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ACESSE-ME

Grupo de mães cria primeiro 
evento de conscientização sobre 
o Autismo em Arapoti

Ação visa levar conhecimento e conscientização 
sobre o espectro para a população arapotiense

TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA

CASA FÁCIL PARANÁ.
Moradias para 
as famílias 
necessitadas.

O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado, 
além de ajudar milhares de famílias a conquistarem novas 
moradias, também possui diversos outros programas para 
melhorar a vida dos paranaenses que precisam de apoio. 
Assim vamos em frente, sem deixar ninguém para trás. 

Investimentos de 
R$ 125 milhões.

[EXEMPLO]

[VIOLÊNCIA]
Suspeitos de integrar o PCC morrem em 
confronto com a Polícia em Sengés

Ação foi deflagrada após a PM receber denúncia anônima de que 
os indivíduos estavam armados em uma residência do município

[TRAGÉDIA]
Acidente de moto tira a 
vida de jovem em Andirá
Rapaz de 19 anos perdeu o controle da moto 
e atingiu um poste vindo a óbito no local

[PROTESTOS]
Prefeitura de Siqueira Campos se pronuncia 
sobre reajuste no piso dos professores
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Cidades e

Nesta segunda-feira 
(21), a prefeitura municipal 
de Japira publicou uma nota 
de Nesta segunda-feira (21), 
a prefeitura municipal de 
Japira publicou uma nota 
de esclarecimento em suas 
redes sociais em relação à 
nova implantação e cobrança 
da taxa de lixo no município. 
Em nota, a equipe esclarece 
que, a Taxa de Serviço de 
Coleta, Remoção, Transporte 
e Destinação Final de Lixo 
ou Resíduos (TSLR), serve 
para custear as despesas 
com os serviços de coleta, 
transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos 
sólidos gerados no municí-
pio e distritos. Essa taxa foi 
implantada pela Lei Muni-
cipal n° 1228/2021 em cum-
primento da Lei Federal nº 
14.026, de 15 de julho de 2020, 
que atualiza o Marco Legal de 
Saneamento Básico. Sendo 
assim, a prefeitura frisa que 
está cumprindo uma Lei 
Federal implantando a taxa. 

Outros municípios brasilei-
ros que não cobram essa taxa 
de destinação de resíduos 
sólidos precisarão criar obri-
gatoriamente esses tributos 
para cumprimento de Lei. 
A nova legislação Federal 
tem como objetivo garantir 
sustentabilidade financeira 
a esses serviços prestados 
nos municípios. 
A população agora deverá 
retirar o boleto de taxa no 
setor de Tributação Munici-
pal para ser pago até o dia 12 
de abril de 2022, em parcela 
única. 
Caso o contribuinte não rea-
lize o pagamento em parcela 
única até a referida data, a 
taxa cobrada em 9x na fatura 
de água mensal, conforme 
convênio estabelecido com 
a Sanepar. 
A Prefeitura de Japira ainda 
alerta a população sobre as 
notícias falsas a respeito do 
assunto e continua à disposi-
ção para elucidar quaisquer 
dúvidas.

Daniele Caetana com Assessoria

Município de Japira emite 
nota de esclarecimento 

sobre nova implantação de 
taxa de lixo

Pronunciamento ressalta que nova taxa 
não foi criada pela prefeitura municipal

[NORTE PIONEIRO]

Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte 
e Destinação Final de Lixo ou Resíduos (TSLR), 

serve para custear as despesas com os serviços de 
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos gerados no município e distritos

Joaquim Távora adquire área 
para instalação de parque 

industrial
Novo investimento irá alavancar o setor econômico-

industrial do município e gerar novos empregos 
para população e região

[DESENVOLVIMENTO]

No último domingo (20), 
a prefeitura municipal de 
Joaquim Távora anunciou a 
aquisição de uma área espe-
cialmente para construção de 
um parque industrial.
Visando fomentar o desenvol-
vimento econômico, o muni-
cípio recentemente fez um 
investimento na aquisição de 
uma área de terra que servirá 
para a futura implantação 
do novo Distrito Industrial 
2. A área comprada possui 
3 hectares e fica localizada a 
2KM do município tavorense, 
às margens da PR-218, sentido 
Carlópolis. 

Após a criação do novo local, 
as empresas interessadas 
poderão participar do cre-
denciamento para o chama-
mento público, habilitação e 
classificação.
Segundo o Prefeito Reginaldo 
Vilela, este é o primeiro 
grande passo no sentido de 
alavancar o setor econômi-
co-industrial do município. 
“Com os pés no chão, sem 
ludibriar as pessoas com 
promessas mirabolantes de 
“cidade industrial”, ou coisas 
do gênero, damos a resposta 
que o trabalhador espera, que 
é a ação efetiva. Este novo 

parque industrial já nasce 
predestinado ao sucesso. 
Ele alojará em pouco tempo 
empresas de pequeno e médio 
porte, gerando emprego e 
renda para a nossa gente. A 
área proporcionará uma nova 
fase de investimentos para o 
desenvolvimento de nossa 
cidade”, comentou. 
Durante esta semana a secre-
taria de obras estará traba-
lhando na infraestrutura e 
terraplanagem do local. Além 
disso, a equipe municipal 
está em busca de empresas 
do município e região para se 
instalarem na cidade.

Daniele Caetana com Assessoria

 Área comprada possui 3 hectares e fica localizada a 2KM do município 
tavorense, às margens da PR 218, sentido Carlópolis
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Política e
[PROTESTOS] [PROTESTOS]

Prefeitura de Siqueira Campos 
se pronuncia sobre reajuste no 

piso dos professores
Assunto polêmico levou professores da Rede Municipal de Ensino para as ruas do 

município cobrando o reajuste aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro

Uma medida anun-
ciada pelo governo federal 
tem causado dor de cabeça 
a prefeitos em diferentes 
regiões do estado. Isso porque, 
de um lado, o presidente Jair 
Bolsonaro autorizou um 
reajuste no piso salarial de 
professores das redes muni-
cipal, estadual e federal que 
lecionam no ensino infantil, 
fundamental ou médio que 
tenham carga horária de 40 
semanais. De outro lado, a 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) orientou 
aos prefeitos para não con-
cederem o reajuste total. No 
meio de tudo isso, os profes-
sores. 

A proposta prevê 33,2% de 
aumento com a mudança no 
piso de R$ 2,8 mil para R$ 
3,8 mil. Porém, para CNM, 
o aumento do valor poderia 
colocar os municípios em 
uma difícil situação fiscal 
inviabilizando a gestão da 
educação no país. A Confe-
deração ainda ressaltou que 
os valores são definidos pelo 
governo federal, mas quem 
paga a conta são as prefeitu-
ras e estados. 
Em Siqueira Campos, o 
impasse custou a paciência 
dos professores que foram 
para as ruas na tarde desta 
terça-feira (22) para protestar 
e revindicar o aumento pro-

posto pelo governo federal. 
O prefeito Luiz Henrique 
Germano se pronunciou e 
disse que o município segue 
conversando com outros 
municípios da Amunorpi 
(Associação dos Municípios 
do Norte Pioneiro) onde 95% 
destes acataram as recomen-
dações jurídicas. “Nãoé uma 
lei específica e o aumento vai 
impactar no teto de gastos 
permitido para folha de paga-
mento. Com isso, podemos ser 
penalizados pelo Tribunal de 
Contas. Apesar disso, esta-
mos trabalhando em busca 
de uma solução para que 
os professores não tenham 
percas”, disse o prefeito. 

Por Marcelo Aguiar

Daniele Caetana

João Paulo Bispo, atleta da 
modalidade atletismo, já 

conquistou diversos títulos e 
medalhas para o município

Arapoti homenageia 
atleta destaque na 
Câmara Municipal

Nesta segunda-feira 
(21), a câmara municipal de 
Arapoti realizou uma ceri-
mônia de homenagem para 
um dos atletas talentos do 
município. 
O atleta João Paulo Bispo, da 
modalidade atletismo, rece-
beu uma Moção de Aplauso 
pelas suas diversas conquis-
tas em competições, sempre 
representando o município 
de Arapoti.  
A homenagem é de autoria 
dos vereadores Dikinho Cruz, 
Luciano Silva Vavá e Lelo 
Ulrich. 
Além da cerimônia, o verea-
dor Luciano Silva Vavá, 
comentou em suas redes 
sociais sobre o atleta. “Hoje a 
Moção de Aplausos foi para o 
meu irmão atleta João Paulo 

Bispo, sempre nos dando 
orgulho, levando o nome 
da nossa cidade de Arapoti 
se destacando no atletismo. 
Obrigado pela oportunidade 
de poder homenagear você 
meu amigo”, comentou.
Em suas publicações nas 
redes sócias, o atleta João 
Paulo Bispo, comemora e faz 
agradecimentos para seus 
apoiadores.  “Agradeço  a 
minha treinadora Cassia A. 
Vieira que me treina para as 
corridas, as equipes de atle-
tismo de Arapoti e ao vereador 
Luciano Silva Vavá, sempre 
me ajudando com patro-
cínios. Agradeço também 
meus amigos e familiares que 
torcem por mim e vibram com 
alegria cada uma de minhas 
vitórias”, comemora.

Atleta João Paulo Bispo, da modalidade atletismo, 
recebeu uma Moção de Aplauso pelas suas diversas 
conquistas em competições, sempre representando o 

município de Arapoti

Divulgação

Governo do Paraná destina R$ 4,7 mi 
em recursos para Jacarezinho

Por Marcelo Aguiar

O município de Jaca-
rezinho recebeu, nesta terça-
-feira (22), uma boa notícia no 
que diz respeito a investimen-
tos. Isso porque o governo do 
Estado realizou a liberação de 
R$ 4,7 milhões em recursos 
para a prefeitura. 
A liberação das verbas acon-
teceu na tarde desta terça-
-feira em Curitiba, durante 
evento realizado na Secre-
taria de Desenvolvimento 

Urbano. Os recursos serão 
destinados a investimentos 
em obras de infraestrutura 
no município. 
O montante total será divi-
dido e aplicado em diferentes 
obras, sendo R$ 3,5 milhões 
para a infraestrutura do novo 
Distrito Industrial do municí-
pio, R$ 640 mil para aquisição 
de equipamentos rodoviários, 
R$ 400 mil para pavimentação 
de ruas e R$ 75 mil para aqui-

sição de veículos. 
“Hoje é mais um dia de 
comemoração para Jacare-
zinho onde garantimos mais 
recursos que trarão grandes 
melhorias para nosso municí-
pio e nossa população. Agra-
deço ao governador Ratinho 
Jr e a toda sua equipe pelo 
apoio a Jacarezinho”, disse 
o prefeito da cidade Marcelo 
Palhares.
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FILIAÇÕES NO PP
A presidente estadual do Progressistas, deputada 

Maria Victoria, confirmou a filiação do líder do governo 
Rafael Greca na Câmara de Curitiba, vereador Pier 
Petruzziello, no PP. O evento será no Palácio Garibaldi, 
sábado (26), com a presença do prefeito Greca e do líder 
do governo Jair Bolsonaro, Ricardo Barros.

OLHO NA CÂMARA
No terceiro mandato consecutivo na Câmara de 

Curitiba, Pier Petruzziello vem para o PP com o objetivo 
de disputar uma cadeira na Câmara Federal em outu-
bro. Com a filiação, o PP passa a ocupar três cadeiras 
no legislativo municipal. Pier se une aos vereadores 
Nori Seto e Oscalino do Povo.  

FUNDOS DE DIREITO
O secretário Ney Leprevost anunciou o projeto de 

criação do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. O 
anúncio foi feito durante o lançamento do Plano Esta-
dual dos Direitos da Mulher 2022-2025. “O pedido para 
a criação da fonte de recursos vai ser encaminhado à 
Secretaria da Fazenda. Os recursos são fundamentais 
para que as ações previstas no Plano Estadual sejam 
colocadas em prática, não fiquem apenas no papel”, 
destacou o secretário Ney Leprevost.

RANKING DO SANEAMENTO
As cidades paranaenses Cascavel, Maringá, 

Ponta Grossa, Curitiba e Londrina aparecem entre os 
vinte municípios brasileiros com melhores serviços de 
saneamento básico. O estudo foi realizado pelo Instituto 
Trata Brasil e avalia os indicadores de saneamento 
básico dos 100 maiores municípios do Brasil. O estudo 
concluiu que apenas 50% do esgoto é tratado no Brasil 
e mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à 
água tratada.

PELO PARANÁ
O governador Ratinho Júnior (PSD) assinou a 

liberação de mais de R$ 450 milhões para a execução 
de obras em 284 municípios do Paraná. Com a con-
trapartida de alguns contratos pelas administrações 
municipais, o valor total alcança R$ 483 milhões. Serão 
620 ações diferentes para beneficiar a população de 
todas as regiões do Estado. Dentre elas, 533 realizadas 
a fundo perdido.

INVESTIMENTOS
Os valores serão empregados na construção de 

creches, Centros de Saúde Especializado, praças, qua-
dras de esportes, calçadas, Centros de Desenvolvimento 
Econômico, barracões industriais, escolas municipais, 
complexos esportivos, Centros de Referência de Ação 
Social (CRAS), Centros de Convivência, terminais 
rodoviários, terminais de transporte urbano e campos 
de futebol, além de pavimentação de dezenas de ruas 
e avenidas e a implantação de iluminação pública e 
ciclovias.

Equipe de Canoagem de 
Tomazina é Ouro na Copa Brasil 

de Caiaque Polo
Competição foi realizada neste fim de semana e reuniu os melhores atletas do Brasil 

na cidade de São Miguel Arcando, no interior de São Paulo

A cidade de São Miguel 
Arcanjo, no interior paulista, 
foi palco da Copa Brasil de 
Caiaque Polo realizada neste 
sábado (19) e domingo (20) reu-
nindo os melhores atletas do 
Brasil na categoria. Mais uma 
vez, a equipe de Tomazina foi 
destaque no evento. 
A competição contou com a 
participação de 250 atletas de 
26 equipes divididas em cinco 
categorias, com a sub 12, série 
bronze para atletas de até 15 
anos, série prata, série ouro 
e feminino. 
A Associação Tomazinense de 
Canoagem (ATOCA) partici-
pou com evento com quatro 

equipes que conquistaram 
três medalhas de ouro e uma 
de bronze. Os jovens atletas 
tomazinenses foram cam-
peões nas categorias sub 12, 
série bronze e série prata, 
além de conquistar o bronze 
na categoria feminina. 
Para fechar a competição com 
chave de ouro, os atletas de 
Tomazina foram convocados 
para participar de um torneio 
internacional de caiaque polo 
que será realizado no mês de 
julho na Irlanda. 
O treinador da equipe, popu-
larmente conhecido como 
Pantera, comemorou o desem-
penho das equipes. “Foi uma 

excelente competição. Tive-
mos muitos erros, porém 
fizemos bons jogos em todas as 
categorias e podemos demons-
trar um pouco da força da 
canoagem tomazinense. Os 
técnicos das seleções mas-
culina e feminina estavam 
acompanhando o evento e 
gostaram muito dos nossos 
atletas. Já tivemos dois convo-
cados para torneios na Irlanda 
e para o Sul-americano na 
Argentina e, provavelmente, 
termos atletas de Tomazina 
representando o Brasil neste 
evento”, disse. 

Por Marcelo Aguiar

Por Marcelo Aguiar

[ESPORTES]

Após o governo esta-
dual sancionar a Lei que fle-
xibiliza o uso de máscaras no 
estado do Paraná, a prefeitura 
municipal de Ibaiti divulgou, 
na segunda-feira (21), um novo 
decreto que estabelece algu-
mas normas referentes ao uso 
de máscaras no município. 
De acordo com as normas do 
Decreto nº 2331/22, as normas 

valem para acesso a espaços 
públicos localizados no ter-
ritório do município, exceto 
para crianças menores de 12 
anos os quais estão dispensa-
dos da medida. Fica estabele-
cida a obrigatoriedade do uso 
de máscaras em ambientes 
fechados. Além disso, devem 
ser cumpridos os protocolos 
do orientação da Secretaria 

Estadual de Saúde (SESA). 
De acordo com o decreto, 
também é obrigatório o uso 
de mascara para indivíduos 
que estejam com sintomas da 
Covid-19, medida válida para 
ambientes abertos ou fecha-
dos. A prefeitura ainda reforça 
a importância da população 
continuar seguindo as medi-
das de prevenção.

Prefeitura de Ibaiti publica decreto sobre 
uso de máscaras no município
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[VIOLÊNCIA]

Suspeitos de integrar o PCC 
morrem em confronto com a 

Polícia em Sengés
Ação foi deflagrada após a PM receber denúncia anônima de que os 

indivíduos estavam armados em uma residência do município

Duas pessoas morre-
ram em um confronto com 
a equipe da Polícia Militar 
registrado na noite desta 
segunda-feira (21) no muni-
cípio de Sengés. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
recebeu informações de que 
alguns indivíduos ligados a 
facção criminosa PCC (Pri-
meiro Comando da Capital) 
estariam armados em uma 
residência situada no bairro 
São Pedro. Diante da infor-
mação, os policiais solici-
taram apoio de uma equipe 
de Jaguariaíva e foram até 

o endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, os policiais se depa-
raram com algumas pessoas 
com comportamento suspeito 
e, assim que foi dada voz de 
abordagem, os indivíduos 
não acataram e apontaram 
armas para os policiais. Com 
isso, teve início um confronto 
sendo que dois suspeitos 
foram alvejados pelos agen-
tes. 
A equipe de socorro do hos-
pital municipal chegou a ser 
acionada para prestar aten-
dimento aos suspeitos balea-
dos, mas eles não resistiram 

aos ferimentos e morreram 
no local. Durante averigua-
ção, foi constatado que eles 
portavam dois revólveres 
sendo um calibre 22 e um 
calibre 32. Já na residência, 
também foi encontrada uma 
balança de precisão e uma 
quantia em drogas. 
Frente aos fatos, o material 
e armas apreendidas foram 
entregue na delegacia da Polí-
cia Civil de Sengés. Já o corpo 
dos suspeitos foi recolhido 
pela equipe do IML (Instituto 
Médico Legal).

Da Redação

[TRAGÉDIA]

Acidente de moto tira a 
vida de jovem em Andirá

Um acidente de trânsito 
registrado na tarde desta 
segunda-feira (21) terminou 
em tragédia no município de 
Andirá. 
De acordo com informações do 
portal de notícias NP Diário, 
um rapaz de 19 anos perdeu 
a vida após colidir a moto 
que ele conduzia contra um 
poste. A vítima transitava em 
uma motocicleta Honda CG 

160 Titan pela Avenida Goiás 
quando o motociclista teria 
perdido o controle da direção 
em uma lombada. Com isso, a 
moto invadiu o canteiro cen-
tral e atingiu um poste.
Equipes de socorro foram 
acionadas para prestar aten-
dimento a vítima, mas quando 
chegaram ao local o rapaz já 
estava morto. 

Da Redação

Da Redação

Rapaz de 19 anos perdeu o controle da moto e 
atingiu um posto vindo a óbito no local

Um homem ficou ferido 
após levar um tiro na tarde 
do domingo (20). O crime foi 
registrado no município de 
Santo Antônio da Platina. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe da 
Rotam foi informada por uma 
mulher que um homem havia 
sido baleado na Rua Pérola, no 
distrito da Platina. Diante da 
informação, os policiais foram 
ao endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, a equipe encontrou a 
vítima deitada ao chão a qual 
passou a relatar que havia sido 
atingida por dois tiros que 
foram disparados por ciganos. 

Indagada sobre a motivação 
do crime, o homem relatou que 
a confusão começou devido 
a um desacordo envolvendo 
a compra de um automóvel. 
Frente aos fatos, a equipe do 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) foi 
acionada para prestar os pri-
meiros socorros à vítima que 
foi atendida e encaminhada ao 
Pronto Socorro para receber 
atendimento médico. Ainda 
foram realizadas diligências 
em busca dos suspeitos, mas 
até o fechamento desta edição 
ninguém havia sido encon-
trado.

Homem leva tiro durante 
confusão com ciganos em SAP

Um acidente de trân-
sito registrado na noite do 
último sábado (19) na PR-272 
deixou cinco pessoas feridas 
em Pinhalão. De acordo com 
informações apuradas pelo 
portal de notícias NP Diário, o 
acidente aconteceu por volta 
das 23h00 no trecho da rodo-
via que liga os municípios de 

Pinhalão a Japira e envolveu 
um automóvel GM Celta e um 
VW/Fox. Os veículos trafega-
vam em sentidos contrários 
quando acabaram colidindo 
frontalmente. Com o impacto, 
uma mulher de 40 anos teve 
ferimentos considerados 
graves. Uma idosa de 62 anos e 
uma criança de 11 anos, assim 

como os dois motoristas, tive-
ram ferimentos leves. Todas 
as vítimas foram socorridas 
e encaminhadas ao Pronto 
Socorro para receber aten-
dimento médico. A equipe 
da Polícia Rodoviária de 
Siqueira Campos esteve no 
local prestando atendimento 
a ocorrência

Colisão entre carros deixa mulher 
em estado grave em Pinhalão

Da Redação
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Para mais
adiante

Notre-(?),
catedral
O caule
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 3/and. 4/cadi — dame — glad. 5/ânion. 6/cariri — penedo. 10/rato-do-mato.

Áries (21/03 - 20/04)
Novos ciclos pedem novas intenções. 
Permita então que seus desejos mais 
profundos emerjam, e conecte-se com 
aquilo que você precisa viver agora. 
Sinta-se em comunhão com os seus 
propósitos e faça valer.

Touro (21/04 - 20/05)
Agora seu rendimento estará favo-
recido por sua dedicação e compro-
metimento, que tenderão a crescer 
ao longo do dia. Com isso, os seus 
resultados também serão beneficia-
dos. Valorize seu trabalho por você.

Gêmeos (21/05 - 20/06)
Hoje, ao se ver diante de situações 
desafiadoras, lembre-se que para tudo 
sempre existirá uma solução. Man-
tenha a mente aberta para perceber 
as possibilidades e caminhos ao seu 
redor. Seja criativo.

Câncer (21/06 - 22/07)
Aonde quer que você vá, sempre 
encontrará uma forma de se sentir 
acolhido e conectar-se com o meio. 
Afinal, você carrega seu lar e afeto 
dentro de seu coração. O acolhimento 
é a chave das boas relações.

Leão (23/07 - 22/08)
O excesso de entusiasmo agora deverá 
ser equilibrado com maturidade e 
sabedoria. A empolgação poderá 
lhe fazer agir impulsivamente e os 
resultados não serem os esperados. 
Preserve a alegria e a sensatez.

Virgem (23/08- 22/09)
Hoje será um dia de maior sociabi-
lidade para você, o que favorecerá 
as relações e também a criatividade. 
Lembre-se, porém, de estar atento às 
palavras, evitando ruídos na comuni-
cação. Interaja com leveza.

Libra (23/09 - 22/10)
Agora você precisará selecionar 
muito bem aquilo com o que se com-
prometerá, pois a responsabilidade 
poderá ser grande. Avalie com pru-
dência e sensatez as propostas que 
chegam até você. Fique atento.

Escorpião (23/10 - 21/11)
Lidar com o que vem lhe sensibili-
zando será a melhor coisa a se fazer 
hoje. Aproveite então a proximidade 
e a conexão profunda com o que 
acontece no seu interior agora. Leve 
luz para as suas sombras.

Sagitário (22/11 - 21/12)
É possível que agora seja difícil 
chegar a um ponto de concordância 
em suas relações. Procure ver a 
situação como uma oportunidade de 
acolher uma nova opinião. Aprenda 
com o que o outro tem a lhe oferecer.

Capricórnio (22/12 - 20/01)
Uma semana para refletir sobre seus 
conceitos e opiniões, capricorniano. 
Conversas podem ser inspiradoras, 
especialmente com as pessoas mais 
íntimas. 

Aquário (21/01 - 19/02)
São muitos os seus planos agora, e 
por isso será tão importante organi-
za-los por ordem de prioridade para 
agir assertivamente pela realização 
de cada um. Faça uma pausa para 
repensar táticas e estratégias.

Peixes (20/02 - 20/03)
Novas oportunidades vêm surgindo 
para você, e vive-las com confiança 
será a melhor estratégia para obter 
bons resultados. Afinal, uma pos-
tura otimista é fundamental para 
o sucesso. Viva conectado com a fé.

Léo Lins é alvo de cancelamento após 
provocação gordofóbica nas redes

Nathalia Nogueira 
usou seu perfil no Twitter 
para denunciar uma publica-
ção de Léo Lins. Após entrar 
em contato com o humorista, 
a mulher acabou tendo sua 
conta compartilhada pelo 
artista com direito a novas 
piadas gordofóbicas. Recen-
temente, ele foi  condenado 
por fazer o mesmo com Thais 
Carla.
“E eu que respondi um storis 
do Leo lins, falando q ele zoa 
as pessoas mas quando zoam 
ele, ele não aguenta. O cara 
simplesmente postou print 

do meu perfil no instagram 
dele pedindo pros seguidores 
dele ir me atacar por ser 
gorda?”, tuitou Nathalia, 
postando prints das provo-
cações que Léo fez.
Em um dos posts de stories, 
ele escreveu “não peguem 
tão pesado quanto ela num 
rodízio” e “que desperdício 
um parque fazer duas rodas 
gigantes”, compartilhando 
uma foto dela ao lado do 
brinquedo e marcando a 
conta da mulher para mais 
de 1,3 milhão de seguidores.

Gloria Groove resol-
veu falar sobre relaciona-
mento amoroso na rede 
social. Em seu perfil no Twit-
ter, a cantora compartilhou 
com os seguidores e fãs que 
não é do tipo que corre atrás 
de ‘bons partidos’.
“Meu hobby é ignorar 
homem bonito”, escreveu 
Gloria no microblog.

Na sequência, os internau-
tas reagiram a publicação 
da artista:   “Bom saber 
que tenho chances com 
você agora”, brincou um 
admirador; “Isso é para 
poucos”, comentou outro. 
“E o meu é ser ignorado por 
gente bonita”, ironizou  um 
terceiro.

‘Meu hobby é ignorar homem 
bonito’, diz Gloria Groove 
sobre relacionamentos

Maíra Cardi usou o Ins-
tagram nesta segunda-feira 
(21) para relembrar um crime 
que sofreu. A atual esposa de 
Arthur Aguiar teve um vídeo 
íntimo vazado na internet logo 
que saiu do BBB9, virando 
notícia em todos os sites e 
revistas de fofoca do país.
Maíra fez um desabafo na rede 
social, citando o atual relacio-
namento com Arthur, que está 
no BBB22, e o suposto tweet de 

Felipe Andreoli que a chamou 
de “ex-BBB b*queteira”. “Uma 
vez eu estava na cama com 
meu marido num momento 
íntimo, sexo oral, e ele filmou. 
E durante o vídeo de 30 segun-
dos eu pergunto ‘Você não está 
me filmando, né?!’, e ele fala 
‘Não’. Esse vídeo foi parar em 
todas as capas, em todos os 
jornais, e naquela época você 
ficava muito tempo na capa do 
jornal”, conta.

Maíra Cardi fala sobre 
vazamento de vídeo íntimo: 

‘Fiquei de prostituta e 
vagabunda’
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Governo investe mais de R$ 450 milhões em 
obras urbanas nos municípios do Paraná

Dentre as ações, 533 serão realizadas com recursos de fundo perdido, por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu)

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior assi-
nou nesta terça-feira (22) a 
liberação de mais de R$ 450 
milhões para a execução de 
obras em 284 municípios do 
Paraná. Com a contrapartida 
de alguns contratos pelas 
administrações municipais, 
o valor total alcança R$ 483 
milhões.

No total, serão 620 ações 
diferentes para beneficiar a 
população de todas as regiões 
do Estado.  Dentre elas, 533 
realizadas a fundo perdido, 
no valor de R$ 319.967.431,96, 
por meio de transferência 
voluntária da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e 
de Obras Públicas (Sedu), ou 
seja, os valores não precisarão 

ser devolvidos aos cofres do 
Estado.
As outras 87, totalizando R$ 
163.389.097,53, serão garanti-
das com verbas do Sistema 
de Financiamento aos Muni-
cípios (SFM), organizado pela 
Fomento Paraná e o Parana-
cidade. Todos os contratos 
tiveram aprovação neste 
começo de ano e os recursos já 

foram repassados. Os demais 
municípios foram contem-
plados com investimentos ao 
longo dos últimos três anos, 
totalizando atendimento nas 
399 cidades.
Os valores serão empregados 
na construção de creches, 
Centros de Saúde Especia-
lizado, praças, quadras de 
esportes, calçadas, Centros de 
Desenvolvimento Econômico, 
barracões industriais, escolas 
municipais, complexos espor-
tivos, Centros de Referência de 
Ação Social (CRAS), Centros 
de Convivência, terminais 
rodoviários, terminais de 
transporte urbano e campos 
de futebol, além de pavimen-
tação de centenas de ruas e 
avenidas e a implantação de 
iluminação pública e ciclo-
vias.
O governador destacou que 
os investimentos estão dentro 
da Agenda 2030, de olho nos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), e reforçam 
o compromisso do Paraná com 
o crescimento organizado das 
cidades. Ele também ressaltou 
que o investimento é fruto de 
uma política municipalista e 
que envolve a valorização das 

potências regionais.
“Hoje é um dia muito impor-
tante para o Paraná. Estamos 
transformando em realidade 
um projeto ambicioso e que 
está dentro do planejamento 
estratégico do Estado, que é de 
executar investimentos perto 
da casa dos paranaenses. 
Serão obras e aquisições para 
as áreas da saúde, educação, 
ação social e, principalmente, 
para impulsionar a economia 
dos municípios”, destacou 
Ratinho Junior.
“É o primeiro grande inves-
timento da Sedu neste ano, 
voltado para a melhoria da 
qualidade de vida dos para-
naenses. É um dinheiro muito 
bem empregado, tanto para a 
compra de novos equipamen-
tos e veículos para áreas como 
transporte e agricultura, 
como para a pavimentação 
de ruas e a construção de cal-
çadas e ciclovias em todas as 
regiões, além de outras ações 
importantes. É um grande 
avanço para os municípios”, 
complementou o secretário do 
Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas, Augustinho 
Zucchi.

[MAIS RECURSOS]

AEN

Prefeitura de Ribeirão Claro irá reconstruir ponte de acesso à cidade

A prefeitura municipal 
de Ribeirão Claro anunciou 
nesta terça-feira (22), que irá 
precisar reconstruir a ponte 
de acesso ao município em 
virtude dos estragos causados 
pela chuva em janeiro de 2022. 
Em resposta ao Of ício 
045/2022, o Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) 
informou que como a ponte 
está situada em uma travessia 
urbana, é de responsabilidade 

do município a manutenção e 
correção da estrutura. 
Conforme o parecer técnico 
elaborado no dia 15 de feve-
reiro pelo engenheiro civil, 
Eduardo Brambilla Baggio, 
da secretaria municipal de 
Obras e Urbanismo, a ponte se 
encontra em situação crítica e 
sem condições de reparo, pois 
a sustentação da mesoestru-
tura recalcou e a longarina 
externa de sustentação da 

ponte também sofreu foi total-
mente danificada. 
Diante da situação, o secretá-
rio da pasta, Ricardo Cham-
mas Cassar Filho, realizou 
a solicitação de informação 
orçamentária, financeira e 
jurídica para contratação 
de uma empresa especiali-
zada, que realizará o serviço 
reconstrução da ponte com 
concreto armado e vão livre 
na modalidade dispensa por 

emergência. 
Dentre os serviços a serem 
executados pela empresa 
contratada estão estudos 
topográficos, geotécnicos, 
hidrológicos, drenagem, pro-
jeto de pavimentação e projeto 
de sinalização viária. 
O prefeito, João Carlos Bonato 
destaca que, há anos a ponte 
vem passando por proble-
mas estruturais e recebendo 
apenas reparos provisórios, 

mas agora a equipe municipal 
quer resolver de maneira defi-
nitiva. “Precisamos garantir a 
segurança do tráfego de pedes-
tres e veículos na entrada 
principal da cidade, pois nas 
atuais condições há risco de 
desabamento. Estamos pro-
videnciando a dispensa por 
emergência justamente para 
agilizar o projeto da nova 
ponte”, comentou.

Necessidade veio após graves estragos causados pelas fortes chuvas do mês de janeiro de 2022

Daniele Caetana com Assessoria
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Rotas Religiosas são a promessa para aquecer o 
turismo na região no Segundo Semestre

[NORTE PIONEIRO]

Responsável por movi-
mentar peregrinos e fiéis 
de todo o mundo, o turismo 
religioso é apontado como 
um dos produtos que vai 
incrementar o setor no Brasil 
a partir do segundo semestre 
deste ano, quando a pandemia 
estiver sob controle e a maior 
parte da população vacinada. 
Previsões dos líderes das 
principais rotas religiosas do 
Brasil indicam que o turismo 
religioso vai crescer 10% neste 
ano, como vinha acontecendo 
desde 2018, e seja o maior 
propulsor do turismo interno 

no país.
Dados do Departamento de 
Estudos e Pesquisas do Minis-
tério do Turismo revelam 
que 17,7 milhões de viagens 
domésticas ocorrem movi-
das pelos fiéis, sem contar as 
excursões rodoviárias. Cerca 
de 25 mil turistas estrangeiros 
chegam por ano ao Brasil em 
busca desse segmento especí-
fico. Ainda segundo o Minis-
tério do Turismo, o turismo 
religioso movimenta em torno 
de R$ 15 bilhões por ano, evi-
denciando sua importância 
para a economia nacional, 

sobretudo em tempos de crise. 
Isso representa mais de 3% 
de toda a movimentação do 
turismo nacional, que gira em 
torno de R$ 492 bilhões.
A expectativa das lideranças 
ligadas aos Fóruns Nacional 
e Estadual de Turismo Reli-
gioso é de que a retomada 
venha a partir das maiores 
manifestações religiosas do 
país, marcadas para depois de 
julho. Entre elas estão o Círio 
de Nazaré, em Belém (PA), a 
Romaria de Nossa Senhora da 
Aparecida, em Aparecida do 
Norte (SP), e a Romaria de São 

Miguel Arcanjo, no município 
de Bandeirantes (PR). Essas 
três festas, juntas, devem 
reunir quase 3,5 milhões de 
peregrinos e romeiros entre 
os meses de agosto e outubro.
“A fé, sobretudo nestes dois 
anos de pandemia, é a prin-
cipal mola propulsora do 
turismo religioso que está 
em ascensão”, afirma Eliseu 
Rocha, coordenador do Grupo 
de Trabalho sobre Turismo 
Religioso e do Fórum de 
Turismo Religioso no Paraná. 
Rocha não dispõe de dados 
oficiais, mas antecipa que os 

municípios estão se estru-
turando para novas rotas 
religiosas, ou caminhos de 
fé, fortalecendo as já exis-
tentes no Estado, e capaci-
tando todos os envolvidos. 
“As cidades já perceberam 
que todos ganham com este 
produto específico, desde os 
que movimentam a economia 
criativa e os líderes religiosos 
que têm uma oportunidade de 
evangelização”, pontua.

Assessoria

A Rota do Rosário tem 
aproximadamente 650 km e 
une 12 municípios e 15 san-
tuários na região de Campos 
Gerais e Norte pioneiro. 
Foi idealizada por dom Fer-
nando José Penteado, então 
Bispo Emérito da Diocese 
de Jacarezinho, há 14 anos, 
com o objetivo de evangeli-
zar a população a partir dos 

santuários existentes e seus 
atrativos. “A rota é ecumê-
nica. É um grande mosaico 
que acolhe a todos que fazem 
o percurso e não exclui nin-
guém”, revela o padre Celso 
Miqueli, coordenador da Rota 
nos últimos 14 anos e que se 
prepara para repassar o cargo 
ao padre Anderson Machiori.

[ROTA DO ROSÁRIO]

Entre os Santuários que 
integram a Rota do Rosário 
está o Santuário de São Miguel 
Arcanjo, localizado numa 
colina em Bandeirantes, a 430 
km ao norte de Curitiba. Inau-
gurado em 2012, o Santuário 
recebe anualmente de 500 a 600 
mil fiéis e peregrinos vindos 
de várias partes do Brasil. No 
dia 29 de setembro, quando a 
Igreja Católica comemora o 
Dia de São Miguel Arcanjo, 
o Santuário chega a acolher 
entre 50 mil e 60 mil peregri-

nos. No local, estão a segunda 
maior imagem de São Miguel 
Arcanjo do mundo (segundo 
a igreja Católica), com 19 
metros de altura, e a segunda 
maior cruz, com 81 metros 
de altura, equivalente a um 
edifício de 27 andares.
O Santuário foi construído há 
10 anos, mas sua idealização 
ocorreu anos antes a partir 
de uma revelação do Arcanjo 
feita, separadamente, ao 
empresário Leonir Palla e 
ao padre Roberto Morais de 

Medeiros. Quando os dois se 
conheceram, se encontraram 
no ideal comum de vida: o 
desejo de construir um san-
tuário em homenagem ao 
arcanjo.
Cinco anos depois, com o 
movimento intenso dos fiéis, 
turistas e peregrinos, a estru-
tura ao redor do Santuário 
foi ampliada, dando início 
ao complexo que hoje conta 
com a Praça de São Miguel, 
formada por uma praça de 
alimentação coberta, com 

várias opções gastronômicas, 
banheiros, loja de souvenir, 
espaço de convivência e um 
amplo estacionamento para 
veículos e ônibus. O complexo 
inclui ainda a Cruz e a Gruta 
de Nossa Senhora de Lour-
des, ambas localizadas no 
outro lado da BR-369, rodovia 
federal que corta Bandei-
rantes e liga o município a 
Ourinhos (SP).Novos inves-
timentos estão sendo feitos 
para ampliar o complexo 
do Santuário de São Miguel 

Arcanjo com a construção de 
uma arena coberta de 30 mil 
metros quadrados, com capa-
cidade para receber 30 mil pes-
soas sentadas e 50 mil pessoas 
em pé, e da Via Sacra, trajeto 
com 15 capelas onde os devo-
tos irão percorrer os 15 atos 
do calvário de Jesus. Ainda 
está prevista a implantação 
de uma passarela, por sobre 
a rodovia federal, ligando os 
dois atrativos, facilitando a 
travessia dos fiéis e devotos, 
com conforto e segurança.

[SANTUÁRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO]

Santuário São Miguel Arcanjo, em 
Bandeirantes, está na lista dos mais 
procurados no Turismo Religioso paranaense
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WENCESLAU BRAZ

DECRETO nº 027/22 

SÚMULA: Crédito Adicional Suplementar – Superávit Finan-
ceiro no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ no uso de 
suas atribuições que lhe confere a  Lei Orgânica do Município 
de WENCESLAU BRAZ e autorização contida na Lei Municipal 
n°  3021 de 15 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor 
de R$ 31.060,11, para as seguintes dotações orçamentárias:

05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.001.10.301.5.2064-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 31.060,11

Art. 2° - Como recurso para a abertura do Crédito previsto 
no artigo anterior, fica o Executivo autorizado a utilizar-se do 
previsto no inciso 1 - superávit financeiro, do § 1°, do artigo 
43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

   
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogada as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, em 21 
de março de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

ERRATA nº. 004/2022

A Portaria n° 321/2022, que nomeou GUILHERME PIEDADE 
MACHADO, publicada no dia 18/03/2022, Edição nº. 1326, no 
Diário Oficial do Município.

ONDE SE LÊ: 
PORTARIA 321/2022

LEIA-SE: 
PORTARIA 323/2022

O restante do texto permanece inalterado. A mesma vem a 
ser publicada na íntegra e de maneira correta.

Wenceslau Braz, 21 de março de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA nº. 323/2022

O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito 
Municipal de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e

RESOLVE: 

Artigo 1º - NOMEAR, GUILHERME PIEDADE MACHADO, 
portador da cédula de identidade RG n° 14.969.***-* SSP/
PR, e, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF./M.F.) n° 
132.482***-**, para responder pelo cargo de provimento em 
comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOO-
NOSES, conforme estabelece a Lei Municipal n° 2.555/2012, 
partir de 16 de março de 2022.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, com seus efeitos retroativos ao dia 16 de março de 2022.

Wenceslau Braz, 18 de março de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA n.º 324/2022

  O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, 

PORTARIA n.º 325/2022

  O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, 
Prefeito Municipal de Wenceslau Braz/PR, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1.º - CONCEDER FÉRIAS, regulamentares ao servidor 
PAULO TEIXEIRA, matrícula n° 10611, ocupante do cargo 
efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, a gozar férias 
de direito de 01/04/2022 a 20/04/2022, referente ao período 
aquisitivo de 2021/2022.
Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

   
Wenceslau Braz, 21 de março de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA n.º 326/2022

  O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, 
Prefeito Municipal de Wenceslau Braz/PR, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1.º - CONCEDER FÉRIAS, regulamentares a servidora 
ELIANE APARECIDA TEIXEIRA, matrícula n° 11778, ocupante 
do cargo efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, a gozar 
férias de direito de 04/04/2022 a 03/05/2022, referente ao 
período aquisitivo de 2020/2021.
Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

   
Wenceslau Braz, 21 de março de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA n.º 327/2022

  O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, 
Prefeito Municipal de Wenceslau Braz/PR, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1.º - CONCEDER FÉRIAS, regulamentares a servidora 
MARTA FERNANDES DOS SANTOS SILVA, matrícula n° 
12568, ocupante do cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE CA-
DASTRO E REGISTRO, a gozar férias de direito de 28/03/2022 
a 14/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2021/2022.
Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
   
Wenceslau Braz, 21 de março de 2022.
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeito Municipal de Wenceslau Braz/PR, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1.º - CONCEDER FÉRIAS, regulamentares ao servidor 
IVAN CARLOS MOREIRA, matrícula n° 12439, ocupante do 
cargo efetivo de MOTORISTA D, a gozar férias de direito de 
04/04/2022 a 24/04/2022, referente ao período aquisitivo de 
2019/2020.
Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

   
Wenceslau Braz, 21 de março de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA n.º 328/2022

  O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, 
Prefeito Municipal de Wenceslau Braz/PR, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1.º - CONCEDER FÉRIAS, regulamentares ao servidor 
DANILO SEBASTIÃO DA SILVA, matrícula n° 12571, ocupante 
do cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DO DE-
PARTAMENTO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO AO TRABALHO, 
a gozar férias de direito de 01/04/2022 a 20/04/2022, referente 
ao período aquisitivo de 2021/2022.
Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

   
Wenceslau Braz, 21 de março de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 329/2022

O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, Prefeito 
Municipal de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e, consideran-
do o Edital do PSS 001/2020 do dia 17/08/2020, em especial 
o Item 13, 13.2 e 13,3, bem como o Edital de Homologação 
do Resultado Final do dia 16/09/2020 referente a contratação 
emergencial de pessoal por prazo determinado, e:
CONSIDERANDO A Lei Complementar n° 06/2021 publicada 
no dia 02/09/2021, edição 1167, que autorizou a prorrogação 
do PSS 001/2020;
CONSIDERANDO O não comparecimento MICHELE DO NAS-
CIMENTO DORIGHELO AVANCINI, para a entrega de docu-
mentos, referente ao cargo temporário de Agente Administrativo;

RESOLVE:

Artigo 1º - CONVOCAR, o candidato relacionado no ANEXO 
I desta portaria, aprovado entre as vagas disponibilizadas no 
Edital do PSS 01/2020, para que compareça junto ao Depar-
tamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Wenceslau Braz - PR, sito à Rua Expedicionários, nº 200, centro, 
impreterivelmente no dia 23/03/2022 à partir das 08h00min às 
12h00min e das 13h00 às 17h00, conforme prazo estabelecido 
no item 13, 13.1 do Edital, munido de toda a documentação 
especificada em ANEXO II.
PARÁGRAFO ÚNICO: O candidato que não comparecer ou 
que não apresentar os documentos especificados, bem como, 
a não comprovação do requisito profissional para nomeação no 
cargo, implicará automaticamente em sua eliminação.
Artigo 2 º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Wenceslau Braz, 21 de março de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Prefeito Municipal de Wenceslau Braz

ANEXO I:

AGENTE ADMINISTRATIVO

COLOCAÇÃO NOME D/N

31 LUNAMARA DE PAULO 08/10/1988

ANEXO II:

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Os documentos a serem apresentados deverão obrigatoriamen-
te, obedecer a ordem conforme abaixo especificado:

a) Cédula de Identidade
b) Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
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c) Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
d) Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
e) Comprovante de endereço atual;
f) Documento que comprove a escolaridade exigida para 
a função
g) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, 
se o candidato for do sexo masculino;
h) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
i) Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo 
ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, 
nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal 
e incisos XVI e XVII do Art. 27 da Constituição do Estado 
do Paraná;
j) Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio 
privado, conforme prescrito no Art. 32 da Constituição do 
Estado do Paraná, no Decreto Estadual nº 4.202 de 30 de 
maio de 2001, na Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 
2001 e na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992;
k) Uma fotografia 3x4, recente, de frente;
l) Comprovante de exames médicos admissionais, atestando 
aptidão física e mental para o exercício das atribuições do 
cargo;

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 (PMWB) – REGISTRO 
DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022 - 
PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA COM COTA 
RESERVA DE 25% PARA ME/EPP – LEI Nº 147/2014 - COM 
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA AS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE CONFORME 
DECRETO MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE MARÇO DE 2017 
BEM COMO O DECRETO Nº 058 DE 23 DE JUNHO DE 2017 
- O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO 
PARANÁ, torna público para conhecimento de quantos possam 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o regime 
de MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a “Registro de 
Preço para possível aquisição e instalação de materiais de 
vidraçaria e serralheria, destinados as dependências 
administrativas municipais, a serem possivelmente 
adquiridos no período de 12 (doze) meses”, conforme 
descrição no Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2022 
(PMWB) e seus anexos. INFORMAÇÕES: 
- Recebimento das propostas: A partir 16hs00min do dia 
24/03/2022 até as 07hs59min do dia 07/04/2022. 
- Data e horário de abertura: 07/04/2022 - das 08hs00min. 
- Data e horário do início da sessão de disputa: 07/04/2022 - a 
partir das 08hs30min. 
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - 
INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br "Acesso 
Identificado", licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO. A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, 
poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir 
do dia 24 de março de 2022, nos endereços eletrônicos: 
www.bll.org.br e www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau 
Braz – PR, 22 de março de 2022. 

Maicon Henrique da Silva 
Pregoeiro Municipal - Portaria nº 040/2022 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 (PMWB) – REGISTRO 
DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2022 - 
PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA COM COTA 
RESERVA DE 25% PARA ME/EPP – LEI Nº 147/2014 - COM 
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA AS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE CONFORME 
DECRETO MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE MARÇO DE 2017 
BEM COMO O DECRETO Nº 058 DE 23 DE JUNHO DE 2017 
- O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO 
PARANÁ, torna público para conhecimento de quantos possam 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o regime 
de MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a “Registro de 
Preço para possível aquisição de materiais de artesanato, 
com a finalidade de atender a demanda, a serem 
possivelmente adquiridos no período de 12 (doze) meses”, 
conforme descrição no Edital de Pregão Eletrônico nº 
12/2022 (PMWB) e seus anexos. INFORMAÇÕES: 
- Recebimento das propostas: A partir 11hs00min do dia 
28/03/2022 até as 07hs59min do dia 11/04/2022. 
- Data e horário de abertura: 11/04/2022 - das 08hs00min. 
- Data e horário do início da sessão de disputa: 11/04/2022 - a 
partir das 08hs30min. 
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - 
INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br "Acesso 
Identificado", licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO. A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, 
poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir 
do dia 28 de março de 2022, nos endereços eletrônicos: 
www.bll.org.br e www.wenceslaubraz.pr.gov.br. 
Wenceslau Braz – PR, 22 de março de 2022. 

Maicon Henrique da Silva 
Pregoeiro Municipal - Portaria nº 040/2022 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 (PMWB) – REGISTRO 
DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2022 - 
PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA COM COTA 
RESERVA DE 25% PARA ME/EPP – LEI Nº 147/2014 - COM 
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA AS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE CONFORME 
DECRETO MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE MARÇO DE 2017 
BEM COMO O DECRETO Nº 058 DE 23 DE JUNHO DE 2017 
- O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO 
PARANÁ, torna público para conhecimento de quantos possam 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o regime 
de MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a “Registro de 
Preço para possível aquisição de materiais de artesanato, 
com a finalidade de atender a demanda, a serem 
possivelmente adquiridos no período de 12 (doze) meses”, 
conforme descrição no Edital de Pregão Eletrônico nº 
12/2022 (PMWB) e seus anexos. INFORMAÇÕES: 
- Recebimento das propostas: A partir 11hs00min do dia 
28/03/2022 até as 07hs59min do dia 11/04/2022. 
- Data e horário de abertura: 11/04/2022 - das 08hs00min. 
- Data e horário do início da sessão de disputa: 11/04/2022 - a 
partir das 08hs30min. 
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - 
INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br "Acesso 
Identificado", licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO. A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, 
poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir 
do dia 28 de março de 2022, nos endereços eletrônicos: 
www.bll.org.br e www.wenceslaubraz.pr.gov.br. 
Wenceslau Braz – PR, 22 de março de 2022. 

Maicon Henrique da Silva 
Pregoeiro Municipal - Portaria nº 040/2022 

 

 

Extrato – Contratos - Pregão Presencial nº 02/2022 - 
Processo administrativo nº 05/2022 - Órgão gestor: 
Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “a possível contratação de 
pessoa jurídica (Microempreendedor Individual), para a 
prestação de serviços de facilitadores de oficina e orientadores 
sociais no desenvolvimento das ações do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos – SCFV e Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos – SCFVI 
da Secretaria Municipal de Assistência Social”. Prazo de 
vigência: 12 (doze) meses, ou seja, 18 de março de 2022 a 17 
de março de 2023. 
Contrato Nº 38/2022 - Kaue Alves Ferreira 09510149942 – 
CNPJ: 43.391.092/0001-90 lotes: 01, no valor total de R$ 
22.799,99 (vinte e dois mil e setecentos e noventa e nove 
centavos reais);  
Contrato Nº 39/2022 - Jean Carlos de Souza Santos 
06111922920 – CNPJ: 12.149.193/0001-26 lotes: 02, no valor 
total de R$ 22.776,00 (vinte e dois mil e setecentos e setenta e 
seis reais);  
Contrato Nº 40/2022 - Maria Cristina Reis Ferraz – CNPJ: 
45.133.119/0001-70 lotes: 03, no valor total de R$ 14.999,88 
(quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e 
oito centavos);  
Contrato Nº 41/2022 - Jusse de Oliveira 03637692937 – 
CNPJ: 43.371.999/0001-98 lotes: 04, no valor total de R$ 
17.519,88 (dezessete mil quinhentos e dezenove reais e 
oitenta e oito centavos). 
Contrato Nº 42/2022 - Arieli Ferreira Serafim Bueno 
06411713901 – CNPJ: 43.138.983/0001-30 lotes: 05, no valor 
total de R$ 15.439,80 (quinze mil e quatrocentos e trinta e nove 
reais e oitenta centavos). 
Contrato Nº 43/2022 - Carla Josiane Brodowski – CNPJ: 
43.137.976/0001-13 lotes: 06, no valor total de R$ 15.439,80 
(quinze mil e quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta 
centavos). 
Contrato Nº 44/2022 - Evilin Tais Rodrigues Clemente 
06540142994 – CNPJ: 43.269.144/0001-50 lotes: 07, no valor 
total de R$ 15.279,99 (quinze mil duzentos e setenta e nove 
reais e noventa e nove centavos). 
Contrato Nº 45/2022 - Juliane Ferreira Vasco 04774210919 – 
CNPJ: 43.136.640/0001-36 lotes: 08, no valor total de R$ 
14.999,88 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e 
oitenta e oito centavos). 
Contrato Nº 46/2022 - Leticia da Cruz Macedo Barbosa 
07293847998 – CNPJ: 43.138.415/0001-39 nos lotes: 09, no 
valor total de R$ 15.439,80 (quinze mil e quatrocentos e trinta e 
nove reais e oitenta centavos). 
Contrato Nº 47/2022 - Vera Lucia Leal dos Santos 
59918691972 – CNPJ: 43.150.690/0001-78 lotes: 10, no valor 
total de R$ 15.439,80 (quinze mil e quatrocentos e trinta e nove 
reais e oitenta centavos). 
Contrato Nº 48/2022 - Fabyulla Aparecida Machado Vilas Boas 
08013719960 – CNPJ: 43.157.057/0001-01 lotes: 11, no valor 
total de R$ 28.799,88 (vinte oito mil e setecentos e noventa e 
nove reais e oitenta e oito centavos). 
Wenceslau Braz-PR, 17 de março de 2022. Atahyde Ferreira 
dos Santos Junior - Prefeito 

 

 

Extrato - Contrato n° 50/2022 (PMWB) - Processo 
Administrativo n° 27/2022 - Dispensa de Licitação nº 
09/2022 (PMWB) - Órgão gestor: O Município de Wenceslau 
Braz – Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Meio Ambiente. Objeto: “Contratação de 
pessoa física para locação de imóvel para instalação da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Meio Ambiente, em Wenceslau Braz, por um período 10 (dez) 
meses”. Prazo de vigência: 10 (dez) meses, de 18 de março 
de 2022 a 16 de janeiro de 2023. Contratada: Robson Rafael 
Tetericz – CPF: 028.421.439-65, item 01, pelo valor total de R$ 
51.923,60 (cinquenta e um mil novecentos e vinte e três reais e 
sessenta centavos). Wenceslau Braz-PR, 17 de março de 
2022. Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 

 
 
 

 

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTA-
DO DO PARANÁ – HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito 
Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista os Pareceres 
da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídi-
ca: RESOLVE Homologar o resultado da Licitação 
na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº. 
11/2022 de 17/02/2022 a FAVOR do Proponente: 1)
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR, CNPJ nº 
06.316.654/0001-05, pelo valor total de R$ 410.000,00 
(quatrocentos e dez mil reais). Gabinete do Prefeito 
Municipal de Pinhalão. Em 22 de março de 2022.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal.

Edital n0 22/2022 - Pregão Eletrônico - Exclusivo 
para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 alterada 
pela LC Nº 147/2014). A Comissão de Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Pinhalão, no exercício das 
atribuições que lhe confere a Portaria nº 03/2022, de 
04/01/2022, torna público, para conhecimento dos 
interessados que receberá até às 08:00:00 horas do 
dia 05/04/2022, propostas para: Objeto da Licitação: 
Aquisição de subsolador e grade rome, destinados 
à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme 
Emenda Parlamentar 202139110006. Critério de 
Julgamento – Menor preço por item. O recebimento 
será exclusivamente por meio de sistema eletrô-
nico: www.gov.br/compras/pt-br. Os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital 
completo pelos sites: www.gov.br/compras/pt-br, 
https://e-gov.betha.com.br/transparencia, através 
do e-mail licitacaophl03@gmail.com e no setor de 
licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, 
Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 12:00 
e das 13:00 às 17:00 horas. Pinhalão, 22 de março 
de 2022. Raíssa Pimentel Vilas Boas – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO CONTRATUAL ADITIVO Nº: 2 - ADMINISTRATI-
VO Nº: 289/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021 
- PROCESSO Nº:164/2021 - Contratante: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: MILE-
COM TELECOMUNICACOES LTDA - Vigência: Início: 
22/03/2022 Término: 22/05/2022 - Fica prorrogado o 
prazo de vigência do presente contrato em 2 (dois) 
meses, passando de 22 de março de 2022 para 22 
de maio de 2022, ficando então alterada a cláusula 
décima sétima do referido contrato. Pinhalão, 22 de 
Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO CONTRATUAL ADITIVO Nº: 8 - ADMINISTRATIVO 
Nº: 91/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 
- PROCESSO Nº:35/2021 - Contratante: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: AUTO 
POSTO PR 272 LTDA - Vigência: Início: 22/03/2022 
Término: 15/04/2023 - Fica prorrogado o prazo de 
vigência do presente contrato, passando de 15 de 
abril de 2022 para 15 de abril de 2023, ficando então 
alterada a cláusula Segunda do referido contrato. 
Diante da prorrogação citada acima, fica acrescido 
ao contrato a quantidade abaixo: Item 02 – Gasolina 
Comum = 41.250,00 litros. Com base no acréscimo 
dos itens do contrato, aumenta-se ao valor contratual 
o montante de R$ 284.212,50 (duzentos e oitenta e 
quatro mil duzentos e doze reais). Pinhalão, 22 de 
Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO CONTRATUAL ADITIVO Nº: 9 - ADMINISTRATIVO 
Nº: 89/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - 
PROCESSO Nº:39/2021 - Contratante: PREFEITURA 
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EDITAL N0 23/2022  - PREGÃO ELETRÔNICO - EX-
CLUSIVO PARA ME, EPP E MEI.
 A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal de 
Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe confere 
a Portaria nº 03/2022, de 04/01/2022, torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá 
até às 08:00:00 horas do dia 06/04/2022, propostas 
para: Objeto da Licitação: Aquisição de regulador para 
cilindro de oxigênio destinado à Secretaria Municipal 
de Saúde. Critério de Julgamento – Menor Preço POR 
ITEM. O recebimento será exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br . Os 
interessados poderão obter maiores informações e 
retirar o edital completo pelos sites: www.gov.br/com-
pras/pt-br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, 
através do e-mail licitacaophl04@gmail.com e no setor 
de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, 
Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 12:00 
e das 13:00 às 17:00 horas.  Pinhalão, 22 de março 
de 2022. Mayara Almendanha Mota - Pregoeira
       

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pinhalão – Paraná   
RESOLUÇÃO N° 03/2022

                          SÚMULA – Aprovar a Plano Municipal 
de Assistência Social, anuênio 2022 - 2025
                             O Conselho Municipal de Assis-
tência Social (CMAS), do município de Pinhalão PR, 
no uso de suas atribuições.
                           Resolve:
                           Art. 1° - Aprovar o Plano Munici-
pal de Assistência Social, anuênio 2022 – 2025,  
do município de Pinhalão ,  Estado  do    Paraná,   
ressaltando estarem todos de acordo, nas quais as 
finalidades foram disponibilizadas de maneira clara 
e interna e objetiva.
                          Art. 2° - Está resolução entrará em 
vigor a partir da data de publicação revogadas as 
disposições em contrário.
                          Pinhalão, 24 de fevereiro de 2022
                          Francine de Oliveira Santos       Pre-
sidente do CMAS

MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: AUTO 
POSTO PR 272 LTDA - Vigência: Início: 22/03/2022 
Término: 13/04/2022 - Fica prorrogado o prazo de 
vigência do presente contrato, passando de 13 de 
abril de 2022 para 13 de abril de 2023, ficando então 
alterada a cláusula Segunda do referido contrato. 
Parágrafo Único: Diante da prorrogação citada aci-
ma, fica acrescido ao contrato a quantidade: Item 
01 - Óleo Diesel S 10 = 112.500,00 litros; Item 02 - 
Óleo Diesel S 10 (cota reservada) = 37.500,00 litros; 
Item 03 - Óleo Diesel S 500 = 18.750,00 litros; Item 
04 - Óleo Diesel S 500 = 6.250,00 litros. Com base 
no acréscimo dos itens do contrato, aumenta-se 
ao valor contratual o montante de R$ 1.104.000,00 
(um milhão cento e quatro mil reais) Pinhalão, 22 de 
Março de 2022

PINHALÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2022
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
005/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: DARLISSON DUMMER TRUROW 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2022
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
005/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: AGROPRATA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS, PARA A SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA REFERENTE AO CONVENIO/MAPA Nº 
920365/2021 – PLATAFORMA + BRASIL.
 
Valor: R$ 99.440,00 (noventa e nove mil quatrocentos 
e quarenta reais).

Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2022.
Data da Vigência do Contrato: 22/03/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2022
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
005/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: MD MAQUINAS AGRICOLAS EI-
RELI - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS, PARA A SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA REFERENTE AO CONVENIO/MAPA Nº 
920365/2021 – PLATAFORMA + BRASIL.
 
Valor: R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos 
reais).

Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2022.
Data da Vigência do Contrato: 22/03/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2022
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
005/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: ROBERTO CESAR SCHMITZ 
LTDA - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS, PARA A SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA REFERENTE AO CONVENIO/MAPA Nº 
920365/2021 – PLATAFORMA + BRASIL.
 
Valor: R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos 
reais).

Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2022.
Data da Vigência do Contrato: 22/03/2023.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao Pregão Eletrônico 005/2022 HOMOLO-
GO o procedimento licitatório, com fundamento no 
Inciso VI, do Artigo 43, da Lei 8.666/93, em favor 
dos licitantes vencedores:

DARLISSON DUMMER TRUROW EIRELI - ME, no 
valor de R$: 41.740,00 (quarenta e um mil setecentos 
e quarenta reais).

AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA - EPP, no valor de R$: 99.440,00 (noventa e 
nove mil quatrocentos e quarenta reais).

MD MAQUINAS AGRICOLAS IRELI - ME, no valor de 
R$: 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA - EPP, no valor 
de R$: 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos 
reais).

Santana do Itararé, 22 de março 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC 
PREFEITO MUNICIPAL

SANTANA DO ITARARÉ

SANTANA DO ITARARÉ

EIRELI - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍ-
COLAS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 
REFERENTE AO CONVENIO/MAPA Nº 920365/2021 
– PLATAFORMA + BRASIL.
 
Valor: R$ 41.740,00 (quarenta e um mil setecentos 
e quarenta reais).

Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2022.
Data da Vigência do Contrato: 22/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 007/2022
O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, 
torna público que ás 09:30 horas do dia 05/04/2022, 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santa-
na do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo 
com as especificações do edital, para Aquisição 
de equipamentos e materiais para Implantação de 
Sistema de Abastecimento de Água em Área Rural, 
referente ao Convênio nº 299/2021 do Instituto Água 
e Terra - IAT. Informações e esclarecimentos relativos 
ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados 
junto ao Pregoeiro Eder de Jesus Silveira, telefone 
(043) 3526-1458 ramal 202 e-mail pmsi_licita@
hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do 
Edital e seus respectivos modelos, adendos e ane-
xos, poderão ser examinados no seguinte endereço 
Praça Frei Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 
84970-000, no horário compreendido das 08h30min 
às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, ou pelos 
Telefones (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202.

Santana do Itararé, 22 de março de 2022.

EDER DE JESUS SILVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL
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Na próxima sexta-feira, 
02 de abril, será comemorado 
o Dia Mundial de Conscienti-
zação do Autismo. Instituído 
no fim do ano de 2007, pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), a data tem 
como principal objetivo cons-
cientizar a sociedade para a 
questão, promovendo a refle-
xão e a inclusão. 
Dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), estimam 
que uma em cada 160 crianças 
seja afetada pelo espectro no 
mundo todo. A condição cha-
mada Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), geralmente, 
tem início na infância e per-
siste durante a adolescência 
e vida adulta.
Essa condição geralmente 
aparece na infância e tende 
a persistir na adolescência e 
na idade adulta. Geralmente, 
os sintomas se manifestam 
nos primeiros 5 anos de vida. 
As pessoas afetadas pelos 
TEA frequentemente têm 
condições comórbidas, como 
epilepsia, depressão, ansie-
dade e transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade. No 

entanto, vale ressaltar 
que o autismo 

é único para 
cada pessoa. 

E x i s t e m 
v á r i o s 

n í v e i s 
diferen-
t e s  d e 
autismo, 

até mesmo 
pessoas que 

apresentam o 
t r a n s t o r n o , 

mas sem nenhum tipo de 
atraso mental.
Embora algumas pessoas com 

TEAs possam viver de forma 
independente, existem outras 
com deficiências severas que 
precisam de atenção e apoio 
constante ao longo de suas 
vidas.
Pensando na importância 
desse assunto e visando a 
conscientização da população, 
um grupo de mães com filhos 
autistas de Arapoti se juntou 
para trazer um dia especial de 
campanha de conscientização 
sobre o Autismo para o muni-
cípio. Ao todo, são 45 mães e 
45 crianças com o diagnóstico 
que fazem parte do grupo. 

Uma das mães a frente da 
campanha, Isabel de lima 
Xavier, conversou com a Folha 
e contou a motivação para a 
criação desse dia de campa-
nha. “Criamos essa campanha 
porque vimos que há pouco 
tratamento para as crianças 
autistas e quando falamos 
sobre o Autismo podemos 
ver que a população é muito 
leiga. Diante desses e outros 
vários fatores, estamos desde 
ano passado, após diagnós-
tico do meu filho, lutado por 
mais opções de tratamento e 
conscientização. Queremos 

Grupo de mães cria primeiro 
evento de conscientização sobre 
o Autismo em Arapoti
Ação visa levar conhecimento e conscientização para a população arapotiense
Por Daniele Caetana

que nossos filhos não tenham 
que passar por preconceitos 
por falta de informação da 
população”, conta. 
O evento será em parceria com 
Câmara Municipal de Arapoti 
que está dando apoio e suporte 
para que o grupo possa reali-
zar essa ação. “Levamos para 
a câmara essa ideia de que 
precisamos ter um evento 
especial no Dia Mundial do 
Autismo e, após isso todas 
as mães do grupo foram 
chamadas para uma reunião 
para falar do assunto. Assim 
ficou decidido que no dia 2 
de abril teríamos o primeiro 
evento para conscientizar a 
população sobre o Autismo 
em Arapoti”, comenta Isabel.
O evento será realizado no 
dia 2 de abril começando com 
uma caminhada iniciada as 
08h00 no parque Papai Noel 
e seguindo até a rua Moisés 
Lupion e Telêmaco Carneiro, 

em frente ao Banco Itaú. No 
final da corrida haverá uma 
soltura de centena de balões 
azuis. 

“Esses balões são uma forma 
representativa, como se fosse 
a voz das pessoas com o diag-
nóstico subido ao céu, valori-
zando-os mesmo que alguns 
não consigam se comunicar” 
explica Isabel. 

Após isso, o evento começará 
na praça Papai Noel, a partir 
das 14h00, contando com uma 
série de palestras visando 
conscientizar a população 
presente sobre o Autismo, 
área com brinquedos para os 
pequenos, além de diversas 
comidas como algodão-doce 
e pipoca. 
Isabel comenta ainda que, no 
futuro o grupo tem planos 
de fazer uma associação em 
prol do diagnóstico Autista no 
município. “Com a criação de 
uma associação, poderemos 
ter mais acesso a melhores 
tratamentos para as crianças 
e pais após receberem o diag-
nóstico. Aqui no município 
temos a APAE que dá suporte 
para essa condição, mas como 
são em grande quantidade os 
atendimentos não ficam tão 
específicos. Estaremos na luta 
para conseguirmos isso este 
ano ainda”, finalizou.

[EXEMPLO]

Criamos essa 
campanha porque 
vimos que há pouco 
tratamento para as 
crianças autistas e 
quando falamos sobre 
o Autismo podemos 
ver que a população é 
muito leiga.

Com a criação de 
uma associação, 
poderemos ter mais 
acesso a melhores 
tratamentos para 
as crianças e pais 
após receberem o 
diagnóstico.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), estimam que uma em cada 160 
crianças seja afetada pelo espectro no mundo todo


