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Natal Encantado: mais de 100 empresas
já participam da promoção do comércio
Começou a todo vapor a
promoção de Natal do comércio
de Goioerê, que este ano tem
como tema “Natal Encantado”.
A promoção é desenvolvida
pela Associação Comercial –
ACIG – e já conta com mais
de 100 empresas participantes.
De acordo com o presidente
da ACIG, Alexandre Cândido,
todas as empresas participantes
estão distribuindo as raspadinhas
para os sorteios de prêmios, que
no total são mais de 10 mil.

PAGINA 03

Moreira Sales:
reinicias as
atividades da
Terceira Idade
Foram reiniciadas na manhã desta segunda-feira (08,
as atividades do Grupo da
Terceira Idade de Moreira
Sales, que estavam paralisadas por causa da pandemia
da Covid-19. A retomada das
atividades foi muito comemorada e contou com a presença
de várias autoridades do município, entre elas, o Rafael
Bolacha.
PAGINA 03

Betinho solicita do Governo Estadual
recursos para a Santa Casa de Goioerê
Na manhã desta sexta-feira 5, o prefeito Betinho Lima, acompanhado
do Provedor da Santa
Casa de Goioerê, José
Augusto de Souza, estiveram presentes em
uma reunião na cidade
de Assis Chateaubriand,
com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto
e o deputado estadual e
secretário de Administração do Paraná, Marcel
Michelleto. PAGINA 02

Cultura realiza a exposição 12°
Mostra de Artes Plásticas de Goioerê
Nesta segunda-feira 8,
aconteceu a cerimônia de
abertura da 12° mostra de
artes plásticas de Goioerê. O
evento teve as presenças de
alguns artistas que puderam
ver seus trabalhos serem

apreciados pelo público. As
artes estarão em exposição
no Centro Múltiplo Uso,
sendo expostas esculturas,
assemblage, objeto, fotograﬁa
artística, pintura, desenho e
gravura.
PAGINA 02

Eleição de diretores de escolas municipais
de Goioerê acontece no dia 8 de dezembro
Está marcada para
acontecer no dia 8 do
próximo mês de dezembro, as eleições
que vão eleger os novos
diretores das escolas
municipais de Goioerê.

A exemplo de pleitos
passados, a eleição será
através do voto secreto,
que acontecerá das 8 às
17 horas, nas escolas da
rede municipal.
PAGINA 03
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Betinho solicita do Governo Estadual
recursos para a Santa Casa de Goioerê

Pleito 2022
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, destaca que o PSD vem
ganhando musculatura para as eleições de 2022 com novas
ﬁliações. Seis dos oito prefeitos do Paraná ﬁliados ao PTB
migraram para o PSD, puxados pela deputada federal Luísa
Canziani e seu pai, Alex Canziani. Em evento na cidade de
Cambé foram ﬁliados Juninho (Itaguajé), Maria Edna (Prado
Ferreira), Adelita (Quatigá), Edimar Santos (Santa Cecília
do Pavão), Valente (Santa Isabel do Ivaí) e Vinícius Rosa
(São Jerônimo da Serra).
Projeto de transformador
“São lideranças que vão
nos ajudar no projeto de transformação do Paraná. O nosso
Estado é hoje líder na geração
de empregos, no crescimento
industrial, no desenvolvimento
sustentável e referência em
saúde e combate à pandemia.
Reduziu os índices de criminalidade, e na educação tem o
maior crescimento no IDEB do
país”, disse Guto Silva.
Posse
A Assembleia Legislativa
do Paraná deu posse na sessão
plenária de segunda-feira (8) a
quatro novos parlamentares da
19ª Legislatura.Adelino Ribeiro (Patriotas), Nereu Moura
(MDB), Elio Rusch (DEM) e
Pedro Paulo Bazana (PV) assumem as vagas deixadas após
decisão proferida pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que
cassou o mandato do deputado
Delegado Francischini (PSL).
O Tribunal determinou a anulação dos votos recebidos pelo
parlamentar.
Mais jovem
Francisco Alves elegeu
neste domingo (07) a prefeita
mais jovem do Paraná na
atual legislatura. Com apenas
23 anos, Milena do Valtinho
(PSDB) venceu uma eleição
suplementar, e recebeu 2.096
votos. A eleição ocorreu após
a Justiça Eleitoral impugnar
a candidatura de Valter Cesar
Rosa – Valtinho (PSDB), que é
pai de Milena. Ele nem chegou

a assumir ocargo, e no seu lugar
estava CabelodoPovão (PRB),
que é presidente da Câmara
Municipal.
Presente
Cascavel completa neste
mês 70 anos, a cidade está sendo
presenteada com aentrega de 69
automóveis para municípios da
região. O governador Ratinho
Junior esteve em Cascavel e
anunciou um feito histórico
para a cidade.“Estoumuitofeliz
porque estamos anunciando
algo que poucas cidades do
mundo têm, que é 100% de
tratamento e coleta de esgoto”,
disse lembrando que no Brasil
apenas a cidade de Piracicaba
(SP) possui esse índice. Para
atingir os 100% estão sendo
investidos quase R$10milhões.
Vem mais
O prefeito de Maringá,
Ulisses Maia e o secretário de
Infraestrutura e Logística do
Estado do Paraná, SandroAlex,
assinaram convênio de R$ 4,1
milhões para obras de recape
que serão realizadas em nove
bairros maringaenses, totalizando mais de 80 mil metros
quadrados de recuperação asfáltica.AlexSandroaproveitou
a oportunidade para anunciar
mais recursos: “Estamos autorizando recapeamento de
mais de 40 ruas e avenidas de
Maringá. E virão muito mais
recursos nos próximos dias,
com novos convênios para
Maringá e para a região de
Amusep”, disse.
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Na manhã desta sexta-feira 5, o prefeito Betinho Lima, acompanhado
do Provedor da Santa
Casa de Goioerê, José
Augusto de Souza, estiveram presentes em
uma reunião na cidade
de Assis Chateaubriand,
com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto
e o deputado estadual e
secretário de Administração do Paraná, Marcel
Michelleto.
Na pauta foram solicitados recursos para
a Santa Casa, com o
provedor José Augusto
antecipando que o futuro
recurso será destinado

Os recursos foram solicitados ao secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto

a custeio (despesas correntes)
A Santa Casa conta

com o apoio do Estado
para exercer um trabalho
que tem como prioridade

a excelência em atendimento aos moradores do
município e da região.

Eleição de diretores de escolas municipais
de Goioerê acontece no dia 8 de dezembro
Está marcada para acontecer no dia 8 do próximo
mês de dezembro, as eleições que vão eleger os
novos diretores das escolas
municipais de Goioerê.
A exemplo de pleitos
passados, a eleição será
através do voto secreto,
que acontecerá das 8 às 17
horas, nas escolas da rede
municipal.
Esse ano, com alteração
na última lei, a gestão será
para o período de três anos
ao invés de dois. “Estamos
nos preparando e programando para que tudo ocorra
dentro da maior transparência e tranquilidade possível”, diz a secretária Aline
Batista.

A secretária Aline Batista: data da eleição está deﬁnida para o mês de dezembro
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Moreira Sales: reinicias as
atividades da Terceira Idade
Foram reiniciadas na
man hã d esta segun da-feira (08, as atividades
do Gr up o da Terceira
Idade de Moreira Sales,
que estavam paralisadas
por causa da pandemia
da Covid-19. A retomada
das atividades foi muito
com emo rad a e conto u
com a presença de várias
autoridades do município, entre elas, o Rafael
Bolacha.
Dentro da programação de retorno das ati-

vidades físicas, também
haverá o tradicional baile
da Terceira Idade, que
irá acontecer tod as as
terças-feiras. E já sendo
planejado o retorno das
aulas de hidroginástica.
A retomada das atividades aconteceu no novo
Centro de Convivência
do Idoso, que será inaug u r ad o n o s p ró x i m os
dias, local que conta com
uma estrutura invejável.
A retomada das atividades do grupo aconteceu nesta segunda-feira, depois de quase dois anos de paralização

Natal Encantado: mais de 100
empresas já participam da promoção
Começou a todo vapor a
promoção de Natal do comércio de Goioerê, que este
ano tem como tema “Natal
Encantado”. A promoção é
desenvolvida pela Associação Comercial – ACIG – e
já conta com mais de 100
empresas participantes.
De acordo com o presidente da ACIG, Alexandre Cândido , todas
as empresas participantes
estão distribuindo as raspadinhas para os sorteios
de prêmios, que no total
são mais de 10 mil.
Ele cita que a campanha vai sortear R$ 102
mil em prêmios, sendo
10 0 vales-com pr as de
R$ 100,00 cada (raspou-ganhou), 5.000 passaportes para o Trenzinho
do Papai-Noel (raspou-ganhou) e 5.000 passaportes de vale-diversão

Empresas participantes da promoção estão distribuindo cupons e raspinhas

(raspou-ganhou).
Já no dia 31 de dezembro, durante o show de
réveillon em praça pública, serão sorteadas duas
m o t o c ic l e ta s Ya m a h a

Factor zero-quilômetro
e 10 vales-compras no
valor de R$ 500,00 cada.
A direção da ACIG
orienta aos consumidores, que ao realizarem

suas compras no comércio de Goioerê, peçam
a sua raspinh a, ganhe
prêmios instantâneos e
garanta sua participação
nos sorteios.

Cultura realiza a exposição 12°
Mostra de Artes Plásticas de Goioerê
Nesta segunda-feira
8, aconteceu a cerimônia de abertura da
12° mostra de artes
plásticas de Goioerê. O evento teve as
presenças de alguns
artistas que puderam
ver seus trabalhos serem apreciados pelo
público.
As artes estarão em
exposição no Centro
Múltiplo Uso, sendo
expostas esculturas,
assemblag e, objeto,
foto grafia artísti ca,

A Mostra foi aberta ontem e segue até o proximo dia 19 deste mês

p in t u ra, d es en h o e
gravura.
A exposição de Artes Visuais conta com
os trabalhos selecionados através de edital
pela lei Aldir Blanc,
sendo uma iniciativa
da Secretaria de Cultura.
Ao todo, são cerca
de 23 obras para apreciação e, estarão em

exibição até o dia 19
de novembro de segunda, quinta e sexta-feira das 9:00 as 11:00
horas e das 14:00 as
17:00 horas e terça e
quarta-feira das 14:00
as 21:00 horas.
P ar a es c o l a s i n teressadas em levar
seus alunos, por favor
agen dar h orário no
telefone 3522-6687.
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