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ACIG vai realizar palestra com
foco nas vendas de ﬁnal de ano

A direção da ACIG – Associação Comercial e Empresarial de Goioerê – agendou
para acontecer no próximo
dia 3 de dezembro, uma importante palestra com foco nas
vendas de ﬁnal de ano. Com
o tema ‘Sorrir não custa nada,
vende mais’, a palestra será
ministrada pelo consultor José
Carlos Poli. A palestra será no
auditório da ACIG e haverá
coquetel de confraternização.

Líder do PP sugere
homenagem ao
saudoso viceprefeito ‘Dr.
Adilson’
A Câmara de Goioerê aprovou na noite de
ontem, indicação do vereador e líder do Partido
Progressista – PP - Helton
Maia, sugerindo à Prefeitura, para que estude uma
homenagem póstuma ao
saudoso vice-prefeito ‘Dr.
Adilson Pessoa Corpa’,
dando-lhe a denominação
de algum espaço público
importante da cidade.
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COMUNICADO
Com unic amo s
aos nossos leitores
e anunciantes, que
em virtude problemas técnicos, a edição de hoje, desta
Gazeta Regional,
circula, excepcionalmente em preto
e branco.
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Prefeitura vai transferir Pátio de
Máquinas para terreno do DER
A Prefeitura de Goioerê vai transferir toda
a estrutura do Pátio de
Máquinas para o terreno
onde funcionava o DER,
na Avenida Tiradentes,
abaixo da supercreche.
A medida, segundo o
prefeito Betinho Lima, se
faz necessária por conta
da construção do prédio
do Sesc/Senac, que será
iniciada já a partir do mês
de janeiro de 2022. O
prédio será construído no
terreno onde funciona o
Pátio de Máquinas atualmente, abaixo da Estação
Rodoviária.PAGINA 03

Novembro Azul: saúde realiza testes
rápidos para homens em Janiópolis
A Prefeitura de Janiópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde,
está promovendo nesta
segunda, terça e quarta-

-feira, uma importante
ação de prevenção e conscientização em relação
à saúde da próstata e do
homem. PAGINA 03

Estudantes de Goioerê e Moreira Sales
são premiados pelo Concurso Agrinho
Dois municípios da
Comarca: Goioerê e Moreira Sales, foram premiados no Concurso 2021
do Programa Agrinho. O
anúncio dos vencedores
foi feito na quinta-feira,
durante o evento online de encerramento do
programa. No total, o
concurso recebeu mais de
4,8 mil inscrições. Neste

ano, o Agrinho abordou o
tema “Do campo à cidade:
saúde é prioridade”, para
manter o foco no bem-estar da comunidade
escolar, com assuntos
relacionados à saúde física, mental, emocional
e social, principalmente
devido à pandemia do
novo coronavírus.
PAGINA 04
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Líder do PP sugere homenagem ao
saudoso vice-prefeito ‘Dr. Adilson’

ADI Paraná
A Associação de Jornais Diários do Interior do Paraná (ADI-PR) elegeu nesta segunda-feira, 22, a nova diretoria para o biênio
2022/2023. “A ADI é um grupo disposto a levar informação, de
forma séria e precisa, a todos os cantos do Paraná, e esse continuará
sendo o objetivo desta associação”, disse o presidente reeleito,
Jucelino Costa. A associação tem 22 jornais parceiros, em todo o
Paraná, além dos veículos de comunicação que ocupam as plataformas digitais, também faz parte da Associação dos Diários do
Interior do Brasil – ADI Brasil – que reúne 148 jornais diários
por todo país.
Diretoria ADI
Mesa diretora: Presidente;
Jucelino Costa, Vice Presidente;
Wilson Oliveira, Tesoureiro; Nery
José Thomé, Secretário Geral;
Eduardo Carpinski. Conselho
Fiscal: Antonio Saad Gebran,
André Gustavo Guarienti de Almeida Ferreira, Joiceli dos Santos
Fabricio. Membros suplentes:
Alceu Oliveira (Wenceslau Braz),
Arno Kunzler (Marechal Cândido Rondon), Mauricio Orlando
Mosson (Curitiba e São José dos
Pinhais). Diretor Comercial: Ricardo Takiguti
Audiência do pedágios
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) reforçou a importância da participação do setor
produtivo e da sociedade civil
organizada na audiência pública
da Frente Parlamentar sobre os Pedágios, quando será apresentado
um estudo técnico sobre o ﬁm dos
contratos. “A qualidade do debate
depende fundamentalmente da
participação dos paranaenses. É
muito importante que toda a sociedade organizada e o setor produtivo possam participar ativamente
da discussão”, disse Romanelli. A
audiência será a partir das 9h30 e
poderá ser acompanhada pelos
canais digitais dolegislativo e pela
TV Assembleia.
Congresso Paranaense

O Congresso Empresarial
Paranaense, realizado em Foz
do Iguaçu, recebeu o Chefe da
Casa Civil do Paraná, Guto Silva.
Na ocasião, Silva e o presidente
da Faciap, Fernando Moraes,
assinaram um memorando de
entendimento do programa de
capacitação em inovaçãoaberta no
Paraná. O documento tem como
ﬁnalidade propagar atividades
práticas de inovação e empreendedorismo. “Temos que focar na
inovação para gerar empregos,
mas não só na retórica”, disse, ao
destacar a indústria paranaense, o
agronegócio e os empresários do
Estado. Segundo ele, uma grande
vantagem no Paraná é a economia
muitofocada em áreas industriais.
Ministra em Foz
A ministra da Agricultura
Tereza Cristina e o Secretário
Nacional de Aquicultura e Pesca
Jorge Seif, estãooﬁcialmente conﬁrmados para participar do maior
evento da cadeia de pescados do
Brasil – o 3º International Fish
Congress & Fish Expo que será
realizado nos dias 24, 25 e 26 de
novembronoMaestra Convention
– Recanto Cataratas Thermas e
Resort, em Foz do Iguaçu (PR).
A Ministra Tereza Cristina deverá
fazer anúncios de ações e incentivos ao setor aquícola e pesqueiro
brasileiro, especialmente na área
de crédito.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais
e portais associados. Saiba mais em www.adipr.
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A Câmara de Goioerê
aprovou na noite de ontem,
indicação do vereador e líder
do Partido Progressista – PP
- Helton Maia, sugerindo à
Prefeitura, para que estude
uma homenagem póstuma
ao saudoso vice-prefeito
‘Dr. Adilson Pessoa Corpa’,
dando-lhe a denominação
de algum espaço público
importante da cidade.
De acordo com o parlamentar, como há muitas obras
em planejamento no município, seria de bom alvitre a
iniciada. “O Dr. Adilson se
mostrou um grande político,
uma liderança extraordinária.
E pelo seu legado, devemos
homenageá-lo”, disse o vereador.
Também na noite de ontem, foi aprovada indicação
do vereador Fábio Plaza,
solicitando da Secretaria
Municipal de Saúde, adotar
medidas cabíveis e legais,
no sentido de proceder à
contratação de mais médicos
especialistas, principalmente
na área de pediatria, para
trabalharem nas Unidades

O vereador Helton ccom o saudoso vice-prefeito DR. Adilson

Básicas de Saúde e Pronto
Socorro. Ele também sugere
médicos pediatras plantonistas no Pronto Socorro.
Ainda de Fábio Plaza,

foi aprovada indicação que
solicita da Prefeitura, em especial da Assessoria Jurídica,
estudar a viabilidade legal de
apresentação de um projeto

de lei, dispondo sobre transformar o cargo de auxiliar de
enfermagem em técnico em
enfermagem.
Do vereador Herley Kleber de Oliveira – o Paraíba
– foi aprovada indicação que
solicita da administração, determinar ao setor competente,
a execução dos serviços de
sinalização de trânsito, tanto
vertical quanto horizontal,
nas vias do bairro Jardim
América III.
Por último, de autoria do
vereador Patrik Pelói, foi
votada e aprovada, indicação
que solicita da Secretaria
Municipal de Esportes e
assessoria jurídica, estudar
a viabilidade legal, através
da elaboração de um projeto
de lei, para que o município
tenha uma normativa especiﬁ ca que garanta o transporte de atletas, quer seja
de modalidade individual ou
coletiva, para participarem
de competições e eventos esportivos em outras cidades do
nosso estado e país, quando
estiverem representando o
Município de Goioerê.

ADI Paraná elege diretoria e mantém
Jucelino Costa na presidência
Curitiba - Foi eleita
na manhã desta segunda-feira (22), por aclamação,
a diretoria da Associação dos Jornais e Portais do Paraná (ADI-PR)
para o biênio 2022/2023.
Jucelino Costa continua no
comando da entidade. Diretor proprietário do jornal
Gazeta Regional, de Goioerê, ele é o 12° presidente desde que a entidade foi criada.
A única mudança nessa
eleição está relacionada
a secretaria geral, com a
saída de Caique Augustini
que dá lugar a Eduardo
Carpinski, do jornal O Comércio, de União da Vitória.
“ADI-PR é um grupo disposto a levar informação,
de forma séria e precisa, a
todos os cantos do Paraná,
e esse continuará sendo o
objetivo desta associação”,
disse o presidente.
Reeleito, Jucelino que também dirige o jornal Gazeta
Regional, de Goioerê, destacou o trabalho realizado
pelos jornais associados. “A
pandemia do coronavírus

comunicação. “A regionalização das notícias sempre
foi o diferencial que manteve nossa relevância. O
desaﬁo para 2022 será ampliar a sinergia do impresso
com os portais, trazendo
novas opções para leitores e
anunciantes”, acrescentou.
O diretor comercial da ADI-PR, publicitário Ricardo
M Takiguti, destaca que
“sou um privilegiado por
responder pelos jornais e
portais da ADI-PR. Desde
1998 temos uma relação
que extravasa o vínculo
comercial. Somos amigos
e admiro muito como estes
empreendedores da indústria de conteúdo se moldam
a cada nova tecnologia,
levando aos leitores um conteúdo sério e inovador, seja
no impresso ou no digital.”
O jornalista Jucelino Costa foi reeleito para mais um mandato

deixou grandes impactos
na economia, na geração
de emprego e na vida de
todos. Neste contexto, as
pessoas ansiavam por informação de credibilidade.
Nossos jornais e portais

foram capazes de entregar
isso aos paranaense com
muita responsabilidade”.
O presidente pontua que a
nova diretoria está atenta
com o que há de novo na

Histórico
Fundada em 1994, a Associação dos Diários do
Interior do Paraná –ADI-PR
– está presente em 366 municípios do Estado. Desde
a sua criação há 27 anos,
voltou-se à regionalização
da informação, com conteúdo de qualidade e o compromisso de cobertura estadual.
Por tradição, em todas as
eleições nunca houve bate-chapa.
Hoje, a associação
tem 22 jornais que somam 176 mil exemplares/
dia e 23 portais de notícias com mais de 43 milhões de pageviews/mes.
Estratégicamente localizados nas cidades pólos de desenvolvimento do Paraná.
A ADI-PR faz parte da
Associação dos Diários do
Interior do Brasil – ADI
Brasil – que reúne 148 jornais diários por todo país.
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Prefeitura vai transferir Pátio de
Máquinas para terreno do DER
A Prefeitura de Goioerê vai transferir toda
a estrutura do Pátio de
Máquinas para o terreno
onde funcionava o DER,
na Avenida Tiradentes,
abaixo da supercreche.
A medida, segundo o
prefeito Betinho Lima,
se faz necessária por
conta da construção do
prédio do Sesc/Senac,
que será iniciada já a
partir do mês de janeiro
de 2022. O prédio será
construído no terreno
onde funciona o Pátio de
Máquinas atualmente,
abaixo da Estação Rodoviária.
“Estamos construindo o novo pátio lá no
Parque Industrial e até

construído na nossa cidade”, destaca Betinho.

Representantes do Sesc/Senac visitaram o local onde o prédio da entidade será construído em Goioerê

Novembro Azul: saúde realiza testes
rápidos para homens em Janiópolis
A Prefeitura de Janiópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde,
está promovendo nesta
segunda, terça e quarta-feira, uma importante
ação de prevenção e conscientização em relação
à saúde da próstata e do
homem.
A ação faz parte da programação do Novembro
Azul e contará com testes
rápidos de HIV, Sífilis,
Hepatites B e C. Os atendimentos serão das 8:30
às 11 horas; das 13:30 às
16 horas e 17 às 21 horas.
De acordo com a secretaria, para os primeiros
50 homens, com idade
de 40 anos ou mais, será
ofertado o exame de PSA.
Os interessados devem
procurar o posto de saúde

A programação prossegue nesta terça e quarta-feira: cuidado com a saúde do homem

central.
NOVEMBROAZUL:A
campanha NovembroAzul é

um movimento internacional, que tem como objetivo,
compartilhar informações e
proporcionar maior acesso

aos serviços de diagnóstico
e de tratamento, conscientizando para o tratamento do
câncer de próstata.

que as obras não ﬁquem
prontas, vamos trabalhar
no antigo pátio do DER,
cujo terreno também é do
município. É uma medida necessária para que
o Sesc/Senac possa ser

VISITA: - Sobre o
Sesc/Senac, representantes da entidade estiveram
em Goioerê na sexta-feira, com o objetivo
de levantar informações
sobre as necessidades do
município e também da
região. Os dados coletados serão utilizados na
idealização da unidade
que será construída no
município.
O intuito é ser assertivos na construção
da unidade, para que
a mesma ofereça uma
estrutura que venha ao
encontro das necessidades dos empresários
do comércio e que contribua também com o
desenvolvimento da cidade e região, pensando
não apenas no momento
atual, mas nos próximos
anos.
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Estudantes de Goioerê e Moreira Sales
são premiados pelo Concurso Agrinho
Dois mu nicípios d a
C om arc a: G oio erê e
M or ei ra Sale s, f o ra m
premiados no Concurso 20 21 d o Pro gr ama
Agrinho. O anúncio dos
vencedores foi feito na
quinta-feira, durante o
evento online de encerramento do pro grama.
N o t o ta l, o co n c u r so
recebeu mais de 4,8 mil
inscrições.
Neste ano, o Agrinho
a b o r d o u o te m a “ D o
campo à cidade: saúde é
prioridade”, para manter
o foco no bem-estar da
comunidade escolar, com
assu n to s r ela cio n ad o s
à sa ú d e f ís ic a , m e n tal, emocional e social,
principalmente devido à
pandemia do novo coronavírus.
Os alunos e professores premiados nas categorias Desenho e Redação
receberam notebook (1º
lugar), tablet (2º lugar)
e smartphone (3º lugar).

do Ensino Fundamental
II, do 6º ano, com o aluno
Matheus Henrique de Pádua da Silva, do Colégio
Ribeiro de Campos. A
professora que o acompanhou foi Eliana Cardoso.

Vencedores tiveram os nomes divulgados na última sexta-feira pela Faep: alunos da regiãom foram destaques

classificada em primeiro
lugar, enquanto o responsável pelo relato será premiado com um notebook
e um smartphone. A escola na segunda colocação
recebeu 12 computadores

e um projetor multimídia, e o responsável, um
notebook. Para a terceira
classificada, fo ram 10
computadores e um projetor multimídia, e, para
o responsável pelo relato,
um smartphone.

Copacol mantém certificado de
Qualidade na produção de alimentos

GOIOERÊ. O município de Goioerê ficou
com a terceira colocação
no Concurso de Redação

A Copacol passou
pela Auditoria BRCGS,
norma global que visa
garantir a qualidade e
segurança dos alimentos.
A Cooperativa manteve a
certiﬁ cação Grade A. A
apuração ocorreu entre os
dias 16 e 19 de novembro.
O engenheiro de alimentos, especialista em
liderança pela Columbia
Business School e em
administração de negócios pela USP, Bernd
Weyersbach, da empresa
SGS – líder mundial em
inspeção, verificação,
testes e certiﬁ cação, foi
responsável pela auditoria. Ele foi acompanhado
pelas equipes responsáveis pelos vários setores
auditados.
Foram avaliadas as
áreas externas e internas do Abatedouro de
Aves de Cafelândia,
manutenção e utilidades,
documentos e realizadas
entrevistas com cola-

Os d oc entes qu e p articiparam da categoria
Experiência Pedagógica
receberam projetor multimídia e notebook (1º
lugar), notebook e fone
com microfone (2º lugar)

e smartphone e fone com
microfone (3º lugar).
Na categoria Escola
Agrinho, foram distribuídos 15 computadores e
um projetor multimídia
para a entidade de ensino

Qualidade é uma das marcas da cooperativa que produz com excelência

boradores. Durante o
encerramento da auditoria, Bernd enalteceu o
trabalho responsável da
Cooperativa em produzir
alimentos com qualidade
e segurança.
Na oportunidade, o
diretor vice-presidente
da Copacol, James Fer-

nando de Morais, parabenizou as equipes envolvidas neste trabalho e
reforçou o compromisso
da Cooperativa em continuar produzindo com
excelência e qualidade.
“A busca pela segurança
dos alimentos não pode
parar. Somos uma equipe

forte e unida que faz da
Copacol uma Cooperativa referência na produção de alimentos, e isso
é resultado do trabalho
de cada um de vocês.
Parabéns a todas as
equipes que se dedicam
diariamente”, enaltece
Fernando.

MOREIRA SALES.
Já de Moreira Sales, o
destaque ficou por conta
do aluno Willian Bruno
Marques Rocha, que ficou com o terceiro lugar
no Concurso de Redação
Fundamental, do 2º ano.
“Estamos muito contentes com a adesão que
o Ag r inh o tev e n este
ano. Mesmo com as dificuldades da pandemia,
p ro f esso re s e e sco las
mob ilizaram seu s alunos com maestria para
desenvolver excelentes
trabalho s. Gostaria de
reconhecer e agradecer
pelo esforço que todos
tiveram para, mais uma
vez, fazer esse programa
acontecer. Que possamos
continuar celebrando o
Agrinho nos próximos
anos, independentemente
dos obstáculos”, destacou
Ágide Meneguette, presidente da Faep.
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ACIG vai realizar palestra com
foco nas vendas de final de ano
A direção da ACIG
– Associação Comercial e Empresarial de
Goioerê – agendou para
acontecer no próximo
dia 3 de dezembro, uma
importante palestra com
foco nas vendas de final
de ano.
Com o tema ‘Sorrir
não custa nada, vende
mais’, a palestra será
ministrada pelo consultor José Carlos Poli. A
palestra será no auditório
da ACIG e haverá coquetel de confraternização.
De acordo com o presidente da ACIG, José
Alexandre Cândido, a
palestra será das mais
important es, servindo
como um instrumento
de motivação para os

O palestrante José Carlos Poli com o presidente da ACIG, Alexandre Cândido: palestra para o comércio

Moreira Sales vai destinar 625 toneladas
de calcário para agricultores familiares
O prefeito de Moreira
Sales, Rafael Bolacha,
anunciou na última sexta-feira, uma excelente
notícia aos agricultores
familiares do município.
Ele assinou convênio
de R$ 100 mil para a compra de 625 toneladas de
calcário, para serem distribuídas aos agricultores
selecionados.
Segundo o prefeito, os
recursos foram liberados
pelo Governo Estadual,
através da Secretaria da
Agricultura, por intermédio do deputado e secretário Márcio Nunes.
O próximo passo, segundo o prefeito, será a
seleção dos agricultores e
em seguida a correção do
solo. “Vamos ajudar nossos
agricultores familiares a
melhorar o solo e a produzir mais”, disse o prefeito,

O convênio foi assinado na semana passada: recursos para os pequenos produtores

agradecendo ao deputado
Márcio Nunes pelo apoio.
O convênio tem como

objetivo a implementação
de ações que integram o
Plano Paraná Mais Cida-

des II – PPMC II, visando
o desenvolvimento rural
sustentável ínsito à melho-

comerciários. “Estamos
nos aproximando do final do ano e queremos
nossos vendedores motivados”, diz ele.
Alexandre comenta
ainda, que a realização de
palestras sempre foi uma
das estratégias da ACIG
para estimular as vendas
do Natal. “Por conta da
pandemia não tivemos
palestras nos últimos
dois anos, mas agora
estamos animados”, cita.
Para maiores informações, os interessados
em inscrever sua empresa, deverão entrar em
contato com a ACIG,
pelo telefone 3521:7200.
“A expectativa é grande”, destaca o presidente
Alexandre.
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Paraná ﬁrma parceria com
Governo Britânico para ensino
de inglês nas escolas públicas
O Governo do Paraná
firmou nesta segunda-feira
(22), no Palácio Iguaçu,
compromisso com o Governo Britânico para início do
programa UK-Brazil Skills
for Prosperity (habilidades
que nos levam além) com o
objetivo de democratizar o
acesso ao ensino de inglês
de qualidade nas escolas
públicas do Paraná, um dos
cinco estados onde a iniciativa está sendo implementada,
ao lado do Amapá, Mato
Grosso do Sul, Pernambuco
e São Paulo.
O programa é uma iniciativa do Reino Unid o
com apoio das organizações
Fundação Lemann, Associação Nova Escola, Instituto
Reúna e British Council.
Assinaram o memorando
de entendimento o vice-governador Darci Piana,
a ministra conselheira e
cônsu l-geral adjunta em
São Paulo, Lisa Weedon;
e o diretor de Educação da
Secretaria de Estado da Educação e Esporte (Seed-PR),
Roni Miranda Vieira.
Na prática, o programa atua na produção de
materiais didáticos desenvolvidos em parceria com
professores-autores de cada
Estado e também na formação dos educadores das
redes públicas. Os materiais
deverão ser disponibilizados
em 2022.
Darci Piana informou que
a parceria considera o Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 4 da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa garantir
uma educação de qualidade
inclusiva e equitativa, além
de promover oportunidades
de aprendizagem ao longo
da vida para todos.
“Essa parceria é muito
importante para o Paraná,
visto que receberemos materiais específicos para os alunos e promoveremos maior
qualificação dos nossos professores em língua inglesa.
Daqui a alguns anos veremos
um resultado bastante positivo a partir dessa decisão”,
destacou Piana. “Sabemos
da importância de melhorar

o sistema educacional de
acordo com a nova dinâmica
da sociedade, das indústrias
e de um mundo globalizado.
Esse aprendizado é fundamental para o futuro dos
nossos estudantes”.
Segundo a cônsul-geral
Lisa Weedon, a intenção é
fortalecer o ensino da língua inglesa para estudantes
dos anos finais dos ensinos
Fundamental e Médio, dado
seu importante papel para a
sua formação.
“Queremos que o aprendizado de inglês promova
op ort uni dades para me lhores condições de vida e
trabalho, por isso ficamos
muito f elizes com mais
uma parceria com o estado
do Paraná. Através do programa do governo britânico
esperamos impactar positivamente a vida de milhares
de estudantes e docentes da
rede pública do Estado”,
disse Lisa Weedon.
ALCANCE NACIONAL
– Por meio do programa,
também estão sendo implementadas ações de alcance
nacional, como o Observatório para o Ensino da Língua
Inglesa, uma plataforma que
reúne conteúdos, fomenta
debates e onde se pode
compartilhar experiências
e ideias, com o objetivo de
contribuir para melhorias e
mudanças no ensino do idioma, e o LIFT, uma trilha de
aprendizagem composta por
cursos de proficiência em
língua inglesa para professoras e professores de Inglês.
“O material foi construído com a participação
dos técnicos pedagógicos
da Secretaria estadual da
Educação. Agora, cabe ao
Estado fazer a impressão
de sse con teú do , apó s a
l ici ta çã o da g r áf ic a. O
material será distribuído
para todas as escolas da
Rede Estadual de Ensino
do Paraná. O estudante vai
receber um livro do Programa Nacional de Inglês
e o material adicional do
estado do Paraná”, explicou Roni Vieira, diretor de
Educação da Seed.

