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Santa Casa vai receber R$ 360 mil
do programa estadual ‘Opera Paraná’
O prefeito de Goioerê, Betinho Lima, assinou na manhã
desta quinta-feira, convênio em que o município adere ao
programa “Opera Paraná”, da Secretaria de Estadual da
Saúde. O objetivo do programa é diminuir a ﬁla de cirurgias
eletivas gerada pela pandemia.
PAGINA 03

Copa de Futsal tem ﬁnal
‘eletrizante’ em Goioerê

Janiópolis: aberta licitação para
troca do piso do Ginásio de Esportes
Em breve o Ginásio
de Esportes Ge túlio
Ohara terá um novo
piso para que os atletas possam praticar as
modalidades de quadra.
A autorização para a
abertura de licitação
para contratar uma empresa especializada na
área foi assinada pelo
prefeito Ismael José
Dezanoski durante Ato
Cívico em comemoração ao Dia da Independência (7 de setembro).
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Moreira Sales realizou concentração cívica
pelos 200 anos da Independência do Brasil
O município de Moreira Sales realizou uma
grande concentração
cívica para marcar a passagem dos 200 anos da

independência do Brasil. O evento aconteceu
na terça-feira à noite,
no Ginásio de Esportes
Morenão. PAGINA 02

Foi ‘eletrizante’ a ﬁnal
da Copa Goioerê de Futsal,
realizada na noite desta
quarta-feira no Ginásio de
Esportes 10 de Agosto. O

evento foi acompanhado
por um grande número de
torcedores, que lotaram as
arquibancadas do ginásio.
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Projeto proíbe comercialização de
cobre e alumínio sem origem em Goioerê
De autoria do vereador
e presidente da Câmara
Municipal, Herley Kleber Dantas de Oliveira - o
Paraíba - tramita nas comissões do Legislativo,

projeto de lei que proíbe
a comercialização de cobre, alumínio e similares,
em formato de cabos,
sem origem em Goioerê.
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Projeto proíbe comercialização de
cobre e alumínio sem origem em Goioerê
Sabatina
A OAB Paraná promoverá nos dias 13, 14 e 15 de setembro
uma série de sabatinas aos candidatos ao cargo de governador
do estado. As sabatinas serão realizadas no Auditório da OAB
Paraná, com transmissão pelo Youtube. Na série, todos os candidatos terão o mesmo tempo para expor sua plataforma. Serão
concedidos 10 minutos para a apresentação livre, sendo 5 minutos
no início e 5 no ﬁnal.
Sabatinados
O primeiro a ser sabatinado, no dia 13, será Ricardo Gomyde
(PDT) e Roberto Requião (PT). No dia 14, participam da sabatina
Vivi Motta (PCB) e a Professora Ângela (PSOL). Na quinta-feira,
dia 15, serão sabatinados três candidatos. A jornada começa
com Ratinho Júnior (PSD), seguido de Solange Bueno (PMN)
encerrando com Joni Correia (DC). Os candidatos Professor Ivan
Bernardo (PSTU) e Adriano Teixeira (PCO) foram convidados,
mas ainda não conﬁrmaram sua participação.
Multa pendente
O Governo do Paraná pediu à Justiça Federal a liberação
de quase R$ 2 milhões do valor da multa da Petrobras devida
ao Estado. Trata-se do pagamento de dois contratos assinados
pelo Instituto Água e Terra (IAT) para a compra de materiais/
equipamentos para implantação de Sistema de Abastecimento
Rural e a aquisição de licenças de software.
Nova tentativa
O juiz federal Flávio Antônio da Cruz, da 11ª Vara Federal
de Curitiba, deu prazo de cinco dias úteis para o Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal se manifestarem
sobre o pleito do Governo do Estado. Anterior a esse pedido, em
junho deste ano, o Estado pediu e a Justiça Federal autorizou
o uso de R$ 107 milhões do total da multa da Petrobras para
compra de 373 caminhões, que já foram entregues a centenas
de municípios paranaenses.
Desembargador TJ-PR
A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público
Estadual abriram processos internos para deﬁnir suas listas
com indicações de nomes para três vagas de desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR). As relações
com os nomes devem ser conhecidas até o ﬁnal do mês. Das
130 cadeiras de desembargador do TJ, quatro estão vazias hoje.
Libertadores da América
A ﬁnal da Libertadores da América entre Flamengo eAtlético-PR será a quinta da história entre duas equipes do Brasil. Após
derrotar o Vélez Sarsﬁeld (Argentina) por 2 a 1, na noite desta
quarta-feira (7) no Maracanã, o Rubro-Negro e o Furacão disputarão o título da competição continental no dia 29 de outubro,
no estádio Monumental de Guayaquil (Equador).
Certiﬁcação em Gestão
As coordenadorias da Federação das Associações Comerciais
e Empresariais do Paraná (Faciap) e as associações comerciais
têm até o dia 30 de setembro para fazer suas inscrições no Programa de Certiﬁcação em Gestão da Faciap (PCGF), realizado
pela em parceria com o Sebrae-PR. O Programa é 100% online
e gratuito e visa a melhoria de processos e da implantação de
ferramentas que condizem com as boas práticas de gestão das
entidades, para que se tornem sustentáveis e gerem valor para
seus associados e a comunidade local.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornaise portais associados.
Saiba mais em www.adipr.com.br

De autoria do vereador
e presidente da Câmara
Municipal, Herley Kleber
Dantas de Oliveira - o Paraíba - tramita nas comissões
do Legislativo, projeto de
lei que proíbe a comercialização de cobre, alumínio
e similares, em formato
de cabos, sem origem em
Goioerê.
Pela lei, que deverá
ser votada nos próximos
dias, os estabelecimentos,
pessoas jurídicas ou físicas
que praticam o comércio
destes produtos que não
comprovarem a origem
dos mesmos ﬁcarão sujeitos à aplicação de multa
e cassação do alvará de
funcionamento.
O vereador ‘Paraíba’
cita que a intenção do presente projeto de lei é de
barrar o ciclo transgressor
no receptador, ou seja,
nos estabelecimentos que
adquirem ou mantenham
em depósito tais matérias
sem origem comprovada.
O projeto foi motivado
pelo elevado número de
furtos de ﬁos na cidade,

O vereador “Kleber Paraíba”: preocupação com comercialização irregular de ﬁos de cobre

que tem causado danos a
milhares de pessoas. “A
gente não pode ﬁcar de
braços cruzados. É preciso
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elétrica, hastes de cobre
e alumínio, hidrômetros,
e até a retirada de metais
oriundo do cemitério.

Moreira Sales realizou concentração cívica
pelos 200 anos da Independência do Brasil
O município de Moreira
Sales realizou uma grande
concentração cívica para
marcar a passagem dos 200
anos da independência do
Brasil. O evento aconteceu na terça-feira à noite,
no Ginásio de Esportes
Morenão.
A concentração foi organizada pela Secretaria
Municipal de Educação e
contou com a realização
de apresentações culturais
por parte dos alunos da
rede municipal d ensino,
bem como da Fanfarra
Municipal.
As apresentações contaram com danças e encenações, que foram elogiadas pelo público presente,
todas com foco na história
da independência.
O prefeito Rafael Bola-

O prefeito Rafael Bolacha com autoridades do município

cha, que esteve presente,
juntamente com vereadores e outras autoridades,
ag ra de ceu ao p ú blic o
presente no evento e ressaltou que é importante
comemorar a Independência do Brasil junto às
crianças, criando o espírito
de civismo.

O PALADINO DA VERDADE
EDITORA GAZETA REGIONAL DE GOIOERÊ LTDA
CNPJ:05.672.010/0001-97

reagir e proteger as pessoas
de bem”, disse, citando que
os furtos registrados são de
cabos de telefonia e energia

A concentração aconteceu no ginasio de esportes
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Santa Casa de Goioerê vai receber
R$ 360 mil do programa ‘Opera Paraná’
O prefeito de Goioerê,
Betinho Lima, assinou na
manhã desta quinta-feira,
convênio em que o município adere ao programa
“Opera Paraná”, da Secretaria de Estadual da Saúde.
O objetivo do programa é
diminuir a ﬁla de cirurgias
eletivas gerada pela pandemia.
O convênio foi assinado
entre o município e o Governo Estadual, através de
parceria com a Santa Casa
de Goioerê. “Mais uma conquista importante para nossa
população. Vamos zerar a
ﬁla de espera por cirurgias
eletivas no município”, disse o prefeito Betinho.
As cirurgias eletivas
são aquelas que não são
consideradas de urgência
e podem aguardar agendamento, as quais foram
suspensas em todo o Brasil
nos anos de 2020 e 2021
devido à pandemia para
garantir leitos, insumos e
medicamentos aos pacientes com Covid-19.

O convênio foi assinado nesta quinta-feira pelo prefeito Betinho Lima em evento na Santa Casa

Ao assinar o convênio, o
prefeito Betinho agradeceu o
apoio que Goioerê tem recebido do Governo Estadual.
“O que seria de nós, se não
fosse o governo estadual?”,
questionou, acrescentando
que graças à parceria que
tem com a administração paranaense, muitas conquistas
têm sido viabilizadas para o
município.
Através deste convênio,
a Santa Casa de Goioerê
receberá um recurso da
ordem de R$360 mil, que
serão investidos em cirurgias eletivas, conforme a
necessidade do município
e pactuação com o Estado.
O Provedor da Santa
Casa, José Augusto de
Souza, agradeceu o apoio
do prefeito Betinho e disse
que com o convênio será
possível realizar cirurgias
que ﬁcaram represadas por
conta da pandemia. “Vamos
acolher os pacientes que
estão na ﬁla de espera aguardando pelo procedimento”,
destacou.

Janiópolis: aberta licitação para
troca do piso do Ginásio de Esportes
Em breve o Ginásio de Esportes Getúlio Ohara terá um
novo piso para que os atletas
possam praticar as modalidades de quadra. A autorização
para a abertura de licitação
para contratar uma empresa
especializada na área foi assinada pelo prefeito Ismael
José Dezanoski durante Ato
Cívico em comemoração ao
Dia da Independência (7 de
setembro).
Conforme o prefeito Ismael, a licitação será na modalidade Pregão Presencial no
próximo dia 22 de setembro,
às 9 horas, na Prefeitura Municipal. O valor de referência
é de R$ 168 mil.
O piso do Ginásio de Esportes colocado a menos de
10 anos está bastante deteriorado e precisa urgentemente

O prefeito Ismael assinando processo de licitação para as obras
ser trocado. “Vamos atender pratica dos esportes”, disse o Administração.
mais esta reivindicação dos prefeito Ismael, informando
O prefeito aproveitou para
desportistas de Janiópolis que o investimento será de anunciar que após a troca do
que merecem uma quadra recursos próprios da Prefei- piso serão programadas ouesportiva de qualidade para a tura, economizados pela atual tras melhorias no Ginásio de
Esportes, como a substituição
da iluminação, pintura e melhorias na cobertura.

Saúde prorroga vacinação contra a
paralisia infantil até o ﬁm do mês
O Ministério da Saúde
prorrogou a Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite paralisia infantil - até o
dia 30 de setembro. Nesse
período também, os pais
poderão fazer a atualização das carteirinhas.
Em Goioerê, a vacina
de reforço contra a doença
continua sendo oferecida
em todas as unidades de
saúde para as crianças
com idade entre um ano
e cinco anos incompletos.
“Todas as crianças dentro
dessa faixa etária devem
ser vacinadas”, comenta a secretária Gabriela
Martins.
Segun do a saúde, a
prorrogação da campanha
é por causa dos baixos índices registrados em todo

A campanha segue até o próximo dia 30

o país e como a paralisia
infantil é uma doença que
voltou a ameaçar o mundo,
é muito importante que
todas as crianças sejam
imunizadas para impedir
que a doença volte.
A conferência da carteira de vacinação é para

crianças e adolescentes
com idade de até 15 anos,
que poderão receber todas
as vacinas necessárias
para a faixa etária. Para
receber a vacina basta ir ao
posto de saúde mais perto
de sua casa, em horário
normal de funcionamento.
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Copa de Futsal tem ﬁnal
‘eletrizante’ em Goioerê

Foi ‘eletrizante’ a final
da Copa Goioerê de Futsal,
realizada na noite desta
quarta-feira no Ginásio de
Esportes 10 de Agosto. O
evento foi acompanhado
por um grande número de
torcedores, que lotaram as
arquibancadas do ginásio.
Na categoria ouro - ou
principal, o grande campeão foi o time da Quality
Net, que venceu a boa
equipe de Jaracatiá pelo
placar 7 x 5. Foi um jogo
para entrar na história,
com disputas acirradíssimas entre as duas equipes,
desde o primeiro tempo
até o último segundo da
etapa complementar.
O secretário Igor Américo se diz satisfeito com

CONHEÇA OS ATLETAS DESTAQUES
Sub -10
Artilheiro: Eduardo Alves - Viva Vila
Goleiro menos vazado:Eduardo Angelo - Grêmio MNR
Craque: Nicolas Natan- GrêmioMNR
Sub-12
Artilheiro: Ruan Carlos - Jardim Universitário
Goleiro: Vitor Straliote -Graﬁca
Craque: Pedro Miguel - Jardim Universitário
SUB-14
Artilheiro:KauanAlves - Viva Vila
Goleiro:Bodoco- Grêmio
Craque: Tiago Batista

As equipes campeãs foram premiadas logo após o ﬁnal das partidas

a competição, que passa a
fazer parte do calendário
esportivo da cidade. “Estamos bastante felizes e
quero agradecer a todos os
dirigentes e atletas, principalmente pela maneira
ordeira que se portaram
dur an te a com petição.
Obrigado a todos e se
pr epar em por qu e v em
mais eventos pela frente”,
disse.

Bruno foi eleito o craque da competição

DESTAQUES: - O artilheiro da competição na
categoria ouro foi o atleta
Marcelo Ferreira, jogar da
Quality Net. Já o goleiro

menos vazado foi João
Paulo, também da Quality
e o craque da competição
é Bruno Periera, do time
de Jaracatiá.
CATEGORIAS: - Na
categoria sub-10, o título
de campeão ficou com a
equipe Grêmio MNR. Na
categoria sub-12, quem
levou o título foi a equipe
Fiat Fancar/Gráfica União
e na sub-14 venceu o time
do Grêmio MNR, o mesmo
na sub-16. Pela chave Prata quem ficou com o título
foi o time da Panificadora
Trigo de Ouro.

Quarto Centenário realizou
gincana ‘Juntos Somos Mais’
A Prefeitura de Quarto
Centenário, através da Secretaria de Educação, com
o apoio do CRAS, Ação
Social, Projeto Cidadãos
do Futuro e CMEI Coração de Maria, realizou no
último domingo do mês de
agosto, no Estádio Municipal, a 6ª gincana “Juntos
Somos Mais”.
O evento foi um sucesso, contando com a participação dos pais e alunos,
que juntos somaram diversas atividades esportivas

O evento contou com a participação de pais e também alunos

Os melhores competidores foram
premiados no ﬁnal da competição

e brincadeiras. De acordo
com os organizadores do
evento, o objetivo foi promover a interação entre as
famílias e principalmente
entre pais e responsáveis.
Durante toda manhã,
pais, alunos, professores
e funcionários em geral,
se interagiram, fato que
fez o evento um grande
sucesso. O prefeito Akio
Abe, a secretária Angela

Tunin” e os diretores
Claudinei Estender e Elza
Graci, destacaram a importância desse momento
de lazer com a família.
“Mais uma vez um grande
evento que teve sucesso
e agradecemos a todos os
funcionários pelo comprometimento”, disseram,
agradecendo também ao
prefeito Akio Abe e à secretária Angela Tunin.

SUB-16
Artilheiro: Pedro Antonio-Grêmio MNR
Goleiro: João Comparuti-Grêmio MNR
Craque: João Madeira -Grêmio MNR
Prata
Artilharia: Anderson de Paula- Paniﬁcadora Trigo de Ouro
Goleiro:WellintonSantos -Paniﬁcadora Trigo de Ouro
Craque:willianJacson - Paniﬁcadora Trigo de Ouro
OURO
Artilheiro: Marcelo Ferreira -Quality
Goleiro: João Paulo – Quality
Craque: Bruno Pereira- jaracatia
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