EDITORAGAZETA
REGIONAL
DE GOIOERÊ
LTDAME:0567201
0000197

Assinado de
forma digital por
EDITORA-GAZETA
REGIONAL DE
GOIOERÊ LTDAME:056720100001
97
Dados: 2022.08.18
15:14:46 -03'00'
QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2022

DIRETOR: Jucelino Costa dos Santos

EDIÇÃO: 3860

R$ 3,50

Completamente revitalizada, Casa
da Cultura será entregue no dia 25
A Prefeitura de Goioerê agendou para a próxima
quinta-feira, a entrega
das obras de reformas da
Casa da Cultura, que foi
totalmente revitalizada.
O prédio passou por uma
completa reforma, contando com a substituição
dos pisos, janelas, portas
e telhado. Também foram
executadas adaptações
para construção de mais
uma sala de dança.
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Saúde de Goioerê
segue com vacinação
contra a Poliomielite e
multivacinação
Segue nas unidades de
saúde de Goioerê, a campanha de vacinação contra
a Poliomielite e também a
Multivacinação.

Moreira Sales está cadastrando
para a castração de cães e gatos
O município de Moreira Sales está realizando o
cadastro dos tutores interessados em castrar seu
pet. O cadastro pode ser
feito no Departamento de
Agricultura. Serão castrados cães e gatos. De acordo
com a Prefeitura, o cadastro
está sendo realizado das 8
às 12 horas e das 13:30 às
17 horas. Os interessados
devem levar RG, CPF,
comprovante de endereço
e comprovante do Cadastro
Único.
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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.
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ACIG sorteia domingo veículo ‘zero’
da promoção do comércio de Goioerê
Muita expectativa para o
sorteio do veículo zero-quilômetro, que será sorteado
domingo, dia 21, pela ACIG
- Associação Comercial em
Empresarial de Goioerê. O
sorteio será às 09:30 horas,
na sede da ACIG. De acordo

com o presidente Lenilson
Munhoz, a promoção tem
sido das mais movimentadas
e superado todas as expectativas. “Graças a Deus nossa
promoção está muito boa e a
gente só tem que comemorar”, diz ele. PAGINA 03
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Moreira Sales está cadastrando
para a castração de cães e gatos
O município de Moreira
Sales está realizando o cadastro dos tutores interessados
em castrar seu pet. O cadastro
pode ser feito no Departamento de Agricultura. Serão
castrados cães e gatos.
De acordo com a Prefeitura, o cadastro está sendo
realizado das 8 às 12 horas
e das 13:30 às 17 horas. Os
interessados devem levar RG,
CPF, comprovante de endereço e comprovante do Cadastro
Único.
Ainda segundo as informações, o cadastramento segue
até esta sexta-feira, 19, sendo
que as vagas são limitadas.
Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone 35321626 e 99949-7091.
Bombardeio de pesquisas
Começou o bombardeio de pesquisas de intenções de
votos. Segundo o jornalista Pedro Ribeiro, “esse é um bom
mercado para institutos de pesquisas”. De acordo com Ribeiro,
muitos desses institutos são criados em épocas de eleições
com objetivos ﬁnanceiros,”como é percebido no Paraná,
onde erros e contradições são gritantes”. Algumas dessas
empresas ou institutos, não importam de serem chamadas
de Big-Fake, Data-Fake, ou outros.
Foz mapeada
O prefeito Chico Brasileiro
(PSD) e o secretário estadual
de Desenvolvimento Urbanos
e Obras Públicas, Augustinho
Zucchi, assinaram convênio
para Foz do Iguaçu receber o
geoprocessamento feito pelo
Paranacidade.O mapeamento
contempla todo o perímetro
urbano e vai permitir um melhor planejamento urbano e
para as empresas interessadas
em se instalar em Foz.
Maioria
A maioria do eleitorado
paranaense tem ensino médio
completo. Das 8.475.632 eleitoras e eleitores, 2.365.378,
o equivalente a 27,91%,
declaram ter finalizado a
educação básica. Em 2018,
nas últimas eleições gerais,
eram 2.051.957 (25,74%)
eleitores com ensino médio
completo no estado.
Voos internacionais
O Aeroporto Sílvio Name
Júnior de Maringá está autorizado a operar voos cargueiros
do Brasil e de fora do país. A
liberação consta na portaria
de 12 de agosto, publicada
no Diário Oﬁcial da União

Os interessados no programa devem procurar a secretaria de agricultura até amanhã

Dia D de vacinação será
neste sábado em Goioerê
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.
P R E O C UPA Ç Ã O:
- A secretária Gabriela
Martins diz estar preo-

pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária da
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), subordinada ao
Ministério da Infraestrutura.
5G no Paraná
O governador Ratinho Junior participou do lançamento
comercial da implantação
da tecnologia 5G no Paraná,
em torno de 100 vezes mais
veloz que o sinal de internet
atual (4G). Anova frequência
começou a funcionar a partir
desta terça-feira (16), inicialmente em Curitiba, em todos
os aparelhos habilitados.
FrutFest
Em duas semanas tem
início umas das maiores
feiras temáticas do Paraná:
a FrutFest será realizada em
Carlópolis entre os dias 1º e 4
de setembro e com uma programação repleta de atrações
nacionais. A feira na Ilha do
Ponciano terá rodeio, parque
de diversões, exposições e
praça de alimentação, entre
uma série de atrações e grande
estrutura que prometem fazer
da 11ª edição a maior FrutFest já realizada. A entrada
é gratuita.
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A campanha terá seu ápce neste sabado 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 a cordo 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 ﬁ lhos 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 recomendadas

cupada 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.

P03

QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2022

Completamente revitalizada, Casa
da Cultura será entregue no dia 25
A Prefeitura de Goioerê
agendou para a próxima quinta-feira, a entrega das obras de
reformas da Casa da Cultura,
que foi totalmente revitalizada.
O prédio passou por uma
completa reforma, contando
com a substituição dos pisos,
janelas, portas e telhado.
Também foram executadas
adaptações para construção de
mais uma sala de dança.
O secretário de Cultura,
Dhionatan Macena, explica
que a reforma vai proporcionar
melhores condições para realização das atividades artísticas
e culturais. “Os ambientes
ﬁcaram mais amplos e arejados.
Todas as salas também foram
equipadas com aparelhos de ar
condicionado”, citou.
Dhionatan ressalta que a
reforma também contemplou

um projeto de acessibilidade
para permitir o fácil acesso de
pessoas com qualquer tipo de
deﬁciência física.A nova Casa

O prédio da casa da cultura foi totalmente revitalizado:
obras serão entregues na semana que vem

ACIG sorteia domingo veículo ‘zero’
da promoção do comércio de Goioerê
Muita expectativa para
o sorteio do veículo zero-q u ilôm etro , qu e será
sorteado domingo, dia 21,
pela ACIG - Associação
Comercial em Empresarial
de Goioerê. O sorteio será
às 09:30 horas, na sede da
ACIG.
De acordo com o presidente Lenilson Munhoz,
a promoção tem sido das
m ais m ov im enta das e
superado todas as expectativas. “Graças a Deus
nossa promoção está muito
boa e a gente só tem que
comemorar”, diz ele.
A decisão de realizar o
sorteio na sede da ACIG se
deu após reunião com os
diretores, quando a maioria optou por não realizar o
evento com palco e show.
“O custo para um evento

O presidente da ACIG, Lenilson Munhoz: sorteio neste domingo

dessa natureza é muito
alto, daí que resolvemos
fazer de forma simples,
mas com muito carinho”,
cita.
O veículo sorteado será
um Fiat Moby. “Além disso, teremos mais quatro
vale-compras no valor de
R$ 500 cada”, comenta o
presidente, citando que o
dinheiro que a ACIG vai
economizar no show será
aplicado na ampliação de
campanhas e ações para
beneﬁciar os comerciantes.
Apoio: Sicredi, Prestar,
Dog King, Fiat Fancar,
visão Net, Dom Vanilla,
Laboratório Sante, Happy
Park, Colégio Mundo Mágico, Zacarias Chevrolet,
Integrado, Scarpari Empreedimentos e Sindicam.

de Cultura levará o nome do
artista Cláudio Martins que foi
um grande baluarte da cultura
goioerense.
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