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Leilão de veículos da Prefeitura
de Goioerê será nesta terça-feira
Acontece nesta terça-feira,
dia 21, o leilão de veículos da
Prefeitura de Goioerê. Os lances iniciais vão de R$ 300,00
para veículos sucateados, a R$
3 mil para veículos rodando.
De acordo com a Prefeitura,
são carros, motocicletas, caminhões, maquinários, sucatas
entre outros, que estão armazenados no pátio de máquinas
do município. PAGINA 04

Dia da Cidadania:
evento acontece
nesta terça-feira
Muita expectativa para
a realização do Dia da
Cidadania, que acontece
nesta terça-feira em Goioerê. O projeto é de autoria
do vereador e presidente
da Câmara, Kleber de
Oliveira – o Paraíba - e
tem como objetivo, a realização de atendimentos
jurídicos, serviços sociais,
orientação sobre a emissão
de documentos, veriﬁcação
da pressão arterial, teste de
glicemia, corte de cabelo,
entre outros. PAGINA 02

Mais de 500 famílias de Goioerê
irão receber o Cartão Comida Boa
A Prefeitura de Goioerê, através da Secretaria de Assistência
Social, vai atender 549
famílias com o Cartão
Comida Boa, programa desenvolvido pelo
Governo Estadual, em
parceria com os municípios. A secretária
Ivanilda Plaza explica
que serão atendidas
famílias em situação de
vulnerabilidade já cadastradas na Assistência
Social. PAGINA 03

Goioerê: portal de entrada da cidade foi
remodelado e entregue à comunidade
Foi entregue na manhã do
último sábado, pelo prefeito
Betinho Lima, a remodelação
do portal de entrada de Goioerê,
construído há cerca de 10 anos e

que ganhou um novo layout. De
acordo com o prefeito, a proposta
é causar uma boa impressão e dar
visibilidade para a cidade.

PAGINA 03

Vereador Fabiano solicita melhorias
na estrada da Agrovila em Goioerê
Os vereadores de Goioerê
estiveram reunidos na noite
desta segunda-feira, para a
realização de mais uma sessão
plenária do Poder Legislativo.
Na oportunidade, várias indicações, projetos e um requerimento foram aprovados. Entre

as indicações aprovadas,
destaque para uma de autoria
do vereador Fabiano Barboza,
que solicita a realização de
vários serviços de melhorias
na Estrada da Agrovila Luiz
Barros Novaes.

PAGINA 02
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Vereador Fabiano solicita melhorias
na estrada da Agrovila em Goioerê

Recurso de campanha
O valor destinado aos partidos políticos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para campanhas eleitorais poderá chegar a
R$ 5,7 bilhões. Além do aumento do fundo eleitoral, o Congresso restaurou outros 11 dispositivos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) deste ano que haviam sido vetados.
Um desses dispositivos é a autorização para reajuste do piso
salarial dos agentes de saúde.
Fundo eleitoral
O valor final do fundo
eleitoral ainda será deﬁnido na
LOA, que será votada na próxima semana pela Comissão
Mista de Orçamento (CMO)
e depois pelo Plenário do
Congresso. Os senadores que
defenderam a derrubada do
vetoressaltaram que o dinheiro
para as campanhas eleitorais
ainda não está carimbado, e
pode vir a ser menor do que o
valor máximo autorizado.
Créditos de combustíveis
O governador Ratinho
Junior sanciona lei que devolve créditos de combustíveis
no Nota Paraná. A nova lei
permite alterar o cálculo dos
créditos de ICMS devolvidos
pelo Nota Paraná, reservando
R$ 10 milhões para serem distribuídos para notas ﬁscais de
postos de gasolina. A medida
vem para minimizar o impacto
econômico do aumento dos
combustíveis.Apartirde agora,
consumidores que cadastrarem
a nota ﬁscal nos abastecimentos em postos de combustíveis
vão receber retorno ﬁnanceiro
do ICMS.

estudante fará todo o Ensino
Médio com o curso técnico
integrado, dentro da própria
instituição de ensino, não
sendo necessário se deslocar
para outra localidade.
Passaporte da vacina
No Paraná a comprovação
da vacinação em crianças
e adolescentes existe desde
2010. Comprovar a regularidade vacinal é lei no estado
e requisito para matricular
crianças em creches, jardins
de infância e maternais.
Desde 2018, a regra passou
a valer para qualquer pessoa
até 18 anos de idade, desde a
educação infantil até o ensino médio. As leis estaduais
16.504/2010 e 19.534/2018,
criadas pela Assembleia Legislativa do Paraná, estipulam
a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação
com as 19 vacinas listadas
pelo PNI.

Capital da Acerola
Japurá já é considerada a
capital paranaense da acerola.
Segundo a Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento (SEAB), a fruta é
Formação técnica
um dos principais cultivos da
A Secretaria de Estado da cidade e só perde para o milho
Educação e do Esporte (Seed- e para a soja. São mais de cem
-PR) fechou uma parceria hectares ocupados para o seu
para ofertar os cursos técnicos cultivo. No ano passado, a prointegrados de Administração, dução de acerola do município
Agronegócio e Desenvol- foi de 1.900 toneladas. É mais
vimento de Sistemas. As da metade de toda a acerola
aulas serão ministradas por colhida no estado, que somou
professores da Unicesumar, 3.681 toneladas, de acordo
especializados nas áreas. O com a SEAB.
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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Os vereadores de Goioerê
estiveram reunidos na noite
desta segunda-feira, para a
realização de mais uma sessão
plenária do Poder Legislativo. Na oportunidade, várias
indicações, projetos e um requerimento foram aprovados.
Entre as indicações aprovadas, destaque para uma de
autoria do vereador Fabiano
Barboza, que solicita a realização de vários serviços
de melhorias na Estrada da
Agrovila Luiz Barros Novaes.
O vereador cita que as
melhorias são necessárias,
uma vez que a estrada é
a única via de ligação do
bairro com a PR-180. “Essa
é uma melhoria necessária”,
destacou ele.
Entre os serviços solicitados, estão patrolamento,
cascalhamento e compactação do solo.
Também de autoria do
vereador Fabiano, foi aprovada ontem, indicação que
solicita da Secretaria de Viação e Obras, que realize com
urgência a limpeza de um
bueiro entupido, localizado
na Rua Guatemala, número

Sessão realizada ontem à noite foi das mais tranquilas: varias proposições aprovadas
202, no Jardim América.
Por último, foi votado e quantitativos, composição
De autoria do vereador requerimento do vereador unitária de preços, memóFabio Plaza, foi aprovada Fabio Plaza, solicitando do rias de cálculo, orçamento
indicação, para que a partir de departamento competente, quantitativo e cronograma
primeiro de janeiro do próxi- para que informe sobre a físico-ﬁnanceiro, memoriais
mo ano, todos os servidores contratação de empresa es- descritivos, especiﬁcações
que completaram seu tempo pecializada em engenharia técnicas e planilhas de mapara quinquênio, anuênio e e arquitetura para elaboração teriais e serviços, bem como
licença especial, desde 28 de 11 projetos executivos informações sobre o motivo
de maio de 2020, possam ter completos.
da urgência na elaboração
esse direito a partir de janeiro
O vereador quer a apresen- destes projetos, entre outras
de 2022.
tação de planilhas de custos informações.

Dia da Cidadania: evento
acontece nesta terça-feira
Muita expectativa para
a realização do Dia da
Cidadania, que acontece
nesta terça-feira em Goioerê. O projeto é de autoria
do vereador e presidente da
Câmara, Kleber de Oliveira – o Paraíba - e tem como
objetivo, a realização de
atendimentos jurídicos,
serviços sociais, orientação sobre a emissão de

documentos, veriﬁ cação
da pressão arterial, teste de
glicemia, corte de cabelo,
entre outros.
O evento vai acontecer
na Praça da Igreja Católica Matriz e contará com
a participação de várias
secretarias municipais,
que também estarão oferecendo seus serviços à
população. “Será um dia

O vereador Kleber Paraiba é o autor da proposta

muito importante em que
a comunidade poderá tirar
dúvidas sobre diversos
assuntos, bem como ser
atendidas pelos serviços
municipais”, diz o vereador.
O Dia da Cidadania terá
início a partir das 17 horas
e será uma oportunidade
para que a população tenha acesso aos serviços
e atendimento do poder
público mais facilitado.
“Eu espero a participação
da comunidade. Será muito
bacana esse evento, pois

esperamos resolver muitos
problemas através dessa
ação”, comenta o vereador
Paraíba.
Além dos serviços oferecidos à população durante o evento, o Dia da Cidadania também contará com
a realização de um culto de
ação de graças pela vida
dos servidores da saúde,
especialmente àqueles que
atuaram na linha de frente
da Covid-19. “Eles também serão homenageados,
com um certiﬁcado”, diz o
vereador Paraíba.
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Mais de 500 famílias de Goioerê
irão receber o Cartão Comida Boa
A Prefeitura de Goioerê, através da Secretar ia de Assistência
Social, vai atender 549
famílias com o Cartão
Comida Boa, programa desenvolvido pelo
Governo Estadual, em
parceria com os municípios.
A secretária Ivanilda
Plaza explica que serão
atendidas famílias em
situação de vulnerabilidade já cadastradas na
Assistência Social.
Para receber o benefício, a renda familiar
mensal per capita deve
ser entre R$ 100 e R$
200. Já para famílias em
extrema pobreza a renda
mensal per capita deve
ser de até R$ 100, desde
que não sejam beneficiárias do programa de
transferência de renda
federal (Auxílio Brasil).
O benefício será con-

Os cartões começam a ser distribuidos pela Assistência Social do município

cedido através de cartão
magnético, que terá recarga mensal no dia 25
de cada mês, no valor
de R$ 80,00.
O principal objetivo
deste programa é contribuir para a erradicação
da pobreza, garantia da
segurança alimentar e
a redução da desigualdade social no Estado.
A cada 90 dias será
gerada uma nova lista
de beneficiários, onde
serão verificados se a
família atende aos critérios de habilitação.
Quem continuar atendendo aos critérios permanecerá com a recarga
mensal do cartão. Ao
mesmo tempo em que
aqueles que não estiverem mais enquadrados
no programa terão o cartão cancelado. Em todo
o Paraná 90 mil famílias
serão beneficiadas.

Goioerê: portal de entrada da cidade foi
remodelado e entregue à comunidade
Foi entregue na manhã
do último sábado, pelo
prefeito Betinho Lima,
a remodelação do portal
de entrada de Goioerê,
construído há cerca de
10 anos e que ganhou um

novo layout.
De acordo com o prefeito, a proposta é causar
uma boa impressão e dar
visibilidade para a cidade.
“Quem chega em Goioerê já tem uma excelente

impressão, mas estamos
tr ab a lh an d o p ar a q u e
nossa cidade torne mais
atraente”!, diz ele.
Beti nh o c ita q u e a
primeira impressão é a
que fica e que o portal

deve ser um espécie de
cartão postal da cidade.
“É o ponto de chegada
das pessoas que visitam a
cidade e por conta disso
tem ser algo atraente”,
destacou ele.

A entrega da remodelação do portal aconteceu no último domingo: melhorias na entrada da cidade

AVISO DE CONCORRÊNCIA
Nº 010/2.021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE GALERIAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO
VIÁRIA em diversas ruas do Parque Industrial no Município
de Goioerê - PR. Valor Máximo R$-1.656.590,31.
Horário: 14:30 horas. Data: 25/01/2022.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no site
www.goioere.pr.go.br, e pelo e-mail: licitacoes@goioere.
pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 20 de dezembro de 2021.

AVISO DE CONCORRÊNCIA
Nº 007/2.021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE GALERIAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO
VIÁRIA em diversas ruas do Distrito de Jaracatiá no Município de Goioerê - PR. Valor Máximo R$-8.559.753,54.
Horário: 09:00 horas. Data: 24/01/2022.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no site
www.goioere.pr.go.br, e pelo e-mail: licitacoes@goioere.
pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 20 de dezembro de 2021.

AVISO DE CONCORRÊNCIA
Nº 009/2.021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE GALERIAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO
VIÁRIA em diversas ruas do Jardim Águas Claras no Município de Goioerê - PR. Valor Máximo R$-2.753.721,07.
Horário: 09:00 horas. Data: 25/01/2022.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no site
www.goioere.pr.go.br, e pelo e-mail: licitacoes@goioere.
pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 20 de dezembro de 2021.

AVISO DE CONCORRÊNCIA
Nº 008/2.021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE GALERIAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO
VIÁRIA em diversas ruas do Jardim Universitário no Município de Goioerê - PR. Valor Máximo R$-2.571.475,05.
Horário: 14:30 horas. Data: 24/01/2022.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no site
www.goioere.pr.go.br, e pelo e-mail: licitacoes@goioere.
pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 20 de dezembro de 2021.
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Leilão de veículos da Prefeitura
de Goioerê será nesta terça-feira

O leilão acontece nesta terça-feira: diversos veículos, como ônibus, trator e carro baixo

Acontece nesta terça-feira, dia 21, o leilão de
veículos da Prefeitura de
Goioerê. Os lances iniciais
vão de R$ 300,00 para veículos sucateados, a R$ 3
mil para veículos rodando.
De acordo com a Prefeitura, são carros, motocicletas, caminhões, maquiná-

rios, sucatas entre outros,
que estão armazenados no
pátio de máquinas do município.
No total serão oferecidos
27 itens entre motocicletas,
veículos leves, utilitários,
microonibus, maquinas, tratores e sucatas, pertencentes
ao município considerados

obsoletos e inservíveis ao
serviço público municipal.
Podem participar pessoas físicas ou jurídicas. O
leilão será às 9h30, no Pátio
de Maquinas do município.
O edital foi publicado em 3
de dezembro, no Portal da
Transparência da Prefeitura
de Goioerê.

Os agendamentos prévios, para conhecer os veículos com acompanhamento de um servidor municipal,
já estão disponíveis.
O edital completo, com
relação dos lotes, está disponível no site da Prefeitura
(https://goioere.pr.gov.br/
licitacaoView/?id=834).

Natal de reencontros é com a Copacol
A emoção do reencontro
vai tomar conta do Natal de
milhares de famílias brasileiras. Pais, ﬁ lhos, irmãos,
amigos... quem você vai
reencontrar neste ﬁ m de
ano? Para este momento
especial, nada mais justo
que contar com a Copacol, que coopera sempre
com produtos deliciosos,
nutritivos e saudáveis.
Esteja focado na emoção do reenco ntro, d o
abraço apertado e em comemorar a vida com quem
você mais ama. Para deixar
você mais tempo perto de
quem ama, a Copacol lança
a Linha Festa: produtos que
deixam a sua ceia muito
prática e saborosa.
A tr ad ição n atalin a
pede uma ave especial
para celebrar com toda a
família esse sentimento de
união. O grande destaque
é a Ave Navidad, que já
vem temperada, prontinha
para por no forno e deixar
todo mundo com água na
boca. Receitas incríveis
estão disponíveis em www.
copacol.com.br/natal/ para
você surpreender a todos

os seus convidados.
Outra novidade neste
ano é o Frango Defumado, pronto para servir. A
ave possui aroma e sabor
que vão surpreender. O
processo de defumação é
feito de maneira natural, o
que torna a ave ainda mais
saudável e deliciosa.
Com sabor marcante,
ele vem pronto para o consumo: você pode aquecê-lo
para comer ou simplesmente comê-lo em pratos

frios, como o seu paladar
mais apreciar. A dica do
chef para servir seus convidados é o Salpicão de
Frango Defumado: o toque
vai transformar a receita
tradicional em um prato
inesquecível. Com ele,
você faz recheios de massas, pastéis, sanduíches,
saladas, enﬁ m, inúmeros
pratos.
CAMPANHA
Co m todo o encanto natalino, a Copacol
aposta em uma campanha
que emociona e empolga
as famílias a realizarem
ceias de reencontro, após
um longo tempo afastadas
devido a pandemia. “Que-

remos fazer parte desse
momento de celebração.
Essa será uma festa especial pela reaproximação
de pais, filhos, irmãos,
amigos, enﬁm, todos quem
amamos. Nossa campanha
apresenta a importância de
estar ao lado de quem se
ama e como precisamos
comemorar cada minuto
das nossas vidas. A Copacol coopera com o dia a dia
e está presente neste Natal
de reencontros”, diz Alessandro Guerra, gerente de
Marketing Copacol.
Para assistir aos vídeos
da campanha e ter acesso a
receitas novas, siga o perﬁl
oﬁcial da Copacol no Instagram: @copacoloﬁcial

Estado lança Diagnóstico
Agropecuário do Paraná, com
dados detalhados do setor
O Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento lançou nesta
segunda-feira (20) a 1ª edição
do Diagnóstico Agropecuário
Paranaense. A publicação, de
periodicidade anual, reúne
informações atualizadas sobre
34 produtos agropecuários e
as exportações. O documento
pode ser acessado no site da
Seab.
O objetivo é dinamizar a
apresentação dos dados sobre a
agropecuária e espacializá-los
por meio de mapas. Assim,
será uma ferramenta importante para os técnicos do setor
e para subsidiar pesquisas na
área. Na publicação foram
utilizados os dados do Valor
Bruto da Produção (VBP) de

2020, levantamento realizado
pelo Deral calculado com base
na produção agrícola e nos preços recebidos pelos produtores
dos 399 municípios do Paraná.
Outras fontes do material
incluem as pesquisas da Produção Pecuária Municipal
(PPM), da Produção Agrícola
Municipal (PAM) e da Pesquisa da Extração Vegetal e
da Silvicultura (PEVS) do
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE);
do Sistema de Estatísticas
de Comércio Exterior do
Agronegócio Brasileiro do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; e
do Acompanhamento da Safra Brasileira da Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab).
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