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Com materiais recicláveis, alunos
confeccionam enfeites natalinos
Materiais reutilizados
como garrafas PET, rolos
de papel higiênico e papelão, entre outros, ganharam novas utilidades
ao fazerem parte da Mostra de Enfeites Natalinos,
produzidos por alunos da
rede municipal de ensino
de Goioerê, com apoio
da Prefeitura e ACIG –
Associação Comercial e
Empresarial de Goioerê.
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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.PAGINA 03

Equipes da Comcam e Condescom trata
sobre projetos para a região em Brasília
Equipes técnicas do Condescom (Consórcio do Desenvolvimento dos Municípios da
Região de Campo Mourão) e
Comcam (Comunidade dos
Municípios da Região de Campo Mourão), cumpriu agenda
em Brasília na semana passada.
Na pauta, projetos para a região
de Campo Mourão.Participaram da agenda o coordenador
técnico Renato de Lima Correia e a secretária executiva do
Consórcio, Vanessa Simões
de Souza Coral, o engenheiro
civil responsável pelo setor de
engenharia da Comcam, Diogo
Souza e a secretária executiva
da entidade, Bianca Zamoro.
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Eleição para escolha de novos
diretores será nesta quarta-feira
Acontece nesta quarta-feira,
dia 8, a eleição para a escolha
dos novos diretores das escolas
da rede municipal de ensino de
Goioerê. Em duas escolas haverá
disputa: Linduína Alves Gondim

Primo – onde as professoras Maria
Vanda dos Santos Liberal e Sirlene
Bessani Borges pleiteiam o cargo e
na MonteiroLobato, com as professorasMaria LuciaProcopio eVânia
Negri Sakata. PAGINA 02

Vereadores realizara sessão e
aprovam diversas proposições
Os vereadores de Goioerê realizaram na noite desta
segunda-feira, mais um sessão
plenária, oportunidade em que
várias indicações e requerimentos foram aprovados. Entre os

requerimentos, um de autoria
da vereadora Luci Alvino, que
solicita da Prefeitura, estudar a
aplicação de lei tratando da ﬁscalização dos terrenos baldios.

PAGINA 02

P02

TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

Vereadores realizara sessão e
aprovam diversas proposições

Piso da educação
Governador Ratinho Júnior propõe piso salarial de R$
5,5 mil para todos os professores da rede pública. Os 66
mil professores vinculados à rede estadual de educação
receberão a partir de R$ 5.545 por mês a partir de janeiro
de 2022. O incremento em relação ao atual piso salarial em
vigor no Estado (R$ 3.730) para 40 horas/aulas semanais é
de 48,7% e vai beneﬁciar mais de 22,4 mil proﬁssionais em
começo de carreira, entre servidores efetivos e temporários,
além de ter reﬂexo na remuneração dos demais docentes que
pertencem a outras classes salariais.
Piso da educação II
Ratinho Junior lembrou
que essa é mais uma medida
na estratégia de fazer com
que o Paraná tenha a melhor educação do Brasil – o
Estado saltou do 7º para o
3º lugar no ranking nacional
segundo levantamento mais
recente do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb). “Queremos
com isso valorizar cada vez
mais nossos professores,
proﬁssionais que passaram
toda a pandemia buscando
saídas e estratégias para
oferecer o melhor ensino para
os nossos alunos. Eles são os
responsáveis pelo futuro do
Paraná, então nada melhor do
que remunerá-los da melhor
forma possível”, aﬁrmou o
governador.
Condecoração
A ex-governadora do
Paraná e atual conselheira
da Itaipu Binacional, Cida
Borghetti, vai receber a
Comenda da Ordem de Rio
Branco, maior condecoração
oferecida pelo Ministério
das Relações Exteriores. A
homenagem será entregue na
quarta-feira (8), às 18h, em
cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília. A Ordem
de Rio Branco reconhece os
serviços meritórios e virtudes

cívicas de brasileiros e estrangeiros, além de estimular
a prática de ações e feitos
dignos de menção honrosa. A
condecoração faz referência
ao patrono da diplomacia
brasileira, o Barão do Rio
Branco.
Monitoramento
O presidente do TCE,
Fábio Camargo, assina
na quinta-feira, 9, em
Brasília, com o ministro
Marcos Pontes (Ciência e
Tecnologia), acordo com o
Inpe para monitoramento,
via satélite, das grandes
obras no Paraná, inclusive
as que estão paralisadas.
O Inpe já testou o projeto
em três obras: hospital de
Francisco Beltrão, pavimentação da Estrada do Socavão (Castro) e a reforma
e ampliação do Aeroporto
de Maringá.
Máscara
A prefeitura de Ponta
Grossa voltou a obrigar
o uso de máscaras contra
a covid-19 em ambientes
abertos.O uso do artefato foi
suspenso desde 1º de novembro. As novas medidas – uso
de máscara, distanciamento
social e a higiene das mãos –
contra o coronavírus já estão
valendo.
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Os vereadores de Goioerê realizaram na noite
desta segunda-feira, mais
um sessão plenária, oportunidade em que várias indicações e requerimentos
foram aprovados. Entre
os requerimentos, um de
autoria da vereadora Luci
Alvino, que solicita da
Prefeitura, estudar a aplicação de lei tratando da
ﬁscalização dos terrenos
baldios.
A proposta da vereadora é que a administração
exija que o proprietário
promova a limpeza (capina
ou roçada). Ela quer saber
como o município tem procedido, se os proprietários
estão sendo notiﬁ cados e
se quando dá notiﬁ cação,
os pro prietár io s estão
providenciando a limpeza
de seus lotes. Em caso
contrário, qual tem sido a
ação da prefeitura?.
De autoria do vereador
Fábio Plaza, foi aprovado
requerimento que solicita
informações sobre o microrrevestimento asfáltico executado na Avenida
Curitiba. O vereador quer
saber quais as especificações técnicas do material,
a s re co m e n d aç õ es d e
finalidade do material,
se o material utilizado
e ra o ma is a d eq u a d o

A sessão da Câmara aconteceu na noite de ontem

para as condições que
se encontrava a avenida
e por que foi necessário
a execução do microrrevestimento asfáltico em
duas camadas.
Ainda no requerimento,
o vereador questiona o
seguinte: se tivesse utilizado outro material, tipo
CBUQ, uma camada não
teria sido suﬁciente, bem
como qual valor total do
microrrevestimento asfáltico realizado na Avenida
Curitiba, qual seria o valor gasto se tivesse sido
realizado com o material
CBUQ, qual a relação de
custo benefício e qual a
garantia do material utilizado e do CBUQ.

Também e autoria de
Fábio Plaza, foi votada
indicação que sugerindo
que o município construa
um monumento alusivo à
Padroeira de Goioerê.
Já de autoria do vereador Márcio Lacerda,
foi aprovada indicação
que solicita da Prefeitura,
realizar uma frente de
serviços na Avenida Cascavel, especiﬁcamente no
trecho compreendido entre
a Avenida Tiradentes e
Rua Engenheiro Beltrão,
e bem como também na
Rua Araruna.
Ainda de Márcio Lacerda, foi aprovada indicação que solicita da
administração, determinar
à Secretaria Municipal de

Viação e Obras, em caráter de urgência, a realizar
uma frente de serviços
na Rua Gralha Azul, no
bairro Águas Claras, para
deixar o leito carroçável
da via transitável, e bem
como também, promover
a manutenção das demais
vias do bairro que estão na
mesma situação.
Por último, de autoria
do vereador Herley Kleber
de Oliveira – o Paraíba
– foi aprovada indicação
sugerindo a realização de
uma frente de serviços nos
bairros Santa Casa e Santa
Mônica, um arrastão da
limpeza, para tanto, envolvendo as Secretarias de
Meio Ambiente e Viação
e Obras.

Eleição para escolha de novos
diretores será nesta quarta-feira
Acontece nesta quarta-feira, dia 8, a eleição para a
escolha dos novos diretores
das escolas da rede municipal
de ensino de Goioerê. Em
duas escolas haverá disputa:
Linduína Alves Gondim Primo
– onde as professoras Maria
Vanda dos Santos Liberal e
Sirlene Bessani Borges pleiteiam o cargo e na Monteiro
Lobato, com as professoras
Maria Lucia Procopio e Vânia
Negri Sakata.
Nas demais escolas não
haverá disputa, como é o
caso da Ladislau Schikorski e
Cecília Meireles. Na primeira,
o professor Antonio Vicente
é candidato único, o mesmo
acontecendo na segunda com
a professora Maria de Lourdes
Shotikoski.
A eleição terá candidatura
única também nas escolas Onive dos Santos, com o professor

A secretaria de Educação, Aline Batista

Ewerton Leandro Batista; na
José Jesus Cavalcante, que
não teve candidato; na Daniel
Portela, com a professora Bereni Ribas Marcelino e Jardim
Primavera com Edneia Dequi.
A secretária de Educação
de Goioerê, Aline Batista, cita
que mesmo havendo disputa
em duas escolas, a expectativa
é de que o pleito seja tranquilo. “Mesmo havendo disputa
nestas escolas, o que é salutar,
a gente acredita que a eleição
transcorrerá de forma tranquila e ordeira”, destaca ela.
Aline comenta que a maioria dos proﬁssionais, especialmente que disputam o cargo,
são experientes e maduras para
aceitar os resultados. “Estamos bastante tranquilos em
relação à eleição e crendo que
teremos um pleito equilibrado
e dentro da democracia”, destacou ela.
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Com materiais recicláveis, alunos
confeccionam enfeites natalinos
Materiais reutilizados
como garrafas PET, rolos
de papel higiênico e papelão, entre outros, ganharam novas utilidades ao
fazerem parte da Mostra
de Enfeites Natalinos,
produzidos por alunos da
rede municipal de ensino
de Goioerê, com apoio
da Prefeitura e ACIG –
Associação Comercial e
Empresarial de Goioerê.
Os enfeites foram expostos através de uma
Mostra organizada pela
ACIG, que ﬁcou aberta
ao público durante a tarde
desta segunda-feira. O

O prefeito Betinho Lima visitou a Mostra e elogiou a iniciativa da Associação Comercial

Mostra tem o apoio de varias entidades e também da prefeitura

prefeito Betinho Lima
visitou o local e elogiou
a iniciativa.
De acordo com o presidente Alexandre Cândido, a ideia surgiu de
uma reunião interna da
diretoria da ACIG, que
vai premiar os melhores
trabalhos. No total serão
R$ 3.7 mil em prêmios
para os vencedores.
O prefeito Betinho disse que além de promover
o espírito de natal, os trabalhos contribuem para a

questão ambiental. “Sem
dúvida, através destes
enfeites está se fazendo a
reciclagem, contribuindo
para o meio ambiente”,
disse ele.
Ele cita que a ideia
foi boa. “Estou vendo
aqui muita criatividade
ao confeccionar enfeites
com materiais que seriam
descartados no lixo. Essa
ação serve de exemplo
para as pessoas da comunidade aplicarem em
suas casas, economizando e protegendo o meio
ambiente”, salientou o
prefeito.

O presidente da Acig Alexandre Cándido

Equipes da Comcam e Condescom trata
sobre projetos para a região em Brasília
Equipes técnicas do Condescom (Consórcio do Desenvolvimento dos Municípios da
Região de Campo Mourão) e
Comcam (Comunidade dos
Municípios da Região de Campo Mourão), cumpriu agenda
em Brasília na semana passada.
Na pauta, projetos para a região
de Campo Mourão.
Participaram da agenda o
coordenador técnico Renato
de Lima Correia e a secretária
executiva do Consórcio, Vanessa Simões de Souza Coral,
o engenheiro civil responsável
pelo setor de engenharia da
Comcam, Diogo Souza e a secretária executiva da entidade,
Bianca Zamoro.
“Nesta gestão frente ao
Consórcio temos a missão
de transformar os serviços
públicos em políticas públicas
a serviço das pessoas. Este é
o lema defendido pelo nosso
presidente Leandro”, destacou,
Renato Correia.
Audiências: - A equipe
participou de uma audiência
no Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR). Na
ocasião, discutiu com a diretora
do Departamento de Estruturação Regional e Urbana, Sônia
Faustino Mendes, os convênios pactuados já licitados
que aguardam aceite técnico e
jurídico do Ministério.
Os convênios são para
aquisição de mais equipamentos para execução de obras de
recape e pavimentação asfáltica
nos municípios. Os investimentos se somarão aos da patrulha
mecanizada, já em operação.
No Palácio do Planalto, a
equipe participou de reunião
na Secretaria de Assuntos Federativos (SAF), com a diretora
de gestão intergovernamental
da presidência da República,
Dayane Gastaldi Feitoza. O encontro foi para discutir o termo
de parceria com o Condescom
para integrar o projeto piloto da
Escola de Gestão municipal,
que será lançado ainda este
ano. O projeto visa qualiﬁcar
equipes técnicas dos municípios para uma maior eﬁciência
da gestão pública.
Com líderes do Governo,

Reunião realizada na ultima sexta feira na capital federal
o grupo reforçou os pedidos orientação aos municípios em
Planejamento e Ação: - O
para aquisição de mais maqui- face do Painel de Preços, para presidente da Comcam e do
nários para complementar a atender instrução normativa Condescom, Leandro César
patrulha mecanizada; solicita- vigente sobre procedimentos de Oliveira, prefeito de Araram emendas para o próximo administrativos para a realiza- runa, destacou a importância
ano junto a opacoordenação ção de pesquisa de preços para desta aproximação entre
da bancada dos deputados do aquisição de bens e contratação as entidades e Ministérios
Paraná e a consolidação dos de serviços em geral.
na aquisição de recursos e
pedidos de equipamentos já
“Todas as cotações para equipamentos para a região
solicitados.
recursos provenientes da união e capacitação técnica dos
Já Fundo Nacional do De- necessita seguir esta nova proﬁssionais dos municípios.
senvolvimento da Educação instrução e isso está causando
“Desde que assumimos a
(FNDE), foi tratado sobre obras uma série de diﬁculdades aos presidência da entidade nosso
com status de inacabadas nos municípios no sentido de enten- foco foi fazer as ações acontemunicípios e apontamentos de dimento e nos procedimentos cerem na prática beneﬁciando
inconformidades e restrições para cotar os preços na base de quem mora nos municípios.
junto ao SIMEC (Sistema dados”, destacou Correia.
Graças ao bom relacionamento
Integrado de Monitoramento
Diante disso, ﬁcou deﬁnido da coordenação do Consórcio
Execução e Controle). “Na com o Ministério, uma reunião juntos às esferas federais temos
oportunidade discutimos ainda técnica online para o dia 7 deste alcançado resultados positivos
sobre um treinamento técnico mês com técnicos dos municí- avançando também em termos
e operacional aos técnicos pios da região da Comcam para de planejamento”, destacou.
municipais da nossa região esclarecer e tirar dúvidas sobre
O Condescom: - O Conobjetivando orientação e pra- esta nova sistemática.
descom, ‘braço’ da Comcam,
zos que devem seguir para
sanar, uma vez que o próprio
Tribunal de Contas do Paraná
já vem evidenciando estas
situações e orientando para
que sejam tomadas as devidas
providências pelos gestores
para regularização”, explicou
o coordenador do Condescom.
Aequipe participou ainda de
uma reunião no Ministério da
Economia com o coordenador
geral de sistemas aos serviços
estruturantes, Edercio Bento.
O encontro foi no sentido
de aprimorar a parceria de

é uma entidade municipalista
do Paraná que tem termo de
cooperação com o Ministério
da Economia e representa a
Rede+Brasil no Paraná para
o desenvolvimento compartilhado de ações como: melho-

ria da gestão nos processos
de transferências da União;
promoção e realização de
ações de capacitação; e aprimoramento e implementação
de ações de comunicação e
transferência.
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Com mais de 500 participantes, Caminhada da
Natureza foi realizada com sucesso em Goioerê

Realizada no último
domingo, a 4ª edição da
Caminhada Internacional
da Natureza de Goioerê, reuniu mais de 500

participantes e gente de
pelo menos 22 cidades
do Paraná.
O evento, que teve organização da Prefeitura,

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
Nº. 019/2.021
OBJETO: O objeto da presente licitação é a
CONTRATAÇÃO de empresa especializada para
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA no Município de Goioerê-Pr., conforme
CONTRATO DE REPASSE 1060970-56/2018 - CONVÊNIO 875338/2018. Valor: R$-472.654,17
Horário: 09:00 horas. Data: 11/01/2022.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no
site www.goioere.pr.go.br, e pelo e-mail: licitacoes@
goioere.pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 03 de dezembro de 2021.

através da Secretaria de
In dústria e Com ércio,
com apoio do IDR-PR,
d eu o po r tun id ad e aos
p ar tic ip an te s d e co n templarem a natureza e
as belezas naturais do
município.
Para alcançar o sucesso
que alcançou, a caminhada contou com a parceria
da Comunidade da Água
Branca do Cascalho, que
auxiliou na preparação
da trilha, no café da manhã e no almoço, ambos
preparados pelas famílias
locais.
Essa foi a primeira
Caminhada da Natureza
realizada durante esses
ú lti mo s d oi s a n os d e

pandemia e a última do
ano de 2021. No total 540
caminhantes estiveram
presentes.
O secretário de Indústria, Comér cio, Pedr o
Augusto Godoy, agradeceu a parceria das outras
secretarias sendo a de Assistência Social, Cultura,
Viação e Obras, Esporte
e Lazer, e Agricultura,
Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
O p re fei to Bet in ho
Lima realizou todo percurso, sendo um dos primeiros a terminar a etapa.
“Graças ao empenho de
toda equipe, o evento foi
um grande sucesso” disse
o Betinho.
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