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Após dois anos, Goioerê volta a
realizar desfile de 7 de setembro
A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria de Educação, realiza nesta quarta-feira,
o tradicional Desﬁle Cívico
de 7 de Setembro, após dois
anos sem as comemorações
de forma presencial. O desﬁle
terá concentração na Praça
da Rodoviária e seguirá pela
Avenida Daniel Portela, sendo
encerrado nas proximidades
do Calçadão da Avenida
Francisco Scarpari. O evento
vai contar com a participação
de várias entidades, além de
cerca de 2 mil alunos.
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“Ouse Florescer”:
evento vai
reunir mulheres
em Goioerê
ai sediar no próximo dia 10
deste mês, um importante evento para mulheres. Trata-se do
Workshop Ouse Florescer, que
busca o desenvolvimento pessoal
para construção da prosperidade
feminina.
PAGINA 02

Quarto Centenário intensiﬁca
melhorias das estradas rurais
A Prefeitura de Quarto
Centenário, através das
secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, bem
como Viação e Obras,
está intensificando os
serviços de readequação
das estradas rurais do município. Um dos trechos
que estão sendo melhorados, ﬁca no Porto 5,
onde o prefeito Akio Abe
e os secretários Rogério
Casa Branda e “Elizeu
da Jóia”, estiveram vistoriando. PAGINA 02

Curso de pedreiro para mulheres está
com as inscrições abertas em Goioerê
Seguem abertas na Secretaria de Indústria e Comércio de
Goioerê, as inscrições para o
curso de pedreiro para mulheres.
Esta é a segunda edição do curso
especíﬁco para o público feminino. O secretário Pedro Godoy
explica que o curso traz uma

PAGINA 02

oportunidade para mudança de
vida das mulheres que precisam
trabalhar, através da qualiﬁcação mão de obra. Com este
curso elas terão a oportunidade
de se recolocarem no mercado
de trabalho”, diz o secretário.
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COMUNICADO
Comunicamos aos nossos leitores e
anunciantes, que em virtude problemas
técnicos, a edição de hoje, desta Gazeta
Regional, circula, excepcionalmente em
preto e branco.
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Quarto Centenário intensifica
melhorias das estradas rurais
Conta reduzida
Pelo segundo mês consecutivo, os consumidores do
Paraná estão sentindo a redução no valor da conta de luz.
A diminuição foi de 13,4%, em média, e se deu em função
da redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a tarifa de energia,
de 29% para 18%, determinada pelo Governo do Estado no
ﬁnal de junho. A redução na conta de luz está valendo para
todas as classes consumidoras da Copel, de forma linear.
Semana da Pátria
A abertura da Semana da Pátria foi realizada nesta
segunda-feira (05), no Palácio Iguaçu, após dois anos sem
solenidades por conta da pandemia. O evento contou com a
participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior e
do comandante da 5ª Divisão de Exército, general de Divisão
Fábio Benvenutti Castro. Neste ano, o desﬁle cívico-militar
volta à Av. Cândido de Abreu, na Capital, com cerca de três
mil pessoas, sendo 2 mil militares.
Lado certo!
Depois do apoio do prefeito de Curitiba, Rafael Greca,
que garantiu votar em Álvaro Dias por considerá-lo um
defensor de Curitiba e das causas paranaenses, agora o
candidato à reeleição ao Senado Federal, tem mais um forte aliado: o deputado estadual Alexandre Curi, do partido
do governador Ratinho Junior (PSD). Também está nesta
cruzada, o ex-vereador Celso Torquato. “Alexandre Curi é
um dos mais brilhantes deputados que compõem a nossa
Assembleia Legislativa e ﬁco grato e feliz em saber que ele
estará do nosso lado”, disse o senador.
Recesso parlamentar
A Assembleia Legislativa do Paraná deverá ter nesta
semana suas três últimas sessões do “primeiro semestre”.
A expectativa é que a partir da quarta-feira (7) os deputados entrem em recesso, só retornando aos trabalhos após
a eleição de 2 de outubro. O tradicional recesso de julho
ainda não foi desfrutado pelos parlamentares porque eles
ainda não aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). Constitucionalmente, os deputados só podem curtir
o recesso após a aprovação da LDO, que será colocada em
pauta nas sessões desta semana.
No milionário
O novo milionário do programa Nota Paraná do mês
de setembro é de Curitiba. O bilhete premiado é do bairro
Pilarzinho e o ganhador concorreu com 31 bilhetes gerados
de 51 notas ﬁscais emitidas. Já o segundo maior prêmio,
de R$200 mil, também foi para um morador da capital
paranaense, no bairro Umbará.
Na busca
O Deputado Federal Sandro Alex (PSD) destacou-se,
nos últimos anos, atuando como Secretário de Estado de
Infraestrutura. Da região dos Campos Gerais, Alex agora
busca a reeleição para o mandato de Deputado Federal
pelo PSD. Além de ser eleito o quarto melhor deputado do
Brasil pela Revista Veja, Sandro Alex teve destaque em
obras de relevância do Estado, tais como Trevo Cataratas
em Cascavel, a nova ponte de Foz do Iguaçu que liga até
ao Paraguai e, na região de Maringá, o início das obra de
duplicação da PR-317.
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 Prefeitura de Quarto
Centenário, através das secretarias de Agricultura e Meio
Ambiente, bem como Viação
e Obras, está intensiﬁcando os
serviços de readequação das
estradas rurais do município.
Um dos trechos que estão
sendo melhorados, ﬁca no Porto 5, onde o prefeito Akio Abe
e os secretários Rogério Casa
Branda e “Elizeu da Jóia”,
estiveram vistoriando. “Um
trabalho importante, de apoio
aos agricultores e moradores
da zona rural’, cita o prefeito.
De acordo com Akio,
por ser um município essencialmente agrícola, é de
fundamental importância que
a administração municipal
apoie o setor rural. “A gente
sabe da importância dos produtores e por conta disso temos
dado total apoio na melhoria
de estradas e outras ações”,
comentou.

O prefeito Akio esteve vistoriando os serviços realizados pela prefeitura

“Ouse Florescer”: evento vai
reunir mulheres em Goioerê

A cidade de Goioerê
vai sediar no próximo
dia 10 deste mês, um
importante evento para
mulheres. Trata-se do
Workshop Ouse Florescer, que busca o desenvolvimento pessoal para
construção da prosperidade feminina.
De acordo com a organização do evento, o
workshop vai contar com
muita interação e contando com apresentação
de técnicas e dinâmicas
que ajudarão a descobrir
o que falta para potencializar os seus resultados
na vida.

O mentor Jonas kaz participara do evento

O evento é esperado
com expectativa, pois
está sendo preparado
para desenvolver temas
sensíveis às mulheres que
desejam ser protagonista
de sua história.
O workshop tem inicio programado para às
9 horas e será realizado
no Centro de Eventos
Hadassah. Haverá pausa
para o almoço das 12 às
13:30 horas.
O e ve nto c onta r á
c om um c on vi da d o
especial, Jonas Kaz,
considerado o “Rei da
Abundância” e “Mentor
dos Mentores”.

Melhor Idade conquista medalhas
e troféus nos Jogos da Integração
O Grupo da Melhor
Idade de Goioerê fez bonito
nos Jogos da Integração
de Guaratuba, conquistand o várias medalhas
em diversas modalidades
esportivas. No total 44
cidades participaram da
competição.
Na colocação geral,
e n t r e a s 4 4 c i d a d es ,
Go i oe r ê fi co u co m o
décimo lugar. “Estamos
felizes com os resultados
e queremos parabenizar
os idosos que se fizeram
presentes”, diz o secretário Igor Américo.
A secretária de Assis-

A equipe da terceira idade que conquistou medalhas em Guaratuba

tência Social, Ivanilda
Plazza, esteve presente
no evento, acompanhando

os idosos para mais esse
desaﬁ o. “Também quero
parabenizar nossa equipe,
que fez bonito, conquistando medalhas e troféus”,
comentou.
Tam bém integraram

a equipe de Goioerê, a
dirigente Julia Freitas e o
professor Antônio Mozena.
O prefeito Betinho lima esteve prestigiando o evento e
disse ter ﬁcado muito feliz
com os resultados obtidos.
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Após dois anos, Goioerê volta a
realizar desﬁle de 7 de setembro
A Prefeitura de Goioerê,
através da Secretaria de
Educação, realiza nesta
quarta-feira, o tradicional
Desfile Cívico de 7 de
Setembro, após dois anos
sem as comemorações de
forma presencial.
O desﬁ le terá concentração na Praça da Rodoviária e seguirá pela Avenida
Daniel Portela, sendo encerrado nas proximidades
do Calçadão da Avenida
Francisco Scarp ari. O
evento vai contar com a
participação de várias entidades, além de cerca de
2 mil alunos.
O p r efe ito Be tin ho
Lima cita que a expectativa é grande, uma vez que

há dois anos a cidade não
realiza o desﬁle. “Estamos
muito animados e vivendo
uma expectativa grande”,
destacou ele.
Este ano, o desﬁle vem
repleto de simbolismo,
pelos 200 anos da independência do Brasil e
também por mostrar um
novo recomeço em diversos aspectos.
A secretária de Educação, Ane de Paula, também se diz na expectativa.
“Nossas expectativas são
muito boas e contamos com
a participação de toda a
comunidade”, destaca ela,
citando que o evento vai
contar com a participação
das tradicionais fanfarras.
O desﬁle está programado para ser iniciado às 8 horas, tendo como ponto de partida, a Praça da Rodoviária

Curso de pedreiro para mulheres está
com as inscrições abertas em Goioerê
Seguem abertas na Secretaria de Indústria e Comércio de
Goioerê, as inscrições para o
curso de pedreiro para mulheres. Esta é a segunda edição do
curso especíﬁco para o público
feminino.
O secretário Pedro Godoy
explica que o curso traz uma
oportunidade para mudança
de vida das mulheres que
precisam trabalhar, através da
qualiﬁcação mão de obra. Com
este curso elas terão a oportunidade de se recolocarem no
mercado de trabalho”, diz o
secretário.
Para se inscrever, as interessadas devem procurar a
Secretaria de Indústria e Comércio, levando documentos
pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.
O curso está programa para
acontecer entre os dias 12 e
28 de setembro, com aulas
sendo realizadas de segunda
a quinta-feira, sempre das 19
às 23 horas.

Interessadas devem procurar a secretária de Indústria e Comércio

Janiópolis: container Vida Marinha
encanta alunos da rede municipal
Com o objetivo de proporcionar uma experiência
nova para os alunos da rede
municipal de ensino, a Prefeitura de Janiópolis, através
da Secretaria Municipal de
Educação, trouxe ao município, o projeto Vida Marinha.
Trata-se de um laboratório
móvel dentro de um container
totalmente projetado com
todo o conforto de uma sala
de aula, onde, de maneira envolvente os alunos têm aulas
práticas com biólogos sobre
várias espécies marinhas,
podendo visualizar animais
empalhados.
O container chegou na
sexta-feira e permaneceu na
cidade até ontem, na frente
da Escola Municipal Alfeu
Teodoro de Oliveira. Mais
de 600 crianças da rede
municipal poderão visitar o
espaço e aprender um pouco
mais sobre fundamentos de
classiﬁ cação zoológicas e
noções mais aprofundadas
de educação ambiental.
O objetivo do projeto é
ajudar na conscientização

O evento encerrou nesta segunda-feira
ambiental de uma manei- Secretária.
ra dinâmica, colocando o
Ângela agradece ao preestudante em contato com feito Ismael José Dezanoski
animais que muitas vezes por viabilizar a vinda do
são vistos somente em livros, contêiner para atender aos
revistas e televisão. Para alunos do Município. Estão
a Secretária de Educação, visitando o projeto, alunos
Ângela Girardo Rocha é mais das escolas municipais Aluma oportunidade trazida feu Teodoro de Oliveira,
aos alunos para aprimorar Teodolino de Souza Franco
seus conhecimentos de forma (Bredápolis), do CEMEI
lúdica e interativa. “Nossos Maria de Bortolo Lopes e
alunos ﬁcaram encantados da Escola Especial Marcelo
com o projeto”, resumiu a Aparecido da Silva (Apae).
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