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Betinho autoriza R$ 2,2 milhões para
estradas rurais: 58 km serão atendidos
O prefeito de Goioe r ê , B e t in ho L im a ,
assinou na manhã dest e s á b a d o , d u r a nt e
solenidade realizada
no bairro rural Duas
Pontes, ordem de serviços autorizando R$
2,2 milhões para obras
de melhorias de vários
trechos de estradas do
município. No total,
58 quilômetros serão
atendidos. Conforme
o pre feito, e ntr e a s
melhorias, serão realizados patrolamento,
levantamento dos leitos e cascalhamento,
garantindo trafegabilidade e segurança no
transporte da produção
e também de alunos que
moram na zona rural.

Vereadores aprovam propostas de ciclovia,
pista de caminhada e projeto de habitação
Reunidos na noite de
ontem, os vereadores de
Goioerê aprovaram diversas propostas, entre indicações e requerimentos,
apresentados durante a
sessão plenária. São proposições com sugestões
de obras e serviços, entre
as quais, um requerimento
do vereador Patrik Pelói,
solicitando da Prefeitura,
informações sobre a lei
que assegura às famílias de
baixa renda, a construção
de habitação de interesse
social.
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Acijan comemora 35 anos de fundação
e de apoio ao comércio de Janiópolis
Uma entidade forte e representativa. Assim é a Acijan
- A Associação Comercial e
Empresarial de Janiópolis,
que está comemorando 35
anos de fundação e de apoio
ao comércio da cidade. Criada em 14 de agosto de 1987,
com o objetivo de promover
ações e fomentar o comércio
de Janiópolis, a entidade em-
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presarial teve como primeiro
presidente Mauro Menon.
A primeira diretoria teve
ainda como vice-presidente
Abel de Oliveira, 1° Secretário João Barros Freire, 2°
Secretário Braz Aparecido
Garcia, 1° Tesoureiro Oscar
Gonçalves e 2º Tesoureiro
Josias dias da silva.
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Reunião discutiu estratégias para
melhorar campanha de vacinação
Uma reunião realizada
nesta segunda-feira na Secretaria de Saúde, traçou
estratégias para a campanha
de vacinação em Goioerê. A
reunião contou com a presença de representantes de vários
setores, como Vigilância
Epidemiológica, Educação,

Atenção Básica e Rotary.
De acordo com a secretária
Gabriela Martins, o objetivo
é buscar meios e estratégias
para melhorar a cobertura
vacinal no município e atingir
a meta na campanha, especialmente contra Poliomielite
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Vereadores aprovam propostas de ciclovia,
pista de caminhada e projeto de habitação
Nova ponte
A Ponte da Integração, construída entre o Brasil e Paraguai,
receberá última aduela na quarta-feira, 17. A última aduela é a
peça que vai completar a nova ponte unindo os dois países. A
estrutura, que começou a ser construída em 2019, terá investimento total de USR$ 84 milhões em recursos da margem brasileira
da Itaipu Binacional. A previsão é que as obras da ponte sejam
concluídas em dezembro deste ano.
Dada a largada!
Terça-feira, 16 de agosto, data oﬁcial da campanha eleitoral
de 2022. Candidatos poderão pedir votos de forma explícita,
divulgar o número usado nas urnas e distribuir panﬂetos aos eleitores. A chapa Lula/Alckmin lidera, até o momento, grande parte
das pesquisas de intenção de voto. O presidente Jair Bolsonaro
busca a reeleição com o general Walter Braga Netto ao seu lado.
O terceiro lugar é ocupado pelo ex-governador do Ceará Ciro
Gomes, sua vice é a vice-prefeita de Salvador, Ana Paulo Matos.
Doações de campanha
O senador Oriovisto Guimarães um pedido de consulta ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a Lei Nº 14.435, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que altera a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e afeta a legislação eleitoral. “Parece não
haver mais freio e nem respeito aos critérios de utilização dos
recursos do Orçamento Federal. A Lei Eleitoral proíbe doações
durante a campanha, justamente para que não ocorra abuso de
poder econômico e político e haja igualdade de disputa”, observa.
Erva-mate paranaense
Dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE) conﬁrmam que o Paraná é o maior produtor de erva-mate do Brasil. O Estado é responsável pela produção de 87,4%
da erva-mate brasileira. Cruz Machado, na região central, está
no topo da lista, com um volume superior a 115 mil toneladas
produzidas em 2021.
Agro produtor
A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
(SEAB) divulgou o relatório preliminar do Valor Bruto da
Produção Agropecuária (VBPA). Os valores correspondem
ao faturamento bruto dos produtores com a comercialização
da safra 2020/2021. O município de Toledo ﬁcou em primeiro
lugar na produção agropecuária atingindo R$ 4,3 bilhões. Castro,
o segundo colocado, atingiu R$ 3,4 bilhões em faturamento.
Dados preliminares apontam que o faturamento da produção
agropecuária do Paraná alcançou 180,4 bilhões, valor 5% maior
ao registrado em 2020 em termos reais.
Intenção de voto
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Ratinho
Júnior (PSD) continuam francos favoritos na intenção de voto
no Paraná, dois dias antes de começar a campanha das eleições
de outubro. Levantamento do Instituto IRG divulgado neste
domingo, 14, apontam Bolsonaro com 49,5% e Ratinho Junior
tem 58,7%. Bolsonaro é seguido por Lula (PT) com 30%. Na
disputa ao Governo do Estado, em segundo lugar aparece Requião (PT), 21,3%.
Registro
O IRG entrevistou 1,5 mil eleitores entre os dias 8 e 12 de
agosto.Amargem de erro é de 2,5% e o grau de conﬁança, 95%.A
pesquisa foiregistrada noTSE PR-02663-2022 e BR-00310-2022.
Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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A reunião dos vereadores aconteceu na noite de ontem com várias proposições aprovadas

Reunidos na noite de
ontem, os vereadores de
Goioerê aprovaram diversas propostas, entre
indicações e requerimentos, apresentados durante
a sessão plenária.
São proposições com
sugestões de obras e serviços, entre as quais, um
requerimento do vereador
Patrik Pelói, solicitando

da Prefeitura, informações
sobre a lei que assegura
às famílias de baixa renda,
a construção de habitação
de interesse social.
Também foi aprovado
na noite de ontem, requerimento do vereador Herley
Kleber de Oliveira - o
Paraíba - solicitando da
administração municipal,
que determine ao departa-

mento ou secretaria competente, informar detalhes
sobre a pista de caminhada
e ciclovia, previstas para
serem construídas no município.
O vereador quer saber
como que está o referido
pro jeto, b em como se
há alguma previsão para
iniciar as referidas obras.
“Essas obras são aguar-

dadas há bastante tempo
e a gente precisa saber
como está o projeto das
mesmas”, disse Paraíba.
Ai n d a d o ve r ea d or
‘Paraíba’, foi votada e
aprovada, indicação que
solicita da Prefeitura, a
instalação de um superposte com iluminação na
Praça do Jardim Universitário.

Reunião discutiu estratégias para
melhorar campanha de vacinação
Uma reunião realizada nesta segunda-feira na Secretaria
de Saúde, traçou estratégias
para a campanha de vacinação
em Goioerê. A reunião contou
com a presença de representantes de vários setores, como
Vigilância Epidemiológica,
Educação, Atenção Básica e
Rotary.
De acordo com a secretária
Gabriela Martins, o objetivo é
buscar meios e estratégias para
melhorar a cobertura vacinal
no município e atingir a meta
na campanha, especialmente
contra Poliomielite.
A campanha de vacinação
contra Pólio e de Multivacinação para crianças e adolescentes já está acontecendo e
vai até dia 09 de setembro.
No sábado, dia 20, haverá o
chamado Dia D.

A reunião aconteceu com a participação de representantes de vários setores
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Betinho autoriza R$ 2,2 milhões para
estradas rurais: 58 km serão atendidos
O prefeito de Goioerê,
Betinho Lima, assinou na
manhã deste sábado, durante
solenidade realizada no bairro rural Duas Pontes, ordem
de serviços autorizando R$
2,2 milhões para obras de
melhorias de vários trechos
de estradas do município. No
total, 58 quilômetros serão
atendidos.
Conforme o prefeito, entre
as melhorias, serão realizados
patrolamento, levantamento
dos leitos e cascalhamento,
garantindo trafegabilidade e
segurança no transporte da
produção e também de alunos
que moram na zona rural.
“Este é o maior investimento já feito no setor de estradas
rurais”, destacou ele, agradecendo o apoio do Governo
Estadual, através do deputado
Marcel Micheleto. “É um
sonho que se realiza para os
agricultores e moradores de
várias localidades da nossa
zona rural”, acrescentou.
Segundo Betinho, o primeiro trecho a ser atendido
com os serviços será no

termina divisa com Mariluz.
Será melhorada toda a Estrada
do Palmital.

A ordem de serviço foi assinada no último sábado na comunidade Duas Pontes
Aviário Cassimiro, na Fonte
Azul, terminando na subida
do “Baiano Carequinha’. O
segundo trecho previsto é o
da Capela do Bairro dos Gon-

çalves, que vai até a Capela
Santa Luiza.
O terceiro trecho, segundo
o prefeito, será na Vila Candeias, começando na PR-180

e terminando na Super Creche.
Já o quarto trecho será na Estrada Velha de Mariluz, com
os serviços sendo iniciados na
“Ponte do Shono” e terminan-

do no calçamento com pedras
poliédricas.
O quinto e último trecho
a ser atendido nessa primeira
etapa, começa na PR-180 e

APOIO: - Durante sua fala,
o prefeito Betinho fez questão
de destacar o apoio recebido
do Governo Estadual. “Graças a esse apoio, garantimos
esse recurso tão importante”,
disse, citando que com esse
investimento será possível
encurtar distâncias, seja para
o escoamento da safra, seja
para garantir a segurança dos
estudantes que veem de várias regiões para estudar em
Goioerê.
Ainda segundo o prefeito,
a conquista se constitui em
mais uma vitória para o município, que tem avançado e
muito em diversos setores da
administração. “Buscamos
constantemente recursos para
serem investidos em Goioerê.
Esse convênio com o Governo
do Estado é mais uma resposta
ao bom trabalho que desenvolvemos na cidade, sempre
buscando melhorar a vida dos
goioerenses”, enfatizou.

Acijan comemora 35 anos de fundação
e de apoio ao comércio de Janiópolis
Uma entidade forte e
representativa. Assim é
a Acijan - A Associação
Comercial e Empresarial de Janiópolis, que
está comemorando 35
anos de fundação e de
apoio ao comércio da
cidade.
C r i ad a e m 1 4 d e
agosto de 1987, com o
objetivo de promover
ações e fomentar o comércio de Janiópolis,
a entidade empresarial
t e v e c o m o p ri m ei ro
presidente Mauro Menon. A primeira diretoria teve ainda como
vice-presidente Abel de
Oliveira, 1° Secretário
João Barros Freire, 2°
Secretário Braz Apare-

Diretores da entidade comemoraram a data com sorteio de prêmios

cido Garcia, 1° Tesoureiro Oscar Gonçalves
e 2º Tesoureiro Josias
dias da silva.
Já foram presidentes
da Acijan Mauro Menon, Oscar Gonçalves,
Solange da Silva Olivei-

A presidente Ednalva com o prefeito Ismael e o vice Eides

ra, Clodoaldo Baginsk,
Jo ão Ro berto Barros
Freire, José Viera Lopes, Lui z d e Ol iveira, Agnaldo Donizete
Leite, Bereni Ribas de
Souza, Daniel Matochec
R ibeiro, Maria Iren e
Nascimento Harmatiuk,
Nelson da Silva Barbosa, Carlos Hilário da
Silva, Aparecido Gea
Ro bles, El izabete do
Vale, Edivaldo Aparecido do Nasci mento ,
Gilmar Garcia Rodrigues, Hilda Boscarato
Fagund es e Edin al va
Nascimento Murakami.
Nesses 35 anos de
fu nd ação a As so ciaç ão r e al i z o u v á r i o s
trabalhos em prol dos
comerciantes e consumidores do município,
como palestras, bailes,
jantares, feiras, jogos
e sorteios de prêmios.

Tudo com o objetivo de
desenvolver o comércio
e unir os comerciantes
para pensar em um bem
comum para todos. Foram enfrentados vários
desafios, superados com
a união e a força dos
associados.
A atual presidente,
E dn al va N as ci me nt o
ag rad ece a cad a associado, e diretores e
membros da diretoria
pelos serviços prestados
e apoio. “Que venha
muitos anos ainda pela
frente d e fundação”,
destacou.
Para marcar os 35
anos da Acijan foi realizado um evento na
Praça da Igreja Matriz,
na noite do último sábado (13 de agosto).
Na oportunidade foram
sorteados os prêmios da
promoção Dia dos Pais.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2.022
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para ADEQUAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, no Município de
Goioerê-Pr.
Valor R$-60.863,92.
Horário: 09:00 horas. Data: 01/09/2022.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no
site www.goioere.pr.gov.br, e pelo e-mail: licitacoes@
goioere.pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 12 de agosto de 2022.
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