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Goioerê continua imunização
da Covid-19 nesta quinta-feira
A Secretaria de Saúde de
Goioerê está informando que
continua nesta quinta-feira
(13) a aplicação da terceira
dose da vacina da Covid-19.
A aplicação será dividida em
três horários distintos. Pelo
cronograma, às 15 horas a vacinação será para as mulheres
com idade acima de 70 anos.
Já às 16 horas será a vez dos
homens com idade superior a
70 anos.
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Perdas com estiagem
impactam região e afetam
municípios, lamenta
presidente da Comcam
Com as perdas causadas pela estiagem prolongada que já atingem a
cifra de bilhões de reais,
toda a região vem sendo
afetada e os municípios
diretamente impactados.
A preocupação é do presidente da Comunidade
dos Municípios da Região
de Campo Mourão (Comcam), Leandro César Oliveira, prefeito de Araruna.
Ele concedeu uma entrevista, via videochamada
nesta terça-feira (11), ao
telejornal da “Tribuna da
Massa Maringá”, aﬁliada
do SBT para falar sobre o
assunto. PAGINA 02

Comerciantes devem exigir
uso de máscara dos clientes
Por conta do avanço
da nova onda de casos da
Covid-19, a Secretaria
de Saúde de Goioerê está
orientando a população
em geral, mas especialmente aos comerciantes
da cidade, que exijam
dos seus clientes o uso
de máscara. Ana Flávia Costa, diretora da
Vigilância Sanitária do
município, lembra que
o uso de máscara ainda
é obrigatório por lei. “A
lei não foi revogada. Ela
continua em vigor”, cita.
De acordo com Ana Flávia, em caso de infringir
a lei, o comerciante e
o cliente poderão ser
multados. “Sem dúvida.
É o que a lei diz e nós
vamos fazer cumprir a
lei”, destaca ela.

Saúde prioriza
atendimentos
de gripe e Covid
em Goioerê
Com o aumento no número de casos de síndromes
respiratórias, como a gripe
e a Covid-19, a busca pela
assistência nas UBS de
Goioerê se intensiﬁcou e
acendeu o alerta entre os
gestores da saúde nas redes
pública.
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PVA 2022 pode ser pago em cinco parcelas
no Paraná; vencimento inicia dia 17
Na próxima semana começam a vencer as datas
para o pagamento do IPVA
2022 – Imposto sobre a
Propriedade de Veículos
Automotores. Assim como
no ano passado, para facilitar
a vida do cidadão, o Governo
do Estado mantém a possibi-
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lidade de quitação em cinco
parcelas. São duas a mais que
em 2019. O desconto é de
3% para pagamento à vista.
Os contribuintes podem
emitir as guias pelo portal
da Secretaria de Estado da
Fazenda (Sefa), neste LINK.
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IPVA 2022 pode ser pago em cinco parcelas
no Paraná; vencimento inicia dia 17

Energia limpa
O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu, pela primeira vez na
história, a Declaração de Inexigibilidade de Licença Ambiental
(Dila). A Dila é emitida, de acordo com a Resolução Sedest nº
11/2021, para licenciamento de empreendimentos de energia
fotovoltaica instalados em unidades domiciliares e/ou pluridomiciliares, unidades industriais, comerciais, agropecuários, entre
outros, inferior ou igual a 1,5 hectare (ha) e em local coberto por
rede pública de energia. A declaração foi criada para diminuir a
burocracia na emissão de licenças ambientais com a ﬁnalidade
de instalação de empreendimentos que gerem energia limpa.
Energia limpa II
Foram criadas sete Resoluções, cada uma com
especiﬁ cações próprias para
instalação e uso da energia
fotovoltaica em cada tipo de
empreendimento. Elas evitam que o usuário tenha que
passar por todo o processo
que um licenciamento de uma
grande potência exige, como
hidrelétrica por exemplo.
“Esse programa é o que faz
e vai fazer a diferença para
o produtor rural. O mundo
deseja consumir produtos
sustentáveis e o Pa raná
produz muito cuidando do
meio ambiente e preservando o futuro das próximas
gerações”, disse o secretário
Márcio Nunes.
Estado de epidemia
O secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto, anunciou
na manhã desta quarta-feira
(12) que o Paraná está em
estado de epidemia da gripe
Inﬂuenza. Epidemia é a manifestação coletiva de uma
doença que rapidamente se
espalha. O Estado apresenta
atualmente 832 casos – sendo
805 residentes no Paraná e
27 de fora do Estado – e 12
mortes estão conﬁrmadas. Não
havia registros de tantos casos
neste período desde o início
do monitoramento dos casos
da Inﬂuenza A (H3) pela Sesa

em 2016.
Combate à violência
Em 2021 a Assembleia
Legislativa do Paraná aprovou
duas leis essenciais no combate à violência doméstica. A do
Sinal Vermelho e a do Botão
do Pânico Digital. Duas ferramentas fundamentais para
que as vítimas possam pedir
socorro sem chamar a atenção e a qualquer momento.
“Nosso objetivo é criar uma
grande rede de proteção às
mulheres em todo o Estado”,
disse a deputada Cristina
Silvestri (CDN), procuradora da Mulher da Assembleia
Legislativa.
Solenidade adiada
A solenidade de posse das
novas diretorias da OAB Paraná, do Conselho Seccional,
das presidências de subseções
e da diretoria da Caixa de
Assistência dos Advogados
do Paraná (CAA-PR), inicialmente marcada para a noite
de 18 de janeiro, foi adiada
em medida preventiva diante
do surto da variante ômicron
da covid-19. Ainda não há
previsão de nova data para a
cerimônia.A presidente eleita,
Marilena Winter, assinou no
início deste mês o termo de
posse e deu início aos trabalhos da diretoria para o triênio
2022-2024.
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Na próxima semana começam a vencer as datas para o
pagamento do IPVA 2022 –
Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores. Assim
como no ano passado, para
facilitar a vida do cidadão, o
Governo do Estado mantém a
possibilidade de quitação em
cinco parcelas. São duas a mais
que em 2019. O desconto é de
3% para pagamento à vista. Os
contribuintes podem emitir as
guias pelo portal da Secretaria
de Estado da Fazenda (Sefa),
neste LINK.
Aprincipal novidade este ano
é a possibilidade de pagamento
via PIX. A quitação pode ser
feita nos canais eletrônicos de
qualquer instituição bancária ou
mesmo por meio de aplicativos.
No caso de parcelamento,
os vencimentos são em janeiro,
fevereiro, março, abril e maio.
A alíquota do tributo é de 3,5%
ou 1% do valor do veículo,
dependendo do tipo.
“A Secretaria de Estado da
Fazenda busca a modernização
de todo o sistema, no intuito de
facilitar a vida do contribuinte,
disponibilizando diversos serviços online do IPVA”, destaca
a coordenadora da Inspetoria
Geral de Arrecadação, Suzane
Dobjenski.
Além do calendário de vencimento do imposto, o portal
disponibiliza o acesso a diversos
serviços relativos ao IPVA:
pedidos de isenção/imunidade,
parcelamento, emissão de guia
de pagamento, regularização
de débitos, além de revisão ou
consulta do valor venal. É possível, ainda, consultar débitos
dos veículos e parcelamentos

Assim como no ano passado, para facilitar a vida do contribuinte, o Governo do
Estado mantém a possibilidade de quitação em cinco parcelas. São duas a mais que
em 2019. O desconto é de 3% para pagamento à vista.
e, também, ser direcionado a Fundação Instituto de Pesquisas
serviços do Detran-PR.
Econômicas (Fipe), entidade
ATRASO – O contribuinte
VALORES VENAIS – Até ligada à Universidade de São que deixar de recolher o imposto
o ano passado, os valores venais Paulo (USP), em relação aos ﬁca sujeito a multa de 0,33%
costumavam reduzir de um ano valores venais de 2021. O por dia de atraso e juros de
para outro, e o mesmo acontecia total lançado de IPVA/2022 é mora com base na taxa Selic.
com o IPVA para a maioria dos de aproximadamente R$ 5,2 Passados 30 dias, o percentual
modelos. Este ano, no entanto, bilhões para 4,6 milhões de da multa é ﬁxado em 10% do
a regra foi diferente. Houve veículos tributados.
valor do imposto.
valorização média dos veícuO cálculo do imposto tem
Permanecendo a inadimlos em relação ao exercício de como base o valor venal, com a plência, o débito poderá ser
2021. Entre os motivos pode-se aplicação de sua respectiva alí- inscrito na Dívida Ativa, além
destacar a inﬂuência do câmbio quota, que no Paraná pode ser de da inclusão do nome do proem alta e a falta de componentes 1% (para ônibus, micro-ônibus, prietário no Cadin Estadual,
eletrônicos, provocando um caminhões, pertencentes a loca- o que o impede de aproveitar
aumento médio nos preços dos doras, com combustível GNV, eventual crédito no programa
zero km e até a falta de alguns categoria aluguel ou espécie Nota Paraná e resulta em outros
modelos. Um dos reﬂexos foi carga), ou de 3,5% para demais impedimentos, como o nome
o crescimento da procura por veículos.
“negativado” junto aos órgãos
usados e, em consequência, o
A consulta ao valor venal, de proteção ao crédito, diﬁculaumento dos valores venais.
que tem como base os valores dade de acesso a empréstimos
A valorização média no constantes publicados no De- e outras modalidades de crédito
Estado ﬁcou próxima a 27%, creto n.º 11082/21, pode ser e o impedimento de assumir
de acordo com informações da feita AQUI.
cargo público.

Perdas com estiagem impactam região e afetam
municípios, lamenta presidente da Comcam
Com as perdas causadas
pela estiagem prolongada que
já atingem a cifra de bilhões
de reais, toda a região vem
sendo afetada e os municípios
diretamente impactados. A
preocupação é do presidente da
Comunidade dos Municípios
da Região de Campo Mourão
(Comcam), Leandro César
Oliveira, prefeito de Araruna.
Ele concedeu uma entrevista,
via videochamada nesta terça-feira (11), ao telejornal da
“Tribuna da Massa Maringá”,
aﬁliada do SBT para falar
sobre o assunto.
Devido a situação, os municípios pertencentes à Comcam
vêm decretando situação de
emergência. Em Araruna, a
medida já foi adotada desde
setembro do ano passado quando o regime de chuvas já ﬁcou
abaixo do esperado. “Todos os
demais municípios decretarão
emergência”, falou Oliveira,
em entrevista ao programa.
O presidente destacou que o
decreto facilita aos municípios
atender, por exemplo, aviários,
pecuaristas, entre outros, e
auxilia os produtores rurais a
estarem acionando o seguro
rural, entre outras medidas de
renegociação de dívidas junto
às instituições ﬁnanceiras.
“A Comcam, como grande
parte do Paraná é essencialmente agrícola e vem sofrendo
muito com a falta de chuva. A
situação é calamitosa”, ressaltou Oliveira. Ele lembrou que
alguns municípios já estão
com diﬁculdades, inclusive,
em manter o abastecimento
de água potável à população.
“A gente torce que chova
logo para que não venha faltar
água”, preocupou-se.
O presidente disse que em
seu município, os produtores
estimam uma quebra de pro-

Devido a situação, os municípios pertencentes à
Comcam vêm decretando situação de emergência
dução de até 70% da safra de
verão. A frustração da safra,
segundo ele, impactará no
próximo ano na arrecadação
dos municípios. “O nosso
pedido à população é para
que economize água. Tenha
consciência para passarmos
este momento”, falou. Oliveira
acrescentou que atualmente,
na Comcam, a estimativa é
que 130 mil famílias de produtores já foram diretamente
afetadas pela seca. “Somente
no município de Araruna são
cerca de 430”, frisou.
Estragos
Técnicos do governo começaram a percorrer regiões
produtoras do Paraná nessa
segunda-feira (10) para avaliar estragos decorrentes da
estiagem severa que atinge o
estado há três anos.
A comitiva é formada
por técnicos do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), da
Companhia Nacion al de
Abastecimento (Conab) e
da Federação da Agricultura
do Paraná (Faep). Também
participam das reuniões representantes sindicais locais,

da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento (Seab) e
outras entidades com atuação
agropecuária.
O relatório resultante dessas reuniões será levado ao
Mapa para que sejam deﬁnidas
possíveis medidas de apoio
aos produtores prejudicados.
Em Campo Mourão, a reunião
aconteceu na sede da Cooperativa Coamo. Os representantes

da entidade apresentaram
preocupação com a estrutura
das empresas seguradoras em
relação à quantidade de peritos
e a demora na liberação das
áreas para que possam ser
feitos novos plantios.
De acordo com o presidente-executivo da Credicoamo,
Alcir José Goldoni, até o
momento, 52% dos seguros
dos cooperados já foram
acionados, o que representa
R$ 1,2 bilhão.
Nos 25 municípios da
região, a quebra na soja foi
superior a 45% e, no milho,
acima de 54%. Segundo o representante da Seab na região,
somadas essas perdas às do
trigo e do milho safrinha, o
prejuízo chega a R$ 6 bilhões.
Outra preocupação dos produtores presentes foi a quebra
nos campos de sementes. De
acordo com a Coamo, com
a estiagem, estima-se uma
quebra de 20% nas sementes
de soja produzidas pela cooperativa.

P03

QUINTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2022

Goioerê continua imunização
da Covid-19 nesta quinta-feira
A Secretaria de Saúde de
Goioerê está informando que
continua nesta quinta-feira (13)
a aplicação da terceira dose da
vacina da Covid-19. Aaplicação
será dividida em três horários

distintos.
Pelo cronograma, às 15
horas a vacinação será para as
mulheres com idade acima de 70
anos. Já às 16 horas será a vez
dos homens com idade superior

a 70 anos.
Às 17 horas começa a vacinação par homens e mulheres com
idade entre 65 e 69 anos. Às 18
horas será a vez das mulheres de
63 a 64 anos e às 19 horas, ho-

mens com idade de 63 a 64 anos.
A vacinação será no Salão
Paroquial da Igreja Católica Matriz. Será necessário apresentar
documento com foto e carteira
de vacinação.

Vacinação esta acontecendo no salão Paroquial da Igreja Católica Matriz

Comerciantes devem exigir
uso de máscara dos clientes
Por conta do avanço
da nova onda de casos
da Covid-19, a Secretaria
de Saúde de Goioerê está
orientando a população
em geral, mas especialmente aos comerciantes
da cidade, que exijam
dos seus clientes o uso
de máscara.
A n a F lá v i a Co s t a,
diretor a da Vigilância
Sanitária do município,
lembra que o uso de máscara ainda é obrigatório
por lei. “A lei não foi
revogada. Ela continua
em vigor”, cita.
De acordo com Ana
Flávia, em caso de infringir a lei, o comerciante
e o cliente poderão ser
multados. “Sem dúvida.
É o que a lei diz e nós
vamos fazer cumprir a
lei”, destaca ela.
OS CASOS: - Segundo
a Secretaria de Saúde, o
aumento signiﬁcativo dos
casos de Covid em Goioerê
são resultantes, em sua
maioria, de pessoas que estão retornando de viagens,
onde muitos não sabem

Em todo o estado do Paraná, a lei do uso de máscara continua valendo

que estão contaminados e
circulam pelo comércio.
Desde o início do mês
já está sendo realizado
um acom panham ento
desses casos positivos e
todos se encontram em
isolamento ju ntamente
com seus contatos domiciliares, evitando assim a
disseminação rápida em
nosso município.

Saúde prioriza atendimentos
de gripe e Covid em Goioerê
Com o aumento no
n úm er o de c asos de
sín dr om es resp irat órias, como a gripe e a
Covid-19, a busca pela
assistência nas UBS de
Goioerê se intensificou
e acendeu o alerta entre
os gestores da saúde nas
redes pública.
Para evitar aglomerações e consequentemente
o contágio de mais pessoas, a Secretaria de Saúde
organizou uma estratégia
para enfrentar essa alta na
procura por atendimento
nos postos de saúde do
município.
De acordo com o que
ﬁcou deﬁ nido, no Posto
Central estão sendo realizados os testes para
detecção de Covid, sempre das 7h30min às 12
horas e das 13h30min às
17 horas.
Os interessados em fa-

zer o teste precisam agendar previamente, o que
poderá ser feito através
do telefone: 98455-7166.
Nos demais postos de
saúde, no período da manhã, das 7h30min às 12
horas, está sendo atendido o público em geral que
não apresenta sintomas
de gripe e Covid.
Já no período da tarde, das 13h30min às
17 horas, é realizado o
atendimento de pacientes
com síndromes gripais.
Este atendimento deverá
ser agendando antecipadamente.
A medida visa evitar
o contato de pessoas que
buscam o atendimento
geral com aquelas com
suspeitas de Covid-19.
“Traçamos uma estratégia e está dando certo”,
diz a secretária Gabriela
Martins.
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