QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2021

DIRETOR: Jucelino Costa dos Santos

EDIÇÃO: 3756

R$ 3,50

IPTU Premiado: ganhadores foram
conhecidos em sorteio da Prefeitura
A Prefeitura de Goioerê
realizou na manhã desta
quarta-feira, 22, o sorteio
de prêmios para conhecer
os ganhadores da campanha
IPTU Premiado. No total
foram sorteados 9 prêmios,
sendo quatro televisores,
quatro geladeiras e uma motocicleta zero-quilômetro.
O sorteio foi acompanhado
por toda a comunidade através de live pelo Facbock.

PAGINA 02

Pesquisa do IDRParaná desenvolve
método para
“identiﬁcação
facial” de bovinos
Um projeto de pesquisa
desenvolvido pelo Instituto
de Desenvolvimento Rural
do Paraná-Iapar-Emater
(IDR-Paraná) em parceria
com a Universidade Federal
do Paraná (UFPR) estuda
um método para fazer a
identiﬁcação de bovinos a
partir da captura de imagens e leitura biométrica
do espelho nasal (focinho)
dos animais. PAGINA 02

Em Janiópolis, servidores do
município recebem panetone
Como forma de agradecer
pelo empenho de cada funcionário público no decorrer
deste ano, o prefeito Ismael
Dezanoski inicio u nesta
quarta-feira, a entrega de
panetones para os servidores.
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Copacol adota
mudanças no
tendimento desta
semana
Diante dos feriados de Natal e Ano Novo, a Cooperativa
adotará mudanças em relação
ao atendimento nas unidades.
Os produtores que precisam
realizar pagamentos, receber
ou fazer ﬁxações, devem ﬁcar
atentos aos dias e horários de
atividades dos próximos dias.

Quarto Centenário : Prefeitura vai
implantar Sala do Empreendedor
Através de parceria
com o Sebrae, a Prefeitura de Quarto Centenário está se organizando
para a implantação da

Sala do Empreendedor.
O termo de cooperação
técnica foi assinado na
última sexta-feira.
PAGINA 03
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IPTU Premiado: ganhadores foram
conhecidos em sorteio da Prefeitura
A Prefeitura de Goioerê realizou na manhã desta quarta-feira, 22, o sorteio de prêmios
para conhecer os ganhadores
da campanha IPTU Premiado.
No total foram sorteados 9
prêmios, sendo quatro televisores, quatro geladeiras e uma
motocicleta zero-quilômetro.
O sorteio foi acompanhado por
toda a comunidade através de
live pelo Facbock.
Durante o sorteio o prefeito
Betinho Lima destacou que a
campanha ajudou bastante na
arrecadação do imposto, com
um aumento de cerca de 40%.
“Quero agradecer aos
contribuintes que honraram
seus pagamentos e dizer que
estes recursos serão muito

A entrega de alguns prêmios foi feita na hora: ganhadores
acompanharam tudo presencialmente e pela Internet
bem aplicados em obras e Almeida Macedo; Daniel
serviços para a população”, oliveira de Souza.
destacou ele.
Já os ganhadores das gelaOS GANHADORES: Os deiras foram José Cândido de
ganhadores dos quatro apa- Oliveira Filho; Aglaer Macedo
relhos de TVs foram Claudia Almeida; Vitorino Gonçalves;
Simone Ferreira Leite; Dalva Ivan José. O ganhador a moto
a população, especialmente
Lucia Gonçalves; Clenaldo foi Claudinei Kozan.
no enfrentamento à pandemia da Covid-19.
“Só tenho que agradecer a
cada um dos servidores pelo
empenho e apoio durante
este ano”, disse o prefeito,
acrescentando que o panetone é apenas um gesto de
reconhecimento.

Em Janiópolis, servidores do
município recebem panetone
Como forma de agradecer
pelo empenho de cada funcionário público no decorrer
deste ano, o prefeito Ismael
Dezanoski iniciou nesta
quarta-feira, a entrega de
panetones para os servidores.
Um dos setores contemplados foi o da saúde, que
teve papel fundamental para

O prefeito Ismael e o vice Eides
fazendo a entrega de panetones
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Quarto Centenário : Prefeitura vai
implantar Sala do Empreendedor
Através de parceria com
o Sebrae, a Prefeitura de
Quarto Centenário está se organizando para a implantação
da Sala do Empreendedor. O
termo de cooperação técnica
foi assinado na última sexta-feira.
De acordo com o prefeito
Akio Abe, a Sala do Empreendedor será um espaço
para o atendimento e suporte
aos microempreendedores
individuais, além de apoiar
iniciativas empreendedoras
no município
“Queremos fomentar o
desenvolvimento de Quarto
Centenário e sabemos que os
empreendedores são fundamentais para isso. Ações de
incentivo e apoio ao pequeno
empreendedor são necessárias para o seu crescimento e
consequentemente do muni-

O prefeito Akio assinou nesta semana o termo de cooperação com o Sebrae
cípio”, frisa o prefeito.
projeto, que certamente vai Abe, a consultora do Sebrae
Ele cita que a parceria fazer a diferença para nossos Regina Cruz, a primeiracom o Sebrae é das mais im- empresários”, disse.
-dama e secretaria da Ação
portantes para que o projeto
No ato da assinatura do Social, Aparecida Abe e os
avance. “Agradeço o Sebrae termo de cooperação estive- servidores André Felipe e
por estar conosco nesse ram presentes o prefeito Akio Cida Bugno.
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