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Polícia Militar inicia Operação Natal e
reforça presença nas ruas em Goioerê
O comando da 2ª Companhia da Polícia Militar
de Goioerê, lançou na tarde
desta segunda-feira, dia 13,
a Operação Natal 2021.
O objetivo é fortalecer a
presença da PM nas ruas,
com intensiﬁcação de policiamento preventivo e
rondas por toda a cidade. De
acordo com o Tenente Bruno
Marques, comandante da 2ª
CIA, a operação conta com
um acréscimo de efetivo,
para que desta forma, a Polícia Militar possa garantir a
sensação de segurança para
a população.PAGINA 03

‘Mão na Massa’:
curso capacitou
mulheres para a
construção civil
Fo i r ealiza da n esta
sexta-feira, a formatura
das 25 mulheres que participaram do curso ‘Mão
na Massa’, idealizado pela
vereadora Luci Alvino,
em parceria com a Prefeitura Municipal e apoiado
pelo Senai. PAGINA 02

Copacol paga R$ 134,5 milhões
em sobras a 6,9 mil cooperados
Com mais um rendimento histórico, a Copacol pagará R$ 134,5
milhões em sobras aos
6,9 mil cooperados em
2021, 12% a mais que
no exercício anterior.
O montante anunciado
nesta sexta-feira (10/12)
em reunião conjunta dos
membros dos Comitês
Educativos leva em
conta as movimentações
de janeiro a novembro
deste ano. PAGINA 03

Em sessão semanal, Câmara aprova
projetos, indicações e requerimentos
Os vereadores de Goioerê
se reuniram na noite desta
segunda-feira, dia 13, para
mais uma sessão plenária,
com uma pauta extensa,

envolvendo discussões de projetos do Poder Executivo, além
de indicações e requerimentos
dos próprios parlamentares.

PAGINA 02

Dengue: índice de infestação
caiu para 1,4% em Goioerê
Números da Secretaria
de Saúde, divulgados nesta
segunda-feira, apontam que
o índice de infestação do
mosquito transmissor da
dengue em Goioerê, caiu.

No levantamento anterior, o
índice era de 5,8% e agora é de
1,4%. Segundo a saúde, esse
índice indica um risco médio
para uma possível epidemia
de dengue. PAGINA 03
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Em sessão semanal, Câmara aprova
projetos, indicações e requerimentos

UEM empreendedora
A Universidade Estadual de Maringá (UEM) ﬁgura na 10ª
posição entre as melhores instituições de ensino superior do
Brasil em 2021, na área de extensão. A informação consta na
quarta edição do Ranking de Universidades Empreendedoras
(RUE), publicado nesta semana pela Confederação Brasileira
de Empresas Juniores (Brasil Júnior). Os resultados da classiﬁcação foram divulgados em sessão solene, no plenário da
Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília.
Mega fábrica
A Klabin anunciou, durante o Klabin Day (evento
anual de apresentação de
resultados e projetos a investidores), que irá investir R$
4,7 bilhões em 2022. Grande
parte do novo ciclo de investimentos da fabricante de
papéis e embalagens será na
conclusão da mega fábrica
Puma 2, em Ortigueira. De
acordo com a companhia,
somente nela, serão empregados R$ 2,75 bilhões no
ano que vem — este projeto
está estimado em mais de
R$ 12 bilhões e é o maior
investimento privado da
história do Paraná.
Erva paranaense
O Paraná é o maior
produtor de erva-mate no
Brasil. O estado é responsável por 87,4% da produção
nacional. O município de
Cruz Machado é quem lidera
a produção, sozinho produziu 108 mil toneladas de
erva-mate no ano passado,
em 14 mil hectares de terra.
A erva-mate produzida em
Cruz Machado é exportada
para vários países. O Rio
Grande do Sul é o maior consumidor em nível nacional.
Tarifa zero
Os vereadores de Paranaguá aprovaram o projeto
de lei que institui a tarifa
zero no transporte coletivo

urbano do município. O projeto ainda deverá ser votado
em segundo turno. Após
a aprovação e sanção pelo
prefeito – que pode vetar
algumas das emendas – a
prefeitura fará um cadastro
dos usuários. A gratuidade
será custeada por contribuição das empresas, que vão
pagar R$ 50,00 por cada
funcionário, e pela venda
de publicidade nos ônibus.
De acordo com a Prefeitura,
o prazo de implantação da
tarifa zero é de 90 dias.
Medidas restritivas
Pesquisa realizada pela
Confederação Nacional dos
Municípios (CNM), sobre
a situação da Covid-19 no
Brasil, aponta que 94%
dos prefeitos querem que
o governo federal adote a
exigência de comprovação
da vacina para ingresso no
país como visitante. A entidade obteve respostas de
2.662 gestores. Apenas 50 se
manifestaram contra a medida, enquanto 66 disseram
que ainda não se decidiram
sobre o passaporte sanitário.
Quando questionados sobre
a realização de eventos de
réveillon abertos ao público
neste ano, 64,7% (1.723)
decidiram que não haverá
festas. Em 11% (292), os
eventos seguem conﬁrmados e em 23,6% (627) a
questão está indeﬁnida.
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Os vereadores de Goioerê
se reuniram na noite desta
segunda-feira, dia 13, para
mais uma sessão plenária,
com uma pauta extensa, envolvendo discussões de projetos do Poder Executivo, além
de indicações e requerimentos
dos próprios parlamentares.
Entre as indicações votadas e aprovadas, uma de autoria do vereador Herley Kleber
Dantas de Oliveira – o Paraíba
- sugerindo à administração,
estudar uma homenagem
póstuma ao saudoso contador
Nilton Lima da Costa, dando-lhe a denominação de algum
espaço público importante
da cidade, já que há muitas
obras em planejamento no
município.
Também foi aprovada indicação do vereador Marcio
Lacerda, que solicita a pintura
dos nomes das vias nos postes
ou colocação de placas indicativas no bairro Parque Cidade
Jardim e também em todos os
bairros novos que sofrem essa

A sessão da Câmara foi realizada na noite de ontem: proposições aprovadas
falta de informação.
indicação que solicita da ad- Fábaio Plaza, solicitando
Ainda de autoria de Mar- ministração, a execução dos informações sobre o Fundeb.
cio Lacerda, foi aprovada serviços de manutenção da Ele quer saber se haverá
indicação que solicita da Pre- malha viária (recape asfáltico) rateio dos recursos para os
feitura, determinar ao setor em toda a extensão da Avenida professores de Goioerê. Se
competente, a realização de Manoel Bandeira, de modo sim, quais as projeções de
roçagem, limpeza e retirada especial, no trecho entre a valores e prazos para pagade entulhos na Praça do Con- Rua José de Alencar e a Rua mento do referido rateio no
junto Águas Claras.
Castro Alves.
município. Se não houver
De autoria do vereador
Por último foi aprovado rateio, o vereador quer saber
Fábio Plaza, foi aprovada requerimento de autoria de os motivos.

‘Mão na Massa’: curso capacitou
mulheres para a construção civil
Foi realizada nesta sexta-feira, a formatura das 25
mulheres que participaram
do curso ‘Mão na Massa’,
idealizado pela vereadora
Luci Alvino, em parceria
com a Prefeitura Municipal
e apoiado pelo Senai.
O projeto trabalhou especificamente na capacitação de mão de obra no
revestimento porcelanato e
pastilha cerâmica. “Só temos
que agradecer a Deus e aos
parceiros, como o Senai e
Prefeitura”, diz a vereadora.
Ela cita que o projeto
nasceu com o objetivo de
garantir às mulheres do
setor de construção civil,
dominados pelos homens,
direito à inserção no mercado
de trabalho.
“Essas mulheres estão

A formatura aconteceu na última sexta-feira: capacitação de mulheres
capacitadas e hoje podem citando que existem muitos trabalho feminino, sendo a
competir em pé de igualdade setores que precisam de construção civil um deles.
com os homens que atuam no uma conscientização maior O curso teve duração de
setor”, destaca a vereadora, para evidenciar a força do 160 horas.
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Polícia Militar inicia Operação Natal e
reforça presença nas ruas em Goioerê
O comando da 2ª Companhia da Polícia Militar
de Goioerê, lançou na
tarde desta segunda-feira,
dia 13, a Operação Natal 2021. O objetivo é
fortalecer a presença da
PM nas ruas, com intensiﬁcação de policiamento
preventivo e rondas por
toda a cidade.
De acordo com o Tenente Bruno Marques,
comandante da 2ª CIA,
a operação conta com
um acréscimo de efetivo,
para que desta forma,
a Polícia Militar possa
garantir a sensação de
segurança para a população.
“Nosso objetivo é
garantir que a população
possa sair às ruas para as
compras ou para dar um
passeio e que ela se sinta

Operação foi lançada na tarde de ontem: mais segurança nas ruas de Goioerê durante o período de Natal

segura e tranquila com a
presença dos nossos policiais nas ruas”, disse ele.
O local escolhido para
o lançamento da campanha foi a Praça da Igreja
Católica Matriz, onde o
oﬁcial da PM conversou
com os policiais e em
seguida saiu para uma
ronda com várias viaturas
pelas ruas da cidade.
Ainda de acordo com
o Tenente Marques, o
reforço de policiamento é fundamental nesse
período, especialmente
devido a maior circulação de dinheiro por conta
do pagamento do 13º,
somada ainda o aumento
do ﬂuxo de pessoas nas
lojas, bancos e lotéricas,
o que demanda maior
atenção das forças de
segurança pública.

Copacol paga R$ 134,5 milhões
em sobras a 6,9 mil cooperados
Com mais um rendimento histórico, a Copacol
pagará R$ 134,5 milhões
em sobras aos 6,9 mil cooperados em 2021, 12% a
mais que no exercício anterior. O montante anunciado
nesta sexta-feira (10/12)
em reunião conjunta dos
membros d os Comitês
Educativos leva em conta as
movimentações de janeiro a
novembro deste ano.
A Diretoria Executiva
decidiu ainda pela antecipação de 50% do valor,
dividido entre os produtores de aves, suínos, peixes,
leite e grãos, conforme a
participação de cada um na
Cooperativa. As sobras já
estarão depositadas terça-feira nas contas bancárias
dos integrados.
“É satisfatório chegar ao
ﬁm do ano com esses resultados, após um trabalho intenso de todos: cooperados,
familiares, colaboradores e
parceiros. Esse valor chega
aos nossos cooperados, que
poderão acertar as contas,
deixar ﬁnanciamentos em
dia e fazer investimentos.
Com isso, a Cooperativa
movimenta a economia”,
aﬁrma o diretor-presidente,
Valter Pitol.
A segunda parcela das
sobras ocorre após a AGO
(Assembleia Geral Ordinária), em 28 de janeiro,
quando ocorre o fechamento
do balanço anual, com a
inclusão dos rendimentos
de dezembro. Além disso,
neste ano, a Cooperativa
decidiu fazer duas reservas
ﬁnanceiras: R$ 10 milhões à
piscicultura e R$ 14 milhões
à suinocultura.
Mesmo com um cenário difícil da economia, a
Copacol obteve resultados

Os índices de infedstação caíram signiﬁcativamente

Dengue: índice de infestação
caiu para 1,4% em Goioerê

Números foram apresentados durante assembléia da cooperativa na sexta-feira

satisfatórios e tende a alcançar um faturamento de R$
7,8 bilhões em 2021.
“Tivemos momentos
desaﬁadores, sobretudo em
função da matéria-prima
para nossas atividades, devido a quebra da safra de
milho. No entanto, com a
junção de nossos negócios
e decisões assertivas, alcançamos bons resultados,
graças a participação de
todos”, aﬁrma Pitol.
C O MP LE MEN TA ÇÕES: Além das sobras,
a Cooperativa pagará as
complementações das atividades. Os cooperados receberão R$ 2,60 por saca de
soja entregue à Cooperativa.
Os inscritos no Programa
Selo Social, que ﬁxaram o
grão até novembro, receberão mais R$ 1,50 por saca,
totalizando R$ 4,10. Por
saca de trigo será pago R$
1,30; milho R$ 1,30; café
R$ 15; 0,10 centavos por
litro de leite; insumos 3,5%
sobre o que foi adquirido
na Cooperativa; mercado e
rações 4%; juvenil 0,0265
(unidade); 0,3446 por quilo

de peixe.
Por ave, a primeira parcela de complementação
será de 0,60 centavos; a
previsão da segunda é de
0,50; ovos 0,167 centavos a

unidade agora, 0,0140 após
a Assembleia; leitão R$ 56
de adiantamento e R$ 3 em
fevereiro; no caso do suíno,
R$ 35 de adiantamento e
mais R$ 36,60 após a AGO.

Números da Secretaria de Saúde, divulgados
n est a se g u n da - fe ir a,
apontam que o índice de
infestação do mosquito
transmissor da dengue
em Goioerê, caiu. No
levantamento anterior, o
índice era de 5,8% e agora é de 1,4%. Segundo a
saúde, esse índice indica
um risco médio para
uma possível epidemia
de dengue.
O coordenador dos
agentes de endemias,
Willian Natã, explica
que os dois bairros que
apresentaram a maior
incidência de focos foram a Vila Candeias e
o Jard im Prim av era.
“Estes bairros estão bem
car reg ad os”, d estaca
ele, sugerindo um maior
apoio da população.
Em relação aos locais com maior foco de
dengue, o coordenador
explica que são caixas
d ’ág ua e recip ien tes

como baldes e frascos.
“Muitos focos foram
encontrados nas residências, demonstrando que
os moradores precisam
fic ar mais atento s à
limpeza de locais que
são criadouros do mosquito”, frisa.
Wilian cita que apesar
da diminuição do índice
de infestação, a população não deve relaxar nos
cuidados, pois com o calor elevado e a chegada
das chuvas o mosquito
pode se espalhar rapidamente. “A população
deve manter os quintais
limpos, eliminando os
criadouros e evitando
jogar lixo em locais inadequados”, orienta ele.
Conforme o coordenador, Goioerê encerra o
ano com apenas 14 casos
positivos de dengue até
o momento, casos esses
que ocorreram esporadicamente ao longo do
ano de 2021.
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