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Moreira Sales: Reﬁs facilita quitar
débitos de IPTU e outros impostos
O município de Moreira Sales está realizando
o Refis 2022 - Programa de Recuperação Fiscal
- que tem como objetivo, facilitar a regularização dos tributos que estejam em atraso tanto por
pessoas físicas quanto jurídicas. PAGINA 03

Segunda edição da Prova Paraná será
no dia 31 de agosto e 1º de setembro
A Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte - Seed - através
do Núcleo Regional de
Educação de Goioerê informa que a segunda
edição da Prova Paraná
será realizada nos dias
31 de agosto e 1º de
setembro. As provas serão aplicadas a todos os
estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino,
em formato totalmente
presencial, abrangendo
todas as disciplinas.

Pais foram homenageados com jantar e
sorteio
de brindes em Quarto Centenário
O Dia dos Pais não pas- O evento aconteceu na noite
sou em branco em Quarto
Centenário, onde as direções
da Escola Presidente Castelo
Branco, Colégio Estadual do
Campo Bandeirantes do Oeste e CMEI Luis Fava, realizaram um jantar com sorteio de
brindes para os participantes.

desta quinta-feira e foi muito
elogiado pelos participantes.
“Sem dúvida, uma ação importante da direção destas escolas
para marcar a passagem desta
data tão importante”, disseram
pais homenageados.

PAGINA 02

ACIG: palestra motivacional vai reunir
comerciantes e colabores em Goioerê
Está programado para
acontecer no próximo
dia 30 deste mês, uma
importante palestra motivacional, organizada
pela ACIG - Associação
Comercial de Goioerê.
A palestra será ministrada pelo consultor
Gilclér Regina. Tendo

como tema “Seja você
a diferença”, a palestra
será voltada para todos
os comerciantes e seus
colaboradores, com os
convites custando apenas R$ 10,00. A palestra
será realizada no Goioerê Clube de Campo.
PAGINA 03
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Pais foram homenageados com jantar e
sorteio de brindes em Quarto Centenário
Segurança pública
A gestão do governador Ratinho Junior investiu mais de R$ 1
bilhão na segurança pública do Paraná. O recurso foi empregado
na expansão de tecnologia, em novas delegacias e batalhões,
aquisição de viaturas e embarcações, além de armamentos de
primeira linha e equipamentos de proteção individual. “É uma
repaginação de investimentos para mudar a história da Segurança
Pública do Paraná”, aﬁrmou Ratinho.
Recursos
Dos recursos direcionados para a área nos últimos quatro anos,
R$ 342 milhões estiveram voltados para a ampliação, reforma ou
construção de unidades em todo o Estado, resultando em novos
Quartéis do Corpo de Bombeiros, Batalhões da Polícia Militar,
Delegacias da Polícia Civil, Estabelecimentos Prisionais e sedes
da Polícia Cientíﬁca.
Show Rural
O 3º Show Rural de Inverno será realizado pela Coopavel do
dia 23 ao dia 25 deste mês de agosto. A programação do evento
já foi divulgada pela organização do evento, o funcionamento
se dará diariamente das 8h30 às 16h30. As ﬁliais da Coopavel
em 23 municípios das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná estão
intensiﬁcando os os convites a cooperados e a produtores rurais
para participar da terceira edição do Show Rural de Inverno.
Agro nacional
A projeção da Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA) mostra que a avicultura e a suinocultura do Brasil deverá ultrapassar os US$ 800 milhões em negócios para o agro
nacional. Os números resultam exclusivamente da participação
de 48 agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de aves,
suínos, ovos, lácteos, pato, peixes de cultivo e material genético
durante o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, em
São Paulo.

O Dia dos Pais não passou em branco em Quarto
Centenário, onde as direções da Escola Presidente
Castelo Branco, Colégio
Estadual do Campo Bandeirantes do Oeste e CMEI Luis
Fava, realizaram um jantar
com sorteio de brindes para
os participantes.
O evento aconteceu na
noite desta quinta-feira e foi
muito elogiado pelos participantes. “Sem dúvida, uma
ação importante da direção
destas escolas para marcar
a passagem desta data tão
importante”, disseram pais
homenageados.
A diretora Maria Jeanete Nalin e o diretor José

O evento aconteceu na quinta-feira

Fianco de Aquino, juntamente com sua vice-diretora Devanildes Minzon,

estão agradecendo a todos
que contribuíram para que
essa comemoração pudesse

Abertas as inscrições para o vestibular
da UEM com quatro cursos em Goioerê
Já estão abertas as inscrições para o vestibular
da Universidade Estadual
de Maringá - UEM - que
desta vez oferece vagas
para quatro cursos no Cam-

pus Regional de Goioerê:
Engenharia Têxtil, Física
Médica, Física e Engenharia de Produção.
Segundo a UEM, as
inscrições podem ser feitas

até o dia 21 de setembro
e os vestibulandos têm a
opção de se inscrever pelo
aplicativo Vestibular UEM,
disponível nas lojas de
aplicativos.

Líderes em Movimento
Maior evento de liderança do Brasil, o Líderes em Movimento,
promovido pelo Polo de Liderança do Sebrae, já está com inscrições abertas para sua terceira edição. Neste ano, quem quiser
pode participar do encontro de forma online, via plataforma, ou
presencialmente, em Foz do Iguaçu, nos dias 29 e 30 de agosto.
A inscrição é gratuita e pode ser feita no site do evento, link:
https://sebraelideresmovimento.com.br/ .
Aposentadoria
A desembargadora Maria Mercis Gomes Aniceto aposentou-se do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). Ela
completou 45 anos na função de magistrada, sendo juíza por
27 anos e desembargadora por 18 anos. Maria Mercis Gomes
Aniceto nasceu em Ourinhos (SP), em 18 de agosto de 1947. É
Bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Maringá,
turma 1971. “Eu amo o Tribunal de Justiça, eu amo o trabalho
de atender aos jurisdicionados e tenho feito o meu melhor. Todos os dias vir para cá é um sinal de vida para mim. Agradeço a
todos vocês”, despediu-se a magistrada, em sua última sessão.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornaise portais associados.
Saiba mais em www.adipr.com.br
A Prefeitura Municipal de Goioerê-PR, inscrita no
CNPJ nº 78.198.975/0001-63, torna público que obteve
a Licença Ambiental Simpliﬁcada (LAS) para a atividade de PEQUENAS CASCALHEIRAS nos lotes nºs
12 e 13, gleba nº 11, parte da colônia Goioerê, zona
rural deste município.

acontecer. “A todos, muito
obrigado mesmo”, diz a
diretora Maria.

As inscrições devem ser feitas até dia 21 de setembro

A taxa de inscrição é
de R$ 167 e as provas
serão aplicadas no dia 12
de fevereiro de 2023, das
13h50 às 19h, inclusive em
Goioerê.
Já a taxa de inscrição
para o PAS é de R$ 84,
podendo ser paga até 23
de setembro. A prova será
aplicada em 4 de dezembro,
das 13h50 às 19h.
Para participar do PAS o
estudante deve estar matriculado no ensino médio. As
provas poderão ser feitas ao
ﬁnal de cada uma das séries.
A pontuação acumulada nas
provas será utilizada para a
classiﬁcação.
Os candidatos inscritos
no CadÚnico ou integrantes de famílias de baixa
renda, com ganhos de até
meio salário mínimo por
pessoa, têm direito a pedir
isenção da taxa. O pedido
de isenção deve ser feito
até quarta-feira, dia 24 de
agosto.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2.022
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para READEQUAÇÃO DE 07 TRECHOS DE ESTRADAS RURAIS, no Município de Goioerê-PR.
Valor R$-1.835.222,25.
Horário: 09:00 horas. Data: 08/09/2022.
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, 18 de agosto de 2022.

O PALADINO DA VERDADE
EDITORA GAZETA REGIONAL DE GOIOERÊ LTDA
CNPJ:05.672.010/0001-97
Diretor Responsável: Jucelino Costa dos Santos
REDAÇÃO, OFICINA E ESCRITÓRIO
Rua Uruguai, 15 - Jardim Morumbi
CEP: 87.360-000 - Goioerê - Paraná
SEDE PRÓPRIA
Fone - 3522-2537
E-Mail gazetagoioere@gmail.com

Projeto visual e diagramação: Gazeta Regional

Os artigos assinados não exprimem
necessariamente a opinião do Jornal
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Moreira Sales: Reﬁs facilita quitar
débitos de IPTU e outros impostos
O município de Moreira
Sales está realizando o Reﬁs
2022 - Programa de Recuperação Fiscal - que tem como
objetivo, facilitar a regularização dos tributos que estejam
em atraso tanto por pessoas
físicas quanto jurídicas.
O programa vai beneﬁciar
ou contemplar contribuintes
com dividas vencidas até 31
de dezembro de 2021, sendo
que há descontos sobre juros
e multas para pagamento de
IPTU, Alvará de Licença e
Pavimentação Asfáltica.
Segundo o cronograma,
para pagamento à vista, o desconto é de 80% na multa e nos
juros devidos. Para parcelas
de até 6 vezes, o desconto é
de 70% e em parcelamentos
de até 12 vezes, o desconto é
de 50%.

Os interessados em quitar os débitos de impostos atrasados devem procurar a prefeitura
O programa também pre- Quem parcelar em 48 vezes
Para maiores informações,
vê parcelamentos de até 24 ou mais, não terá descontos. procure a Divisão de Tribuvezes, com desconto de 40% As parcelas possuem valor tação no Paço Municipal ou
na multa e nos juros devidos. mínimo de R$ 50,00.
ligue 44 3532-8102.

ACIG: palestra motivacional vai reunir
comerciantes e colabores em Goioerê

Baterias utilizadas em mobilidade
elétrica podem ser reaproveitadas
Tupy e Senai Paraná desenvolvem projeto que viabiliza
o reuso, contribuindo com menor impacto ambiental

O palestrante Gilclér que estara em Goioerê dia 30 de agosto
Está programado para comerciantes e seus cola- blico em geral. “Estamos nos
acontecer no próximo dia 30 boradores, com os convites aproximando do ﬁnal do ano e
deste mês, uma importante custando apenas R$ 10,00. precisamos estar motivados”,
palestra motivacional, organi- A palestra será realizada no diz Lenilson.
zada pela ACIG - Associação Goioerê Clube de Campo.
Segundo Lenilson, a paComercial de Goioerê. A
O presidente da ACIG, lestra é muito aguardada,
palestra será ministrada pelo Lenilson Munhoz, cita que especialmente por aqueles
consultor Gilclér Regina.
a palestra é das mais impor- que querem se capacitar para
Tendo como tema “Seja tantes, visando estimular enfrentar o desaﬁo das vendas
você a diferença”, a palestra a animar os empresários, e do bom atendimento no ﬁnal
será voltada para todos os colaboradores, gestores e pú- de ano.

Dia D de vacinação será
neste sábado em Goioerê
Acontece neste sábado
(20) em Goioerê, o Dia D de
vacinação contra a Poliomielite
e Multivacinação. A ação será
voltada para crianças a partir de
1 ano até 4 anos 11 meses e 29
dias. Já a Multivacinação, com
atualização da caderneta, será
para crianças e adolescentes
com até 14 anos, 11 meses e
29 dias.
De acordo com a Secretaria de Saúde, as ações serão
desenvolvidas a partir das 8

horas até às 17 horas. A expectativa é de que um grande
número de crianças participe
da campanha.
Segundo a Secretaria de
Saúde, pais e responsáveis
devem colaborar levando seus
ﬁlhos para serem vacinados. A
meta é atingir 95% do grupo.
As duas campanhas visam
reduzir o risco de reintrodução
do poliovírus selvagem no país,
além de garantir que os jovens
recebam todas as vacinas reco-

mendadas pelo Plano Nacional
de Imunização (PNI).
Para ser vacinado, basta
comparecer ao local levando
documento e a caderneta de
vacinação da criança e do
adolescente.
PREOCUPAÇÃO: - A
secretária Gabriela Martins
diz estar preocupada com os
índices alcançados até agora,
mas especialmente pela baixa
procura por vacinas.
Ela cita que já há algum
tempo Goioerê não vem atingindo os índices estabelecidos
pelo Ministério da Saúde. “Isso
é preocupante”, destaca.

Quando utilizada em
produtos voltados à mobilidade, como patinetes,
bicicletas, motocicletas e
carros elétricos, a bateria
de íons lítio necessita de
um rendimento elevado.
Por isso, a longo prazo,
precisa ser substituída.
Mas, mesmo ao ﬁnal da
vida útil no veículo, há a
possibilidade de células e
módulos da bateria ainda
serem reaproveitados em
outras aplicações, antes
de destinados à reciclagem. A Tupy e o Senai
Paraná, por meio do Instituto Senai de Inovação
em Eletroquímica, estão
trabalhando justamente
no desenvolvimento de
um método de validação
da bateria para aplicação
em segunda vida, já que
só podem ser reutilizados

após uma avaliação técnica
rigorosa.
Com esse projeto, as instituições pretendem inovar
no procedimento de triagem
e testes de baterias para
aplicação em segunda vida.
“Em uma década, a maioria
das baterias que equipam os
veículos elétricos deverá ser
substituída por baterias novas”, explica o pesquisador
do Senai Paraná, Heverson
Freitas. “Caso não sejam
corretamente destinadas,
se tornarão um passivo
ambiental gigantesco. É
por isso que diversas medidas estão sendo tomadas,
incluindo estudos e desenvolvimentos voltados à
aplicação dessas baterias em
um segundo uso”, completa.
A execução do projeto

trará para a Tupy a expertise em análise e elaboração
de packs de baterias de
íons de lítio de segunda
vida, conhecimento que
poderá representar uma
nova vertente no negócio
da companhia. “Utilizando as de segundo uso,
os custos econômicos e
ambientais são menores, o
que aumenta a viabilidade
dos projetos de geração
de energia solar e eólica,
assim como os postos de
carregamento rápido”,
aﬁrma André Ferrarese,
diretor da Tupy Tech.
Para conhecer mais
sobre a atuação do Instituto Senai de Inovação
em Eletroquímica, acesse
senaipr.com.br/tecnologiaeinovacao/nossarede/
eletroquimica.

Projeto da Tupy com o Senai Paraná possibilitará o
reuso das baterias de íons lítio utilizadas em veículos
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