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Quarto Centenário é a 5ª cidade do Paraná
mais transparente no combate à Covid-19
Quarto Centenário é a
quinta cidade mais transparente do Paraná, quando
o assunto é aplicação de
recursos para combate à
Covid-19. O município
obteve nota de 97% na avaliação feita pelo Tribunal
de Contas, ﬁcando também
em 1º lugar da mesorregião
junto com o município de
Janiópolis. PAGINA 05

Sargento Paulo
Roberto recebe o título
de Cidadão Honorário
de Quarto Centenário
Em reconhecimento ao
excelente trabalho prestado
como policial militar no município, o Sargento Paulo Roberto, da 2ª Companhia da Polícia
Militar de Goioerê, recebeu
nesta segunda-feira, dia 13, o
título de Cidadão Honorário
de Quarto Centenário.

Copacol começa a distribuir R$ 134,5
milhões em sobras ao cooperado
Adversidades climáticas, período de pandemia, recessão econômica, incertezas do mercado são os principais
desafios enfrentados pela
maioria das empresas
no País. Mas quando se
trata de cooperativismo,
que envolve um grande
número de pessoas que
se cooperam entre si, a
realidade é outra. Com
o envolvimento de todos, cooperados, colaboradores e parceiros, a
Copacol superou todos
os obstáculos.
PAGINA 03

Copa Jurapetro de
Futsal foi encerrada
com sucesso
Foi encerrada com
sucesso, no último domingo, a 5ª edição da
Copa União Jurapetro de
Futsal Regional. O encerramento foi no Ginásio 10
de Agosto em Goioerê,
que recebeu um grande
público que torceu muito
pelas equipes goioerenses
que tiveram excelentes
resultados.

PAGINA 02

Rancho Alegre já vive o clima do Natal
com programação extensa de ﬁm de ano
Uma programação extensa de Natal está sendo
desenvolvida em Rancho
Alegre D’Oeste. As festividades foram abertas no
último domingo, com a

chegada do Papai Noel. Na
oportunidade, o prefeito
Aristeu Ceniz e vereadores, ﬁzeram a entrega das
chaves da cidade para o
bom velhinho.
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Sargento Paulo Roberto recebe o título de
Cidadão Honorário de Quarto Centenário

A entrega do titulo aconteceu na última segunda-feira, no plenário da Câmara Municipal
Balanço Fiep
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep)
divulgou o balanço do ano e a expectativa do setor para 2022.
A 26ª edição da Sondagem Industrial revelou o otimismo de
68% dos industriais com o avanço da vacinação, abertura de
novos mercados e melhoria no ambiente de negócios podem
acelerar a retomada do setor. Para o presidente do Sistema
Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, apesar das diﬁculdades, o
aprendizado da crise, o avanço da vacinação e a retomada de
outros setores da economia contribuíram para a recuperação
das indústrias este ano.
Ascensão industrial
As exportações despontam como um bom caminho
para o crescimento da indústria, mas esta disposição
está diretamente ligada
ao porte das empresas. A
Sondagem mostra que a
entre as grandes, 91,7% devem adotar essa estratégia.
Entre as médias, o índice
cai para 62,8%. E entre as
pequenas, só 24,7% devem
vender para fora do país. Em
suma, 60,4% dos industriais
paranaenses aﬁrmam que
o ano de 2021 foi bom ou
muito bom.
Nova concessão
O Ministério do Meio
Ambiente lançou o Edital de
Concessão do Parque Nacional do Iguaçu (PR), que prevê
investimentos de R$ 500
milhões em infraestrutura,
englobando melhorias para
o público, conservação da
biodiversidade e desenvolvimento das cidades do entorno. Os projetos objetivam
a preservação ambiental, o
fomento ao turismo sustentável e o desenvolvimento do
entorno das unidades. A nova
concessão prevê a expansão
da área concessionada e a
realização de investimentos
capazes de aumentar a atratividade da visitação. A nova
concessão terá duração de
30 anos.

Projetos socioambientais
O futuro concessionário
não poderá cobrar pelo ingresso valor além do estabelecido
em contrato. Além disso, será
possível estabelecer pacotes
especiais para visitas de mais
de um dia, com o objetivo de
incentivar a permanência do
turista. Moradores dos 13 municípios do entorno do parque
terão desconto no ingresso e
pagarão 20% do valor máximo previsto. O edital também
atende a demanda proposta
pelas comunidades, entre as
quais, o aumento no valor que
o concessionário deve investir
em projetos socioambientais,
de 5% para 6% da receita total.
ICMS do cigarro
Líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hussein Bakri
(PSD), em parceria com o
governador Ratinho Junior
(PSD) e aos secretários Guto
Silva (Casa Civil) e Renê Garcia (Fazenda), obteve a vitória
para os 28 mil produtores de
fumo do Paraná, que movimentam quase R$ 1 bilhão e
respondem por mais de 30% da
produção do país, de segurar
no mesmo valor o ICMS do
cigarro. O reajuste previsto
de 2 pontos porcentuais iria
custear o vale-alimentação de
R$ 600 mensais a ser pago aos
policiais paranaenses.

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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Em reco nh ecimento
ao e xce len te t rab alh o
prestado como policial
militar no município, o
Sargento Paulo Roberto,
da 2ª Companhia da Polícia Militar de Goioerê,
recebeu nesta segunda-feira, dia 13, o título de
Cidadão Hon orário de
Quarto Centenário.
A sessão solene aconte ce u n o p le n ár io d a
Câmara Municipal, contan do com a presença

de v árias autoridad es,
inclusive do comandante
do 7º Batalhão da PM de
Cruzeiro do Oeste, Major
Edson Kamakawa, além
do Tenente Bruno Marques, comandante da 2ª
CIA de Goioerê.
Po r c o nt a de co mpromissos na capital do
estado, o prefeito Akio
Abe não pode estar presente e foi representado
pelo secretário de Obras,
Eliseu de Almeida.

A proposta da homenagem foi feita pelo vereador Silvio Bessani, que
no seu pronunciamento
d e sta c o u o ex c e le n te

trabalho realizado pelo
Sargento Paulo Roberto
durante os sete anos de
no Destacamento da PM
de Quarto Centenário.

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
Nº. 020/2.021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA
GINASTICA RITMICA no Município de Goioerê-PR,
no âmbito do Convênio 875339/2018/ME/CAIXA,
conforme planilhas, cronograma e memorial descritivo.
Valor: R$-607.951,22.
Horário: 09:00 horas. Data: 18/01/2022.
Informações: fone (44) 35218924, disponível no
site www.goioere.pr.go.br, e pelo e-mail: licitacoes@
goioere.pr.gov.br
ROBERTO DOS REIS DE LIMA
Prefeito Municipal
Goioerê, 13 de dezembro de 2021.
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Copacol começa a distribuir R$ 134,5
milhões em sobras ao cooperado
Adversidades climáticas,
período de pandemia, recessão
econômica, incertezas do mercado são os principais desaﬁos
enfrentados pela maioria das
empresas no País. Mas quando
se trata de cooperativismo, que
envolve um grande número
de pessoas que se cooperam
entre si, a realidade é outra.
Com o envolvimento de todos,
cooperados, colaboradores e
parceiros, a Copacol superou
todos os obstáculos.
Depois do anúncio de R$
134,5 milhões das sobras ao
cooperado na última sexta-feira 10, durante reunião conjunta
dos Comitês Educativos, nesta
terça-feira 14, a Cooperativa
iniciou o pagamento da primeira parcela da distribuição
desses valores, que serão
pagos em duas etapas.
A segunda parcela será
paga após a AGO (Assembleia Geral Ordinária), que
será realizada no dia 28 de
janeiro de 2022, ocasião em
que ocorrerá o fechamento do
balanço do ano com a inclusão
dos rendimentos do mês de
dezembro.
O cooperado de Cafelândia, Rivair Roque Dalmagro,
que além da produção de grãos
também trabalha com a avicultura, diz que se surpreendeu

No total são 134 milhões de reais em sobras para os cooperados da Copacol
com os valores da sobra. “Não em momento difícil devido a Ademir.
Além das sobras e comesperava por esse expressivo estiagem, geadas, pandemia
valor, ainda mais que passa- do coronavírus. Veio em boa plementações, a Copacol vai
hora
para
pagar
o
13º
salário
fazer
duas reservas ﬁnanceira
mos por um ano de muitas
diﬁculdades com estiagem, dos nossos funcionários. São este ano: R$ 10 milhões para
muitas
despesas
no
ﬁ
m
de
a
piscicultura
e R$ 14 milhões
geadas, período de pandemia
entre outros desaﬁos. É muito ano, então a gente ﬁca muito para a suinocultura.
contente
por
ver
a
CoopeDe
acordo
com
o presidente
bem-vindo esse dinheiro. É um
resultado que faz a diferença rativa com esse excelente da Copacol, Valter Pitol, são
resultado”,
diz
o
cooperado
recursos
que
o
produtor
terá
na nossa vida e também do
nosso funcionário, é um 13º do município de Goioerê, à disposição para comprar,
Kunitero
Shono,
que
recebeu
pagar
conta
e
assim
ativar
salário que estamos recebendo pela nossa participação”, o valor da sobra pela partici- ﬁnanceiramente o comércio da
pação na Cooperativa.
região da Cooperativa. ”É gracomemora Rivair.
Ademir Pereira dos San- tiﬁcante, é o trabalho de todos
“A gente se sente muito
tos,
produtor
de
Cafelândia,
que começa com o cooperado
grato por receber essa sobra
vai aproveitar o dinheiro da e sua família, a dedicação e o
sobra para quitar parcela de proﬁssionalismo do colaboraGAZETA REGIONAL 16/12/2021
uma área de terra que adquiriu dor procurando sempre fazer
recentemente. “A Copacol é o melhor, os nossos parceiros
uma Cooperativa diferencia- e a gestão da administração. É
da, isso nos motiva a continuar uma somatória da dedicação
fazendo o nosso trabalho cada de todos. Todos nós estamos
dia mais, sempre em busca de parabéns por mais um ano
dos melhores resultados por- de superação de desaﬁos”,
que temos segurança”, conta destaca Pitol
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AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
Nº. 021/2.021
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRAS POLIÉDRICAS EM ESTRADA RURAL
no Município de Goioerê, conforme Convênio n.
902088/2020/MAPA/CAIXA. Valor: R$-345.683,40.
Horário: 14:30 horas. Data: 18/01/2022.
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, 13 de dezembro de 2021.
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Quarto Centenário é a 5ª cidade do Paraná
mais transparente no combate à Covid-19
Quarto Centenário é a quinta cidade mais transparente
do Paraná, quando o assunto
é aplicação de recursos para
combate à Covid-19. O município obteve nota de 97% na
avaliação feita pelo Tribunal
de Contas, ﬁcando também em
1º lugar da mesorregião junto
com o município de Janiópolis.
Para chegar a este índice de
transparência, os técnicos do
TCE-PR analisaram as informações disponibilizadas nos
portais da transparência dos
399 municípios paranaenses.
Isso, após terem sido feitas
recomendações aos gestores
municipais, considerando que
algumas das normas dos processos licitatórios tiveram de
ser ﬂexibilizadas devido à urgência de certas compras para
o enfrentamento à pandemia.
“Em especial, gostaria de
agradecer ao prefeito Akio
Abe pelo apoio e conﬁança
e parabenizar toda a nossa
equipe da saúde. Esse resul-

tado foi graças ao esforço e
empenho de cada um, inclusive disponibilizando todas
as informações necessárias
para o enfrentamento da
pandemia, alimentando o site
com conteúdos importantes à
população”, diz o secretário de
Saúde, Marcos Aurélio.
Já o prefeito Akio Abe cita
que além da transparência dada
à utilização dos recursos públicos, manter sempre as contas
do município equilibradas é
outra grande preocupação da
gestão, mesmo em tempos
de pandemia e queda de arrecadação. “Nossos parabéns
a toda a equipe da saúde. Se
não fosse o trabalho dedicado
de cada um, não teríamos esse
resultado”, disse.
Vacinação: Já em 2021,
a prioridade será o acompanhamento das ações de
planejamento, organização e
execução do plano de vacinação contra a Covid-19 por
parte das prefeituras.

A equipe da secretaria de Saúde do municipío com o prefeito Akio: comemoração

Rancho Alegre já vive o clima do Natal
com programação extensa de ﬁm de ano
Uma programação
extensa de Natal está
sendo desenvolvida
em Ranc ho Al egre
D’Oeste. As festividades foram abertas no
último domingo, com
a chegada do Papai
Noel. Na oportunidade, o prefeito Aristeu
Ceniz e vereadores,
fizeram a entrega das
chaves da cidade para
o bom velhinho.
Para ver a chegada
do Noel, centenas de
pessoas se reuniram
na praç a da Igreja
Católica, que ficou tomada pela população.
“Um momento muito
gostoso e contagiante
de alegria”, disse o
prefeito.
N a opor tun ida de
ainda, Aristeu agradeceu os moradores
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Programação segue neste sabado com várias atividades

da cidade, que prestigiaram a abertura
das festividades natalinas, citando que a
programação prossegue neste sábado, dia
18, com o Trenzinho
do Noel que vai realizar passeio com as
crianças.
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Já no dia 22, a Praça dos Pioneiros vai
se t ran sfor mar em
um grande parque de
diversão, com os brinquedos infláveis para
que as crianças tenham
uma noite divertida.
“Sem dúvi da, uma
programação muit o

boa e que vai animar
a população”, disse.
Segundo cronograma da Casa da Cultura,
a programação de fim
de ano segue até o
dia 31 de dezembro,
quando acontecerá o
tradicional Show da
Virada.
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