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Prefeitura: atendimento normal
a partir de segunda-feira, dia 10
Nesta segunda-feira, dia
10 de janeiro, a Prefeitura
de Goioerê retoma todas
as suas atividades, com o
atendimento ao público voltando à sua normalidade. De
acordo com a Secretaria de
Administração, mesmo no
recesso os serviços essenciais, como saúde e coleta
de lixo, foram mantidos e
realizados. PAGINA 03

Governo inicia
entrega de alimentos
não perecíveis para
merenda escolar
O Governo do Paraná começou a entrega da primeira
remessa da alimentação escolar para as mais de 2,1 mil
instituições de ensino estaduais. São cerca de 3 milhões
de quilos de produtos não
perecíveis que chegam até a
primeira semana de fevereiro,
antes do início das aulas. O
investimento é de quase R$
22 milhões. Até o ﬁnal do
ano estão previstas outras três
remessas.

IBGE segue com as inscrições abertas
para contratação de agentes em Goioerê
Seguem abertas até o
próximo dia 21 deste mês, as
inscrições para o concurso do
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), que
pretende contratar 28 pessoas
em Goioerê, sendo 1 para
ACM e 27 para recenseadores.
As inscrições tiveram o prazo
prorrogado e de acordo com
o coordenador de recursos
Humanos do IBGE, Bruno
Malheiros, a expectativa era
que pelo menos 800 mil candidatos se inscrevessem, mas
esse total ﬁcou em torno dos
650 mil.

IFPR abre inscrições para
cursos técnicos em Goioerê
Já estão abertas no
IFPR – Instituto Federal
do Paraná – Campus
Avançado de Goioerê
– as inscrições para os
cursos de Técnico em
Informática e de Técnico em Produção de
Moda. De acordo com
a direção da instituição,

as inscrições podem
ser feitas até a próxima
segunda-feira, 10 de
janeiro. Ainda segundo
nota do Instituto, por
causa da pandemia, a
seleção será realizada
por sorteio público, que
será feito no dia 18 de
janeiro. PAGINA 02

Dengue: Goioerê tem 7
casos suspeitos e 1 conﬁrmado
Relatório semanal
divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde,
aponta que Goioerê tem
um caso de dengue conﬁrmado e outros 7 suspeitos. Chama a atenção

das autoridades, o fato
de que mesmo com a
seca atual os focos têm
aumentado e avançado
não só em Goioerê, mas
em várias cidades da
região.
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IBGE segue com as inscrições abertas
para contratação de agentes em Goioerê
Seguem abertas até o
próximo dia 21 deste mês,
as inscrições para o concurso
do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE),
que pretende contratar 28
pessoas em Goioerê, sendo
1 para ACM e 27 para recenseadores.
As inscrições tiveram o
prazo prorrogado e de acordo
com o coordenador de recursos Humanos do IBGE, Bruno
Malheiros, a expectativa era
que pelo menos 800 mil candidatos se inscrevessem, mas
esse total ﬁcou em torno dos
650 mil.
De acordo com ele, a baixa procura é devido ao curto
período de 14 dias concedido
pelo IBGE para inscrição e
pelo fato de muitas pessoas
estarem em vagas temporárias
de Natal, além de estudantes
só terem entrado de férias no

As inscrições foram prorrogada e poderão ser feitas até o dia 21 deste mês
para 6 de maio. As inscrições remuneração será de acordo
início deste ano.
poderão ser realizadas até as com a produção. A taxa de insA taxa para participar da
16h de 29 de dezembro no en- crição é de R$ 57,50. Já para
seleção é de R$ 57,50, pode
ser paga até 25 de janeiro,
dereço https://conhecimento. a função de Agente Censitário
e a prova será aplicada na
fgv.br/concursos/ibgepss21
Municipal, o salário é de R$
manhã do dia 27 de março e
Segundo o IBGE, para 2.100. A taxa de inscrição de
o resultado ﬁnal está previsto
a função de recenseador, a R$ 60,50.

IFPR abre inscrições para
cursos técnicos em Goioerê

Em Goioerê o IFPR oferece 40 vagas para cada curso no instituto

Já estão abertas no IFPR
– Instituto Federal do Paraná – Campus Avançado de
Goioerê – as inscrições para
os cursos de Técnico em
Informática e de Técnico em
Produção de Moda. De acordo
com a direção da instituição,
as inscrições podem ser feitas
até a próxima segunda-feira,
10 de janeiro.
Ainda segundo nota do
Instituto, por causa da pandemia, a seleção será realizada
por sorteio público, que será
feito no dia 18 de janeiro. Os
dois cursos oferecem 40 vagas
cada, sendo que 80% delas
são destinadas às políticas de
inclusão social e 20% à ampla
concorrência.
A turma do curso de Técnico em Informática terá aula
pela manhã e a de Técnico em
Produção de Moda no período
da tarde. As inscrições são
gratuitas.
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A Secretaria de Saúde
de Goioerê, emitiu nota
na manhã desta sexta-feira, em que orienta e
pede para que a população continue usando a
máscara e tomando todos
os cuidados necessários
para conter o avanço
da Covid-19 na cidade.
A orientação se faz no
momento em que Goioerê vive um aumento
significativo de casos
da doença, diagnosticados, especialmente em
pessoas que estão retornando de viagens, com
muitos que não sabem
que estão contaminados
e circulam pelo comércio.

Já está sendo realizado
um acompanhamento
desses casos e todos
se encontram em isolamento juntamente com
todos os seus contatos
domiciliares, evitando
assim a disseminação rápida em nosso município.
A orientação da Secretaria
de Saúde também é válida
para todos estabelecimentos comerciais, que
devem exigir o uso de
máscaras por parte de seus
clientes, principalmente
restaurantes self-service
e supermercados, onde
o cliente tem um contato
próximo com os alimentos.
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Prefeitura: atendimento normal
a partir de segunda-feira, dia 10
Nesta segunda-feira, dia
10 de janeiro, a Prefeitura
de Goioerê retoma todas as
suas atividades, com o atendimento ao público voltando
à sua normalidade.
De acordo com a Secretaria de Administração,
mesmo no recesso os serviços essenciais, como saúde
e coleta de lixo, foram mantidos e realizados.
O prefeito Betinho Lima
cita que o recesso é um período dedicado à reposição de
energia dos servidores, que
durante o ano todo se desdobraram e se empenharam em
ações para melhorar a qualidade de vida da população.
No ﬁnal do ano, o balanço feito pelo prefeito sobre
2021 foi dos mais positivos.
“Encerramos o ano com
as contas em dia e isso é
motivo de orgulho, uma
vez que muitos municípios
estão sofrendo com a crise
econômica”, disse.

O prefeito Betinho Lima está muito conﬁante em relação às obras que seram realizadas neste ano

Em relação a 2022, o prefeito comenta que as expectativas são ainda melhores,
uma vez que várias obras
serão iniciadas e realizadas
por sua administração. “Temos muitas obras sendo licitadas e que serão iniciadas
nos próximos dias”, disse.
Entre as obras de grande
porte, o prefeito cita a escola
agrícola, cujo investimento
será da ordem de R$ 20 milhões; pavimentação asfáltica no Distrito de Jaracatiá,
Conjunto Águas Claras e
Jardim Universitário – R$
15 milhões – além da construção de UBS, entre outras.
“Sem dúvida, vamos ter
uma 2022 de muito trabalho,
mas também de muitas realizações”, destaca o prefeito,
que se licencia do cargo
na próxima semana para
uma viagem internacional.
No seu lugar, vai assumir
o vereador e presidente da
Câmara, “Kleber Paraíba”.

P04

SABADO/DOMINGO, 08 E 09 DE JANEIRO DE 2022

P05

SABADO/DOMINGO, 08 E 09 DE JANEIRO DE 2022

Edital seleciona empresas para revisão e atualização
da lista de espécies ameaçadas de extinção
Empresas podem se
candidatar até o dia 17 de
janeiro para o trabalho de
revisão e atualização da

Lista de Espécies de Fauna Silvestre Ameaçadas
de Extinção no Paraná. A
ação é prevista no Plano

de Ação Territorial (PAT)
Caminho das Tropas
Paraná-São Paulo, trecho
que integra a PR-151.
O PAT é coordenado
pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo do Paraná
(Sedest) e Secretaria de
Meio Ambiente e Infraestrutura de São Paulo
(Sima). O plano é apoiado pelo “Projeto Pró-Espécies: Todos contra a
extinção”, do Ministério
do Meio Ambiente.
O Paraná teve a primeira lista de fauna ameaçada
de extinção constituída
em 1995, sendo o primeiro Estado do país a
criar uma lista regional.
Em 2004, foi novamente
pioneiro no ato de revisão
desse documento, o que é
recomendado com periodicidade.
A lista de mamíferos
ameaçados de extinção
foi revisada em 2010 e
a de aves , em 2008. O
trabalho a ser desenvolvido ao longo do deste ano
visa à revisão e atualização das duas categorias,
alterando os Decretos nº
3148/2004; nº 7264/2010;
e nº 11797/2018.
Para o secretário Márcio Nunes, o cuidado do
meio ambiente está diretamente ligado com a proteção e preservação dos
animais silvestres. “Não
podemos perder nenhuma espécie que existe no
meio ambiente. Quanto
mais a expansão urbana
acontece, há uma proximidade cada vez maior
do ser humano com os
animais e, muitas vezes,
surge a fauna vitimada,
além de crimes, como a
caça ilegal e a apreensão

e o contrabando”, disse.
O período estimado da
consultoria será de um
ano. A expectativa é que
sejam tomadas medidas
para proteção de todas as
espécies ameaçadas do
país, em especial para as
290 que estão em situação
mais crítica, de acordo
com o Livro Vermelho do
governo federal.
O projeto Pró-Espécies
é ﬁnanciado pelo Fundo
Mundial para o Meio
Ambiente (GEF, da sigla
em inglês para Global
Environment Facility
Trust Fund), é coordenado pelo Departamento de
Espécies (Desp/MMA)
e implementado pelo
Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (Funbio),
sendo o WWF-Brasil a
agência executora.
PAT – A revisão e atualização da Lista de Espécies de Fauna Silvestre
Ameaçadas de Extinção
no Estado do Paraná é uma
das 70 ações que constituem o Plano de Ação
Territorial Caminho das
Tropas Paraná-São Paulo.
De acordo com o diretor de Políticas Ambientais da Sedest, Rafael
Andreguetto, esse trabalho é fundamental para o
direcionamento correto
das políticas públicas
voltadas às espécies ameaçadas.
“Esse trabalho é uma
das ações de prevenção
do Governo do Estado
para o direcionamento
das políticas públicas na
área ambiental e também
para atualizar a atuação
do órgão ambiental nas
Unidades de Conservação, visando a proteção
das espécies”, aﬁrmou.
O chamado Caminho
das Tropas foi uma antiga
via terrestre de ligação do
Rio Grande do Sul com
a Capitania de São Paulo
durante o período do Brasil Colônia. A partir das
décadas de 1910 e 1920,
deu-se início à construção
de rodovias neste trecho.
COMO PARTICIPAR
– A seleção da empresa
será feita pela Sedest,
através do Instituto Água
e Terra (IAT), e pela
WWF-Brasil. Os interessados devem enviar
a proposta técnica (sem
valores e preço) e a proposta financeira (que
deve conter o orçamento
detalhado) para os e-mails
compras@wwf.org.br e
proespecies@wwf.org.
br, indicando no assunto:
[Pró-Espécies] Proposta
Carta Convite SC041587.
Tanto a empresa quanto a equipe técnica contratada para realizar os
serviços devem cumprir
exigências prevista neste
edital, como, por exemplo, a formação em nível
superior e experiência
comprovada em determinadas áreas. Dúvidas
podem ser encaminhadas
até o 12 deste mês para
o e-mail: proespecies@
wwf.org.br.
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CONTRA-CAPA

Dengue: Goioerê tem 7
casos suspeitos e 1 conﬁrmado
Relatório semanal divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde, aponta
que Goioerê tem um caso de
dengue conﬁrmado e outros
7 suspeitos.
Chama a atenção das
autoridades, o fato de que
mesmo com a seca atual
os focos têm aumentado e
avançado não só em Goio-

erê, mas em várias cidades
da região.
Até o momento, 291 municípios das 22 Regionais de
Saúde registraram notiﬁcações
de dengue. Destes, 100 já
conﬁrmaram a doença, sendo
75 com casos autóctones, ou
seja, a dengue foi contraída
no município de residência.
As Regionais com mais casos

conﬁrmados são Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá.
Segundo o boletim, não
houve óbitos até então e 13
pessoas manifestaram a doença de forma mais severa. Já
há 9,8 mil casos descartados.
“A dengue apresenta um
comportamento sazonal, com
maior aparecimento de casos
em período mais quente e

úmido, típico dos climas
tropicais. O verão é o período em que precisamos estar
ainda mais atentos com os
possíveis criadouros do mosquito, sendo imprescindível
a eliminação de qualquer
recipiente que possa acumular água”, aﬁrma Ivana
Belmonte, coordenadora de
Vigilância Ambiental.

Governo inicia entrega de alimentos
não perecíveis para merenda escolar
O Governo do Paraná
começou a entrega da
primeira remessa da alimentação escolar para as
mais de 2,1 mil instituições de ensino estaduais.
São cerca de 3 milhões
de quilos de produtos não
perecíveis que chegam
até a primeira semana de
fevereiro, antes do início
das aulas. O investimento
é de quase R$ 22 milhões.
Até o ﬁnal do ano estão
previstas outras três remessas.
“Precisamos assegurar
que os itens necessários
para a alimentação escolar estejam nas nossas
escolas para garantir o
preparo de refeições já
no primeiro dia de aula
aos nossos estudantes.
E para isso realizamos
um imenso trabalho para
aquisição, armazenamento, distribuição e controle
de qualidade”, destacou
o diretor-presidente do
Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Educacional – Fundepar,
Marcelo Pimentel Bueno.
Entre os itens recebidos estão: achocolatado
em pó, açúcar, arroz,
biscoitos, canjica, cereal,
feijão, farinha, macarrão,
molho de tomate, milho
em conserva, óleo de
soja, entre outros. Alguns
destes produtos, como
biscoitos, macarrão e

achocolatado, são específicos para os alunos
que têm necessidades
alimentares especiais,
como diabéticos, celíacos
e lacto intolerantes.
Os gêneros alimentícios da chamada merenda
seca são entregues pelos
fornecedores na unidade
armazenadora da Companhia de Desenvolvimento
Agropecuário do Paraná
(Codapar), em Pinhais,
Região Metropolitana
de Curitiba. Os produtos
são separados, pesados e
acondicionados de acordo
com o padrão de armazenagem, e identiﬁcados por
escolas, seguindo as guias
da Fundepar.
Uma amostra dos produtos passa, ainda, por
uma análise em relação
à qualidade e à embalagem, que é realizada pelo
Instituto de Tecnologia
do Paraná (Tecpar) para
constatar se estão dentro
das especiﬁcações exigidas.
NA ESCOLA – O Colégio Estadual Zumbi dos
Palmares, em Colombo,
Região Metropolitana de
Curitiba, recebeu mais de
2,2 mil quilos de produtos
da alimentação escolar
que serão utilizados para
refeições de cerca de 1,1
mil estudantes dos ensinos fundamental, médio
e da educação de jovens
e adultos.
Quando chegam à escola, os produtos são veriﬁcados quanto à qualidade e à quantidade. A guia
da remessa é assinada e
as informações são inseridas no Sistema Merenda
Escolar, desenvolvido
pela Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná
(Celepar).
Para ﬁnalizar, os produtos são retirados das
embalagens secundárias,
higienizados, armazenados nas despensas e
organizados pela validade
para serem utilizados no
preparo das refeições.
“Uma boa alimentação
reﬂete na aprendizagem.
Ninguém se concentra
se não está bem alimentado. Uma criança ou
adolescente malnutrido
não realiza as atividades
escolares de maneira
satisfatória”, explicou
a diretor do Zumbi dos
Palmares, Heloísa Urcino
da Silva.
CONGELADOS E
OVOS – Os congelados
começam a ser distribuídos para as escolas a partir
de 17 de janeiro. São cerca
de 640 mil quilos e, em
fevereiro, serão entregues
168 mil dúzias de ovos.
Nessa primeira etapa
foram investidos cerca
de R$ 11,8 milhões para
compra desses alimentos.
AGRICULTURA FAMILIAR – Os produtos
da agricultura familiar
também devem chegar
em fevereiro para a alimentação escolar dos estudantes da rede estadual.
A chamada pública está
aberta até 13 de janeiro
para as associações e
cooperativas da agricultura familiar que tenham
interesse em participar
do Programa Nacional
de Alimentação Escolar
(PNAE), em 2022.

