Redação em
Cidadania Fiscal, organizado pelo Núcleo
Regional de Educação
de Goioerê. O município recebeu três

prêmios, contemplando
alunos e também a professora Eliane Macedo,
do Colégio Estadual. O
prefeito Aristeu Ceniz
acompanhou a entrega
da premiação e parabenizou a todos os
participantes.
CIDADES

P02

SEXTA-FEIRA/SABADO, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021

Mão na Massa: 25 mulheres participam
de capacitação para a construção civil

Parques urbanos
A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e o Instituto Água e Terra (IAT) irão construir
mais 100 parques urbanos em parceria com os municípios
do estado. O anúncio foi feito pelo secretário Márcio Nunes.
As novas unidades vão se somar aos 46 projetos que já estão
sendo executados, “dentro do maior programa de parques
urbanos do país”, disse. O programa criado por Nunes, na
gestão do governador Ratinho Junior, incentiva a criação
de parques em regiões de fundo de vale ou áreas com ações
erosivas, garantindo a preservação da água e do solo e evitando o surgimento de lixões.
No plano
O general João Francisco
Ferreira, diretor-geral brasileiro
de Itaipu Binacional, destacou
que os investimentos em obras,
infraestrutura, meio ambiente e
proteção das bacias hidrográﬁcas que alimentam o reservatório
de água de 1.350 quilômetros
quadrados seguirão na pauta de
prioridades da empresa nos próximos anos. “O planejamento de
investimento na nossa área de inﬂuência chega a R$ 2,5 bilhões.
São ações importantes para o
Estado e para Itaipu Binacional
em diversas áreas, uma parceria
institucional que fortalece o
Paraná”, disse Ferreira. Segundo
Ferreira, os investimentos em
andamento no Paraná envolvem
Foz do Iguaçu, onde ﬁca a usina
hidrelétrica, e em outros 55
municípios paranaenses e um
sul-mato-grossense.
Investimento
O líder do Governo e deputado estadual Hussein Bakri
(PSD) destinou R$ 2 milhões
para a obra de ampliação do
Colégio Estadual Nilo Peçanha,
de Jaguariaíva. O recurso vai
garantir mais 6 salas de aula na
escola, aumentando o número de
alunos de 815 para mais de 1,2
mil. “É uma alegria enorme, uma
luta que vínhamos travando há
18 anos. Com essa ampliação,
os jovens da nossa comunidade
não precisarão mais se deslocar a
outras escolas por falta de vagas.
Nosso muito obrigado ao depu-

tado Hussein por essa conquista
tão aguardada”, comemorou a
diretora Graciane Cava.
“PSDB Evangélico”
O PSDB paranaense lançou o “PSDB Evangélico”. A
iniciativa objetiva fomentar o
debate e construção de políticas públicas no Estado e será
comandado pelo teólogo e
missionário Alexandre Mendes, que realizou sua ﬁliação
durante o evento. “Buscamos
abrir espaços para que todos os
segmentos tenham voz dentro
do PSDB, fomentando o debate
construtivo para elaboração de
projetos e políticas públicas”,
disse o presidente do PSDB-PR,
deputado estadual Paulo Litro.
Plano completo
A Prefeitura de Maringá
alcançou, na quarta-feira (27),
100% do Plano de Imunização
contra a covid-19 ao vacinar
pessoas com 12 anos ou mais
com ou sem comorbidades. A
campanha de vacinação segue
aplicando a 3ª dose que será
destinada para o público maior
de 60 anos e trabalhadores da
saúde que atuam em Maringá
com 2ª dose aplicada há mais
de 180 dias e em pessoas com
alto grau de imunossupressão
com 2ª dose aplicada há mais
de 28 dias. Este último público
deve apresentar comprovações
como declaração médica, receita, exames ou encaminhamento
médico.
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Um importante projeto
de inserção e capacitação de
mulheres na construção civil
foi iniciado esta semana em
Goioerê. Trata-se do ‘Mão
na Massa’, idealizado pela
vereadora Luci Alvino, em
parceria com a Prefeitura
Municipal e apoiado pelo
Senai.
O projeto, que está sendo
iniciado com a participação
de 25 mulheres, vai trabalhar, especificamente, na
capacitação de mão de obra
no revestimento porcelanato
e pastilha cerâmica. “Essa
área ainda é um desafio
para as mulheres”, comenta
a vereadora.
O projeto é dos mais
importantes e busca garantir às mulheres do setor de
construção civil, dominados
pelos homens, dir eito à
inserção no mercado de trabalho. “Na verdade existem
muitos setores que precisam
de uma conscient ização

O curso começou a ser ministrado nesta semana: capacitação de mulheres
maior para evidenciar a
força do trabalho feminino, a
construção civil é um deles”,
comenta Luci.
A aula inaugural do projeto aconteceu na segunda-

-feira, no auditório do Polo
da UAB – Universidade
Aberta do Brasil. O curso
tem duração de 160 horas e
já possui fila de espera para
a próxima turma.

Part ici par am d a au la
inaugural do curso, o prefeito Betinho Lima, a vereadora
Luci Alvino e a secretária de
Assistência Social Ivanilda
Plazza

Cursos na área de alimentos capacitam e
incentivam abertura do próprio negócio
A o portunid ade q ue
você precisava para alavancar ou começar seu
p ró p rio n eg óc io, está
se n d o o f e r e ci d a p e la
Prefeitura de Goioerê,
através de uma série de
cursos que vão capacitar
para o setor que mais
cresce nos dias atuais, o
de alimentos.
Atrav és de parceria
com o Senai – Serviço
Nacional da Indústria – a
Prefeitura está oferecendo cursos que vão ensinar
o preparo de Comida de
Bo teco , com destaq ue
para o preparo de petiscos, boaucher – cortes,
temperos e preparo de
carnes – além de panificação e boas práticas no
manuseio de alimentos.

O secretário Pedro Godoy

De acordo com o secretário de Indústria e
Co mércio de Goioerê,

Pedro Godoy, o foco é
o f e r e c e r f e r r a m e n t as
para auxiliar os empre-

sários e futuros empresários em seus negócios.
“Queremos capacitar os
fu tu ro s emp r een de do res e também ap ontar
caminhos que garantam
renda para eles”, diz o
secretário.
Pensando também na
grande estruturação para
vender para a Prefeitura,
o município está co m
cursos seguintes cursos
em abertos: Como vender
no ComprasNet, Como
Operar o ComprasNet e
a Prática do Comprasnet.
Para participar, basta q u er er e mp re en d er
e procurar a Secretaria
de Indústria, Comercio
e Turismo de Goioerê,
que fica localizada na
Avenida Tiradentes, 150.

Paraná Cidadão será encerrado nesta sexta-feira em Goioerê
Aberta na última quarta-feira, tem encerramento
previsto para esta sexta-feira,
a feira de serviços gratuitos
do Programa Paraná Cidadão,
ofertada pelo Governo do Estado, com apoio da Prefeitura
de Goioerê.
No local estão sendo oferecidos serviços de emissão de
documentos, orientação jurídica, assistência social, defesa
do consumidor, tarifa social
de água e luz e atividades
envolvendo saúde, educação,
segurança, trânsito, cultura,
nota Paraná, entre outros.
Para esta sexta-feira feira
a ação estará oferecendo além
da emissão de documentação,
orientação jurídica, assistência
social, defesa do consumidor,
tarifa social de água e luz e
atividades envolvendo saúde,
educação, cultura, lazer entre
outros.

O evento termina nesta sexta-feira: apoio total do Governo do Estado
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Goioerê vai investir R$ 1,2 milhão
em ciclovias e pistas de caminhadas
A Caixa Econômica Federal
informou na última semana, que
já se encontra autorizada a celebração de convênio no valor de
R$ 1.231.950,00, entre o Governo
Federal e a Prefeitura de Goioerê.
O recurso será aplicado na construção de ciclovias e pistas de
caminhadas nas avenidas Mauro
Mori e Santos Dumont.
De acordo com o prefeito
Betinho Lima, serão 3.920 metros
lineares de ciclovias e pistas de
caminhadas, atendendo uma reivindicação antiga da comunidade,
sobretudo daqueles que gostam de
caminhar e pedalar.
Segundo Betinho, o dinheiro
para as obras é fruto de emenda
garantida pelo deputado federal
Hermes Parcianello – o Frangão.
“O convênio já está autorizado e
nos próximos dias vamos iniciar
a licitação dessa obra que dará

Uma das pistas de caminhadas será construida na avenidada Mauro Mori

O prefeito Betinho: convênio ja está autorizado

mais oportunidade de lazer para
nossa população”, diz ele.
Ainda de acordo com o prefeito, como contrapartida, o município entrará com um recurso da
ordem de R$ 10 mil, cujos valores
sairão das chamadas contas livres
da Prefeitura. “Essa é a parte que
nos cabe”, frisa ele, citando que

o convênio tem validade até 30
setembro de 2024.
A construção de uma ciclovia
e também de uma pista de caminhada na Avenida Mauro Mori, é
um sonho antigo, que começa a se
tornar realidade. “Com esta pista,
as pessoas estarão mais seguras
e não correrão risco de andarem

Comarca: municípios eliminam
a transmissão vertical da Sífilis
Além de Goioerê,
outros quatr o municípios que integram
a Comarca: M oreira
Sales, Quarto Centenário e Rancho Alegre
D’Oeste, conseguiram
elim inar a c ham ada
transmissão vertical da
Sífilis. A informação é
da Secretaria de Estado
da Saúde – SESA.
De acor do com o
secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto, o
enfrentamento à sífilis
no Paraná conta com a
integração e trabalho
conjunto da Atenção
Primária e Vigilância
em Saúde.
No ano passado, 134
localidades atingiram os
critérios e indicadores
mundiais de eliminação
da transmissão da doença. Este ano, são 76
municípios a mais que
alcançaram a Certificação da Eliminação da
Transmissão Vertical da
Sífilis Congênita.
O sec retário Be to
Preto cita que o enfren-

Anuncio foi feito por comissão especial da Secretaria de Estado da Saúde

tamento à sífilis deve ser
constante e ampliado.
“A meta é que os 399
municípios do Estado
atinja m os cr itér ios
exigidos, promovendo
ações de prevenção,
qualificação e atenção
ao pré-natal, tratamento
e promoção da saúde
sexual e reprodutiva”.
DIAGNÓSTICO –
As infecções sexualmente transmissíveis
(IST) podem ser diag-

nosticadas por meio de
um teste rápido, oferecido gratuitamente pelas
unidades do Sistema
Único de Saúde (SUS).
O tratamento é realizado
com a penicilina, mais
conhecida por benzetacil.
Para a coordenadora
de Vigilância Epidemiológica Estadual, Acácia
Nasr, a mobilização junto às Regionais de Saúde
é muito importante. “Os
profissionais de saúde

deve m fic ar a tentos
para que não haja transmissão vertical, que é
a transmissão para os
bebês durante a gestação
e parto”, alerta ela.
Ainda de acordo com
Acácia, o estado tem
trabalhado com várias
ações o ano inteiro, mas
é preciso que os profissionais da saúde estejam sempre em alerta,
mantendo uma atenção
especial no combate à
sífilis.

correndo pelas ruas da cidade”,
destaca o prefeito.
O vereador, presidente da Câmara de Goioerê e líder do MDB
em Goioerê, ‘Kleber Paraíba’,
cita que a ciclovia vai dar mais
conforto, segurança e qualidade
de vida, não somente para quem
utiliza a bicicleta como meio de
transporte, mas também para motoristas, motociclistas e pedestres,
que diariamente convivem com
o trânsito.
“Sem dúvida, além de embelezar a cidade e também
proporcionar mais lazer para a
população, essas pistas vão trazer
mais segurança para todos, sejam
ciclistas ou pedestres. Um investimento necessário e que vai ajudar
a melhorar a qualidade de vida da
nossa gente’, destaca o vereador.
Como líder do MDB na
cidade, partido do deputado
Hermes Parcianello, o vereador
está agradecendo ao parlamentar,
que segundo ele, tem sido um
dos grandes parceiros da administração na busca de recursos,
obras e serviços para a cidade.
“Ao deputado Frangão, os nossos
agradecimentos”, disse.
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Em Goioerê, infestação da dengue
está 6 vezes maior que o aceitável
Números divulgados
pela Prefeitura de Goioerê
esta semana, mostram que
o índice de infestação do
mosquito da dengue na cidade está cerca de 6 vezes
maior que o recomendado
pela Organização Mundial
de Saúde (OMS).
Os índices são resultados de análise feita com
amostras de larvas colhidas em 452 imóveis, em
diversos bairros da cidade.
No total, o levantamento
apresentou uma infestação
de 5,8%. O tolerado pela
OMS é de no máximo 1%.
“Temos de nos preocupar
e evitar uma epidemia”,
diz a secretária de Saúde,
Gabriela Martins.
Ela cita que Goioerê
vive em uma situação de
alto risco, com tendência
forte para uma possível
epidemia da doença. “Esse
índice signiﬁ ca que a cada
100 casas de Goioerê, seis
estão com focos do mosquito da dengue”, explica

clássicos da doença, como
febre, dor cabeça, dor retro-orbital (dor trás dos olhos),
dor muscular, dor nas arti-

Números divulgados nessa semana são preocupantes
e população precisa colaborar tomando atitudes

Gabriela.
Segundo a secretária, o
aumento do índice é resultado da grande quantidade
de chuvas e do calor, registrados nos últimos dias,
sendo muito propicio para
a proliferação do mosquito

que transmite a doença.
Os bairros com os maiores índices são: Jardim
Primavera e Galiléia, com
21% de infestação, seguido por Vila Candeias com
9% e Santa Casa com 7%.
Nenhum bairro de Goioerê

ﬁcou sem registrar foco do
mosquito.
pesar dos índices estarem altos, Goioerê se
mantém com apenas 13
casos positivos de Dengue.
Recomenda-se à população
estar atenta aos sintomas

Livro sobre o artista Cláudio Martins
será lançado neste sábado em Goioerê
Será lançado neste sábado em Goioerê, em solenidade agendada para acontecer na Biblioteca Municipal,
o livro Claus – O Arteiro
Cláudio Martins, que reúne
poesias, letras de músicas
e textos dramatúrgicos do
artista Cláudio Martins,
falecido em julho de 2019.
A solenidade está marcada
para as 19:30 horas.
O livro foi organizado
pelo professor, ator e escritor Adauto Mazonas e Hélder Villela, que realizaram
um trabalho de compilação
de toda a obra do artista,
considerado um dos mais
completos e dinâmicos da
história de Goioerê.

O livro será lançado neste sábado na biblioteca municipal:
homenagem póstuma à Claudio Martins

No mesmo Evento acontecerá o “Tributo à Banda
Ozegua’s”, com a Banda
Dinada, que fará uma homenagem a Cláudio Martins,
tocando e cantando as suas
músicas escritas por ele. A
banda Dinada é formada pelos integrantes: Fumaça, Clodoaldo, Anderson e Valdir.
O secretário municipal de Cultura, Dhionata
Macena, convida toda a
população para prestigiar
o lançamento do livro na
noite de sábado, seguindo
todo protocolo da saúde,
lembrando que esses eventos são subsidiados pelo
incentivo cultural Claudio
Martins.

Copacol realiza campanha “Coopere com a Sorte”
Já está valendo nas lojas
Agro Copacol e Copacol
Supermercados, a campanha
Coopere com a Sorte, que
vai distribuir centenas de
prêmios instantâneos e a um
grande prêmio ﬁnal para os
seus clientes.
Para concorrer é muito
fácil: a cada R$ 100 em
produtos adquiridos nas lojas de Goioerê, Cafelândia,
Nova Aurora, Formosa,
Jesuítas e Jotaesse, o cliente
recebe uma raspadinha, com
grandes chances de ganhar
prêmios na hora.
O cliente pode ganhar
vale-compras de R$ 100,
R$ 200, R$ 300 e até R$
500. Tem de tudo para você
renovar sua casa, como
jogos de panelas, facas,
fornos elétricos, churrasqueiras portáteis, grills,
centrífugas, fritadeiras,
copos mixer, kits espeto,
cafeteiras, caixas de som,
aspiradores de pó, frigideiras, fornos micro-ondas,
multip roces s ador es d e
alimentos, churrasqueiras
elétricas, pipoqueiras, sanduicheiras e chaleiras elétricas. As raspadinhas serão
distribuídas aos clientes até
dia 30 de janeiro de 2022.

Promoção já está valendo em todas as lojas da Copacol

O sorteio ﬁnal em fevereiro de 2022 será realizado
pela loteria federal. Para
participar é preciso fazer a
inscrição no site cooperecomasorte.com.br, clique em
Participe, informe seu CPF,
preencha os campos com
seus dados, aceite os termos
da promoção, e ﬁnalize seu
cadastro. Pronto, ao comprar nas lojas participantes
informe seu CPF e a cada R$
100 gastos um número da
sorte será automaticamente

gerado.
O prêmio ﬁnal da Promoção Coopere com a Sorte
será entregue em um cartão
pré-pago, no valor de R$ 70
mil, em nome do sorteado,
que poderá ser gasto como
ele quiser. Participam da
campanha compra realizadas até 28 de janeiro de 2022.
COOPERE COM A
SORTE: A cada ano, os
clientes Copacol aguardam
ansiosos pela Campanha

Coopere com a Sorte em
parceria com nossos fornecedores do Supermercado e
Loja Agro, que já se tornou
uma tradição.
Com a missão de desenvolver ações de cooperação
no agronegócio e com a
comunidade, a Cooperativa busca continuamente a
excelência dos produtos e
serviços, proporcionando
satisfação aos clientes, gerando renda e bem-estar aos
cooperados, colaboradores e
parceiros.
A premiação valoriza a
relação de conﬁança mantida ﬁelmente durante todo
o ano com os clientes. “A
Promoção Coopere com a
Sorte é uma maneira de agradecermos nossos clientes
pela cooperação durante o
ano todo. Pelas raspadinhas
conseguimos aumentar as
chances e premiar mais
consumidores.
Além de vale-compras
de até R$ 500, entregaremos
eletrodomésticos e itens de
utilidade doméstica que vão
deixar nossos clientes ainda
mais felizes”, diz Valdemir
Paulino dos Santos, superintendente Comercial da
Copacol.

culações e ossos, perda do
apetite, fraqueza e cansaço,
náuseas e vômitos, rash de
pele (manchas vermelhas).
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Cemitério deve receber milhares
de visitantes no Dia de Finados
O Cemitério Municipal
de Goioerê já começou a
receber visitação para o
Dia de Finados e deve ﬁcar
mais movimentado a partir
deste ﬁnal de semana. A
expectativa é que milhares
de pessoas passem pelo
local até a próxima terça-feira, dia 2.
Diante da expectativa
de grande movimento, a
administração lembra aos
visitantes sobre os cuidados
com os vasos de plantas, que
podem se tornar criadouros
do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue e outras doenças. Além de recolher todo o lixo e depositar
no local correto disponível.
De acordo com a administração, servidores
da saúde estarão no local
orientando os visitantes
quanto ao combate do Aedes
aegypti. Os vendedores ambulantes precisam respeitar
o limite de espaço destinado
para este ﬁm, demarcado

Extativa é que números de visitantes seja bem maior que o registrado no dia de ﬁnados do ano passado

pela administração.
“Tudo o que está sendo
realizado e planejado, para
o melhor acolhimento dos
visitantes. Por isso, contamos com a colaboração de
todos”, cita o secretário de
Administração Gerson de
Brito.
Outra orientação para
o Dia de Finados, está relacionada aos cuidados de
prevenção ao Coronavirus.
Os visitantes do cemitério
deverão usar máscaras e
manter o distanciamento
físico, não se aglomerando
e dessa forma facilitar a
propagação do vírus transmissor da Covid-19.
O prazo para as reformas
nos túmulos e a limpeza
de jazigos pelas famílias,
terminou ontem. A partir de
agora, somente poderá ser
feita a lavagem dos túmulos.
A Prefeitura está trabalhando para deixar o local bem
estruturado para receber os
visitantes na terça-feira.

Vencedores do concurso de redação
em cidadania ﬁscal são premiados
Alunos e professores
de dez escolas e colégios
estaduais e particulares,
que estão na área de atuação do Núcleo Regional
de Educação de Goioerê,
vencedores do concurso
de redação em cidadania
ﬁscal, foram premiados
nesta quinta-feira, durante
evento realizado no Clube
de Campo.
O concurso foi promovido pelo Núcleo Regional
de Educação, em parceria
com o Observatório Social
do Brasil e Rotary Clube
Satélite União Atitude,
com o objetivo de despertar e conscientizar o
estudante sobre a função
social dos tributos, bem
como promover o inte-

Evento foi prestigiado por diversas autoridades,
professores, alunos e diretores de escolas

O aluno Gabriel, da Escola Municipal Jose Jesus Cavalcante,
ﬁcou com a primeiro colocação em Goioerê

resse pelo controle social,
ética, cidadania e possibilitar o debate sobre o tema
no ambiente escolar.

O concurso foi organizado em modalidades e
categorias distintas, com
o objetivo de contemplar

Alunos e professores de dez escolas e colégios foram premiados no concurso

todos os alunos do Ensino
Fundamental, Ensino Médio e EJA da rede pública
estadual de ensino, da
rede particular e da rede
municipal.
No total, mais de três
mil produções foram realizadas no período, com
todas as redações passando pelo crivo de uma
comissão julgadora. “Nós
estamos muito felizes com
os resultados do concurso
e queremos parabenizar
todos os vencedores pela
boa redação que ﬁzeram”,
destaca a chefe do Núcleo

de Educação, professora
Tania Henrique.
Dentro do regulamento
do concurso, cada escola participante realizou
um trabalho pedagógico
com o tema de Educação
Fiscal, promovendo as
atividades de leitura e
produção textual durante
as aulas presenciais, híbridas ou remotas. Além
de alunos, professores
também foram premiados.
Entre as escolas premiadas estão Colégio
Estadual Cecília Meireles,
Colégio Estadual Rancho
Alegre D’Oeste, Colégio
Estadual José Alfredo,
Polivalente de Goioerê,
Carlos Gomes, Ceebeja
Scapari de Goioerê, Ribeiro de Campos de Goioerê,
Escola Municipal José
Jesus Cavalcante e Colégio Mundo Mágico da
Criança.
De Goioerê, um dos
destaques foi o aluno Gabriel Gonçalves de Souza,

que ﬁcou com a primeira
colocação, representando
a Escola Municipal José
Jesus Cavalcante. A direção da escola e professores
parabenizam o aluno.
A entrega da premiação foi marcada por uma
grande festa de confraternização, com os participantes observando todos
os cuidados em relação a
prevenirem a Covid-19. “A
todos que estiveram conosco, que participaram do
concurso, que trabalharam
e colaboraram, nosso muito obrigado”, disse a chefe
do NRE, Tânia Henrique.
TEATRO: - O evento
contou ainda com uma
apresentação de teatro,
com foco na cidadania
ﬁscal. A peça entidade de
‘Onde Está o Dinheiro’,
foi encenada por atores da
Casa da Cultura, que deram um verdadeiro show
no palco do Goioerê Clube
de Campo.

CONTRA-CAPA
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Paraná é o estado com maior transparência de
dados sobre produtos ﬂorestais, aponta Ibama
O Paraná é líder na utilização do Sistema Nacional
de Controle da Origem dos
Produtos Florestais (Sinaﬂor). A constatação do
Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente (Ibama) foi feita
durante a live “Supressão
Vegetal – Aspectos Legais”
na noite desta quarta-feira
(27).
O Sinaﬂor reúne o controle da origem da madeira, do carvão e de outros
produtos ou subprodutos
ﬂorestais, sob coordenação, ﬁscalização e regulamentação do Ibama. A
liderança na utilização do
sistema indica a transparência do Governo do Estado
nas movimentações dos
produtos ﬂorestais.
O Instituto Água e Terra (IAT) é o órgão gestor
responsável pelos licenciamentos dos empreendimentos no Paraná. O
diretor de Licenciamento
e Outorga, José Volnei Bisognin, que representou o
Estado no encontro virtual,
aﬁrmou que o sistema é
bastante complexo e que
para sua utilização todos
os servidores passaram por
capacitação.
“Fizemos treinamento
com o nosso próprio corpo
técnico, consultores e agora
estamos com os municípios
para que saibam acessar e
informar os dados dentro

de imóveis rurais (provenientes do Sistema de
Cadastro Ambiental Rural
- Sicar e Ato Declaratório
Ambiental - ADA), de autorizações de exploração e de
transporte e armazenamento de produtos ﬂorestais
(Documento de Origem
Florestal – DOF).
Devem ser cadastradas
no sistema as solicitações
de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS),
Uso Alternativo do Solo
(UAS), Exploração de
Floresta Plantada (EFP),
Autorização de Supressão
de Vegetação (ASV), Corte
de Árvore Isolada (CAI),
Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD)
e Reposição Florestal.
De 2018 a 2020 existiam
1.998 declarações emitidas
pelo Paraná. Neste ano
foram 2.926 autorizações.
Há 6.323 empreendimentos
ativos no sistema.
O Paraná é líder na utilização do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaﬂor). A constatação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) foi feita durante a live “Supressão Vegetal – Aspectos Legais” na noite desta quarta-feira.

do sistema”, disse.
O objetivo do sistema é
melhorar o nível de controle
de origem, rastreando desde
as autorizações de exploração até seu transporte, armazenamento, industrialização
e exportação. Todos os
estados do País devem usar
o Sinaﬂor desde 2018, de
maneira gradual, para emitir

autorizações de exploração
e comercialização desses
produtos.
O Paraná também contribuiu para modiﬁcações
realizadas no sistema nacional, com a apresentação de 31 propostas para
melhorar o cadastro das
informações por parte dos
técnicos do IAT e muni-

cípios.
Para o coordenador-geral do Uso da Biodiversidade e Comércio Exterior
(CGMoc) do Ibama, Rafael
Macedo, a utilização do
Sinaﬂor é fundamental. “A
liderança demonstra um
engajamento tanto do órgão
de controle do Paraná como
dos requerentes no uso do

Empresas em recuperação judicial poderão solicitar
parcelamento da dívida a partir de 5 de novembro
A partir do dia 5 de
novembro, as empresas
em situação de recuperação judicial, falência
ou, ainda, com inscrição
estadual cancelada ou
baixada poderão fazer
o cadastro para o parcelamento de dívidas
pelo Retoma Paraná. O
programa é do Governo

do Estado, operacionalizado pela Secretaria da
Fazenda.
A medida foi regulamentada por meio de
Decreto (9.090/2021), do
Poder Executivo. A adesão ao programa será feita pelo portal da Fazenda,
com informação do CPF
dos sócios ou diretores

da empresa. No caso de
sócios com acesso ao
Receita PR, o serviço será
disponibilizado também
diretamente no menu
‘Parcelamento’. Poderão
pedir o parcelamento
todos os contribuintes
que tenham pedido recuperação judicial e que
não tenham sentença de

encerramento transitada
em julgado.
Pagamentos do IPVA
poderão ser realizados
com cartão de crédito
Aplicativo Menor Preço mostra onde comprar o
produto mais barato
Os débitos tributários
do ICMS (Imposto sobre
Operações relativas à

SINAFLOR – O sistema foi criado para controle
das atividades ﬂorestais,
empreendimentos de base
ﬂorestal e processos correlatos por parte do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).
Ele integra informações

LIVE – A Live “Supressão Vegetal – Aspectos
Legais” foi promovida pela
Associação Paranaense
de Engenheiros Florestais
(APEF). Também palestraram Alessandro Panasolo,
da empresa De Paola &
Panasolo Sociedade de Advogados, e Ramiro Martins
Costa, do Ibama. É possível
assistir novamente AQUI.

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação),
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de
junho de 2021, poderão
ser parcelados em até
180 meses com redução
de multas e juros, bem
como de honorários advocatícios.
Os débitos terão redução de 85% a 95% de
multas e juros, a depender
da natureza das penalidades atribuídas. Já os va-

lores devidos a título de
honorários advocatícios
terão redução de 85%,
com parcela mínima de
R$ 5 mil mensais, limitadas ao valor total devido.
Os benefícios també m se a pli ca m a o
ITCMD (Imposto sobre
a Transmissão Causa
Mortis e Doações, de
Quaisquer Bens ou Direitos), de pessoas jurídicas em recuperação
judicial, extrajudicial,
ou em falência para
quitação de seus débitos
tributários.

sistema”, aﬁrmou.
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Quarto Centenário receberá recursos para
incentivo ao Fortalecimento de Vínculos

O município de Quarto
Centenário está contemplado
com recursos para incentivo
ao Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos
de Crianças e Adolescentes.
O convênio entre a Prefeitura
e o Governo do Estado foi as-

A secretária Aparecida e a assistente social Samara
participaram do evento na capital do estado

sinado na última quarta-feira,
em Curitiba.
De acordo com o prefeito
Akio Abe, que participou do
ato de assinatura do convênio,
juntamente com a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Aparecida Abe, os
recursos para essa ação virão
do FIA - Fundo para a Infância
e Adolescência – gerenciados
pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA).
O vice-governador do Paraná, Darci Piana e o secretário
de Justiça, Família e Trabalho,
Ney Leprevost, assinaram o
termo de repasse e ﬁzeram a
entrega para o município de
Quarto Centenário.
De acordo com o secretário
Leprevost, o Paraná é o primeiro estado do Brasil a ter o
orçamento para a criança. “É
o estado que tem o programa
que atende as crianças vítimas
da Covid, que perderam os
pais na pandemia. Tudo isso
mostra o compromisso nosso
e do governadorRatinho Junior
com a infância e adolescência
no estado”, aﬁrma ele.
A secretária Aparecida Abe
diz que com o município con-

O secretário Ney Leprevost ladeado pelas secretarias
Aparecida e a assistente social Samara
templado no programa, mais cidade.
volvidas no nosso município.
ações poderão ser realizadas
“Sem dúvida, um programa Nossos agradecimentos ao
para a promoção de convivên- muito importante, cujos recur- governador Ratinho Júnior e
cia e fortalecimento de vinculo sos vão nos ajudar a fortalecer ao secretário Ney Leprevost”,
de crianças e adolescentes na ainda mais as ações desen- disse ela.

Saúde intensiﬁca ações
de combate aos escorpiões
A equipe da Saúde de Quarto Centenário vem realizando
diversas ações orientação
à população, em relação a
eliminação de escorpiões e
prevenção dos acidentes por
este animal peçonhento. Na
semana passada, as ações
foram realizadas no Distrito
de Bandeirantes do Oeste e
comunidade Joia.
Estiveram envolvidos nesta
ação os agentes comunitários
de saúde, agentes de endemias
e a vigilância sanitária. Na
ocasião foram visitadas todas
as residências e realizados
orientação e entrega de material informativo .
“Reforçamos que a população siga as orientações
da equipe, vistoriando seus
quintais e retirando todo
material que pode favorecer
a proliferação do escorpião”,

Ações contra escorpiões foi intensiﬁcada em todas as comunidades do municipio
destaca o secretário de Saúde,
Marco Aurélio Marcon.
Ele cita que em caso de

acidente, a pessoa deverá procurar atendimento imediato
nos postos de saúde ou no

Pronto Socorro de Goioerê.
“Essa questão é séria e não se
pode brincar”, disse ele.

Prefeitura segue com obras de reformas
do prédio Projeto “Cidadão do Futuro”
Estão em andamento
as obras de reformas do
prédio do projeto Cidadãos do Futuro de Quarto
Cen tenário. O p rojeto
conta com investimentos
de R$ 100 mil e tem como
proposta promover uma
ampla reforma do local,
garantindo mais conforto
e comodidade aos alunos
e professores.
De acordo com o prefeito Akio Abe, que tem
acompanhado de perto a
realização dos serviços, as
obras envolvem reparos
na cobertura, que vem
provocando inﬁltrações no
interior do salão, pintura,
instalação elétrica e sanitárias, entre outros serviços.
A proposta do prefeito
Akio Abe é que a obra seja

Obras de reformas do projeto estão adiantadas

ﬁnalizada até o início do
mês de dezembro, para
que as atividades daquele
importante projeto social se-

jam retomados em janeiro.
O projeto atende centenas de crianças e adolescentes com inúmeros

projetos sociais, como karatê, dança, música, canto,
pintura e outros, através do
contraturno social
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Janiópolis compra terreno da Coamo
para a construção de casas populares
O prefeito de Janiópolis, Ismael Dezanoski, assinou nesta
se ma na , a e scr itu ra
de compra e venda de
uma área de terra de
mais de 34 mil metros
quadrados, adquirida
da Cooperativa Coamo.
De acor do com o
prefeito, o investimento feito com recursos
próprios do município,
foi da ordem de R$ 600
mil. O terreno fica ao
lado da antiga sede
da cooperativa, bem
na entrada da cidade,
abaixo da rodoviária.
Segundo Ismael, a

O prefeito Ismael Desanoski e o gerente da Coamo: escritura assinada

Dia do Servidor será comemorado
com almoço na segunda-feira, dia 1º
Para marcar a passagem do
Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, a
Prefeitura de Janiópolis agendou para a próxima segunda-feira, dia 1º de novembro, um
movimentado almoço a ser
realizado no salão paroquial.
De acordo com o prefeito
Ismael Dezanoski, o almoço é
como forma de agradecimento aos funcionários que são
responsáveis pelos serviços
prestados diariamente a população em geral.
Ismael cita que nesta data
tão especial, os seus agradecimentos vão para todos os
servidores municipais, pela
dedicação com que desenvolvem suas atividades. “Desde
já quero parabenizar os servi-

Para marcar passagem da data prefeitura vai realizar evento na segunda-feira
dores pela passagem do seu melhor”, comenta.
parabéns. Este é um dia que
dia e também agradecê-los,
O vice-prefeito Eides Gue- deve sim ser comemorado e cepor tanto se esforçarem para des também está parabenizan- lebrado por todos, pois é com o
deixar nossa cidade cada vez do os servidores pela data. “A trabalho do nosso servidor que
todos os servidores, nossos as coisas acontecem”, diz ele.

compra só foi possível
graças às economias
feitas e a boa gestão
financeira que o município tem apresentado nos últimos anos.
“Uma conquista importante para a nossa
cidade”, disse.
O pr ef e ito e xpli ca que já tem planos
para o terreno adquirido pelo município e
anuncia que no local
serão construídas casas populares. “Graças
a Deus conseguimos
comprar uma área para
mor adias popula res.
Agora temos um local para essas obras”,
disse.
A compr a do terreno e a destinaçã o
do mesmo para casas

populares têm rendido
muitos elogios para a
administração municipal, já que há muitos anos a Prefeitura
não fazia esse tipo de
investimento. “Infelizmente há décadas o
município não investia
na compra de área de
terra, mas agora conseguimos”, comemora
Ismael.
Ele cita que a construção de casas populares, especialmente para
atender as famílias que
ainda não têm sua moradia própria, é um sonho antigo e que agora
começa a ser realizado.
“Sem dúvida, uma conquista importante para
a comunidade”, frisa o
prefeito.
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Moreira Sales realizou a sua 14ª
Conferência Municipal de Saúde
O município de Moreira
Sales realizou na tarde da
última quarta-feira (27), na
Câmara Municipal, a sua 14ª
Conferência Municipal de
Saúde. Com o tema “Prevenção - a Melhor Opção
para o SUS”, a conferência
mostrou números e elegeu
os novos membros do Conselho Municipal de Saúde.
Durante sua fala, a secretária de Saúde do município,
Roberta Carpiné, destacou
os investimentos que a administração vem realizando no
setor e também apresentou
propostas para o novo plano
municipal de saúde com vigência de 2022 a 2025.

Durante a audiência foram eleitos os novos membros do conselho municipal de saúde

Defesa Civil atende famílias
atingidas por chuva de granizo
A pronta ação do prefeito de Moreira Sales,
Rafael Bolacha, resultou
na conquista e liberação,
por parte da Defesa Civil
do Paraná, de 3.000 telhas
Eternit para atendimento
às famílias, cujas casas
foram atingidas pelas
fortes chuvas de granizo
do último sábado.
De acordo com o prefeito, o município está
trabalhando e buscando
recursos federais para
complementar a compra
de mais telhas com o
objetivo de atender todas
as famílias que sofreram
prejuízos com as chuvas.
A distribuição das telhas começou a ser feita
nesta quinta-feira, de
acordo com as casas e
famílias que constam do

As telhas começaram a ser distribuidas no dia de ontem: socorro às famílias atingidas

levantamento feito pela
Defesa Civil municipal.
O prefeito está agradecendo o empenho de
toda a equipe da administração, que organizou
toda documentação, bem
como agradece ao gover-

nador Ratinho Júnior, o
deputado Romanelli e
os coronéis Fernando e
Melo, prontamente atenderam a solicitação.
“Em nome de todas
as famílias atingidas,
quero agradecer à nossa

equipe, mas fazer aqui
uma deferência especial
ao deputado Romanelli,
ao governador Ratinho
Júnior e aos coronéis
Mello e Fernando. Muito
obrigado a todos”, frisa
Rafael.

Prazo para construções e reformas
no cemitério termina nesta sexta-feira
A Prefeitura de Moreira
Sales está alertando a população em geral, especialmente
quem tem entes queridos
sepultados no cemitério municipal, que o prazo para a
realização de obras e reformas
termina nesta sexta-feira,
dia 29.
De acordo com a administração, apenas limpezas
poderão ser realizadas após
esta data, uma vez que os
funcionários também estarão
providenciando o corte de
grama e limpeza do local.
O secretário de Administração, Reginaldo Martins,
cita que a intenção é deixar
o local bem preparado para
receber os visitantes na próxima terça-feira, dia 2, quando
se lembra o Dia de Finados.
Ele lembra que a Prefeitura
fez vários investimentos no
local, melhorando o visual do

Frente do cemitério municipal: obras de reformas somente até hoje
cemitério. “A administração
fez investimentos signiﬁcativos ali e estamos preparando
o local, deixando tudo bem
organizado, para melhor receber os visitantes”, diz ele.

A expectativa da administração é de que o cemitério
municipal receba milhares
de visitantes na próxima
terça-feira. “São pessoas do
município e também de outras localidades. Com certeza

teremos muitos visitantes”,
comenta Reginaldo.
É importante lembrar que
na próxima terça-feira, Dia de
Finados, haverá celebração
com a realização de missa às
8 horas.

Roberta disse que a saúde
avançou muitos nos últimos
anos, graças à visão social
da administração do prefeito
Rafael Bolacha. “A gente
só tem que agradecer ao
prefeito, que tem priorizado
o setor de saúde”, disse ela.
A secretária também
destacou a importância da
eleição do novo Conselho
Municipal de Saúde, que
conforme explicou, tem a
missão de ﬁscalizar e indicar
caminhos para o setor.
Os novos membros do
conselho foram empossados para o novo mandato
que terá validade de 2022
a 2023.
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Rancho Alegre: Paulo Litro viabiliza
recursos para obras de calçamento
A prefeitura de Rancho
Alegre D’Oeste e a Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento (Seab)
ﬁrmaram nesta quinta-feira
(28/10) convênio para realização de pavimentação
poliédrica (calçamento) em
três quilômetros da estrada
rural de acesso à comunidade Gleba XV. A obra contará
com um investimento de
R$ 892.625,92, recursos
viabilizados pelo deputado
estadual Paulo Litro com o
Governo do Estado, sem a
necessidade de contrapartida municipal.
“Mantemos um diálogo
constante com o prefeito
e vereadores para contribuir no desenvolvimento
do município. Esta é uma
obra que conquistamos com
apoio do governador Ratinho Junior e do secretário
Ortigara e que irá melhorar

O deputado Paulo Litro com o prefeito Aristeu, o vice Cássio e vereadores que fazem parte da sua base de apoio no município

as condições e segurança
de trânsito, facilitando a
locomoção de veículos e

o escoamento da produção
agrícola na região”, disse
Paulo Litro.

A demanda pelos recursos para a obra de calçamento foi apresentada ao

Município é destaque no concurso
de Redação em Cidadania Fiscal
O município de Rancho
Alegre D’Oeste foi um dos
destaques do concurso de Redação em Cidadania Fiscal,
organizado pelo Núcleo Regional de Educação de Goioerê. O
município recebeu três prêmios,
contemplando alunos e também
a professora Eliane Macedo, do
Colégio Estadual.
O prefeito Aristeu Ceniz
acompanhou a entrega da premiação e parabenizou a todos
os participantes. Segundo ele,
o concurso é um importante
instrumento de promoção da
cidadania. “Nossos parabéns
aos organizadores. Muito bom,
mesmo”, disse.
O concurso foi organizado pelo Núcleo Regional de

O prefeito Aristeu prestigiou a entrega da premiação dos vencedores em seu município
Educação, em parceria com o
Observatório Social do Brasil e
Rotary Club Satélite de Goioerê
União Atitude.
O concurso foi organizado
em modalidades e categorias,
para todos os alunos do Ensino

Alunos foram parabanizados pela boa redação que ﬁzeram

A professora Eliane Macedo foi uma das vencedoras
Fundamental, Ensino Médio e
EJA da rede pública estadual de
ensino, da rede particular e da
rede municipal de ensino.
Cada escola participante realizou um trabalho pedagógico
com o tema de Educação Fiscal
durante as aulas, abordando o
gênero previsto, realizando as
atividades de leitura e produção
textual durante as aulas presenciais, híbridas ou remotas.

Rancho Alegre realiza serviços
de readequação de vias públicas
Uma ação importante vem
sendo realizada pela Prefeitura de
Rancho Alegre D’Oeste. Trata-se
dos serviços de readequação de
vias públicas, também conhecido
como ‘operação tapa buracos’.
A intenção, segundo o secretário de Viação e Obras,
Anderson Borgo, é contemplar
todos os trechos que sofreram
avarias, especialmente nesse
período de chuvas.
Entre os trechos já beneﬁciados estão as avenidas São Paulo,
Porto Alegre, além das ruas
Goiânia, Maranhão e 1º de Maio.
O prefeito Adão Aristeu
Ceniz, que tem priorizado a melhoria das ruas da cidade, cita que
o trabalho já estava agendado há
algum tempo, mas que devido às
chuvas dos últimos dias, a malha
viária foi ainda mais prejudicada.
“Estamos felizes pelas chuvas, que vieram para ajudar o
produtor rural, mas infelizmente

Serviços de melhorias da malha viária são realizados
as ruas da cidade sofreram bastante. Mas estamos trabalhando
para melhorar”, disse ele.
Aristeu cita também que a
manutenção das malha viária
da cidade, bem como garantir
asfalto em trechos ainda inexistentes é uma das prioridades

da administração. “A gente tem
trabalhado para que isso aconteça”, comenta.
Ainda de acordo com o prefeito, a administração conta com
projetos prevendo mais asfalto,
recape e outras ações de infraestrutura na cidade.

gabinete do deputado pelo
prefeito Professor Aristeu;
vice Cássio Zanuto e vereadores Toninho Amaro,
Augusto Campos, Zé Antonio Zanuto, Magdalena
do Cambota e Peba.
Além dos investimentos
para pavimentação poli-

édrica, o deputado Paulo
Litro já havia viabilizado
neste ano para o município
novo veículo do modelo
Gol 1.0 para atendimento
do programa Saúde da
Família; recursos para
serviços de castração de
cães e gatos, bem como
medicação pós-operatória
e aplicação de microchip
eletrônico para identiﬁcação; e 200 cestas básicas
para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
“Agradeço o trabalho
e atenção do deputado
para trazer investimentos
ao nosso município. Essa
pavimentação poliédrica
uma antiga demanda da
comunidade e irá garantir
melhores condições para o
desenvolvimento estrutural e melhoria da qualidade
de vida da população”, disse o prefeito Aristeu Ceniz.
Com a assinatura do
convênio, a Prefeitura
dará prosseguimento aos
trâmites burocráticos para
realização da licitação das
obras.
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