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Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Policiais 
militares evitam 
dois suicídios no 
Norte Pioneiro

[INVESTIGAÇÃO]

Jovem é 
executado com 
tiro na cabeça 
em Joaquim 
Távora

Crime foi registrado na 
madrugada da sábado no 
bairro Morada do Vento

Confusão e briga 
termina com 
rapaz morto 
a tiros em 
Jacarezinho
Situação foi registrada na 
madrugada do sábado após 
um desentendimento por 
perturbação do sossego

[VIOLÊNCIA]

Prefeitura de Jaguariaíva 
promove palestra com alunos 
sobre descarte de recicláveis
Ação realizada na semana passada contou 
com a participação de alunos do 2º Ano do 
Colégio Estadual Rodrigues Alves

[MEIO AMBIENTE]

[CONVIVÊNCIA]
Ibaiti retoma atividades 
presenciais do “Grupo 
Melhor Idade”
Conforme divulgou a prefeitura, ações devem voltar a 
ser realizadas a partir da próxima terça-feira

Governo estadual 
confirma mais de R$ 2 mi 
em recursos para Saúde 
em Cornélio Procópio

Verba será aplicada na aquisição de equipamentos e reformas 
para o Centro de Excelência à Atenção Geriátrica e Gerontológica 

e para a Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio

[INVESTIMENTOS]

Saúde de Wenceslau Braz está 
otimista com os avanços na 

vacinação infantil contra Covid

[IMUNIZAÇÃO]

Fruticultura do Norte 
Pioneiro segue se destacando 
no mercado internacional
Tendo como carro chefe a produção de goiaba, certificações 
internacionais também tem aberto mercado para outras frutas 
como a carambola, abatate, pitaya, figo-da-índia e lichia

[BONS FRUTOS]

Divulgação

Divulgação
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Cidades e
Saúde de Wenceslau Braz está 

otimista com os avanços na 
vacinação infantil contra Covid
Percentual abaixo do esperado pode ter relação 
com a quantidade de Fake News relacionados ao 

imunizante para os pequenos
Por Daniele Caetana

[IMUNIZAÇÃO]

Uma nota técnica da 
Fiocruz divulgada na semana 
passada, analisou que um dos 
maiores desafios da fase atual 
de vacinação contra a Covid-
19 é a imunização de crianças 
de 5 a 11 anos de idade. Isso 
porque apenas 4,7% desse 
público recebeu às duas doses 
do imunizante e apenas 39,3% 
foram vacinados com a pri-
meira dose.
No município de Wenceslau 
Braz a situação não está 
diferente. O histórico vaci-
nal na faixa etária infantil 
também não está nos valores 
esperados. Porém, os agentes 
de saúde seguem com expec-
tativas altas em relação aos 
números. 
De acordo com o último vaci-
nômetro divulgado pela pre-
feitura municipal, em relação 
à faixa etária infantil, há no 
município uma estimativa 
total de 2.175 crianças entre 
5 e 11 anos. Dessas, 1.116 
receberam a primeira dose 
e 319 receberam a segunda 

dose. No total, até o momento, 
51% da população infantil foi 
vacinada com a primeira dose 
e 13% com a segunda.
Além da faixa infantil, o 
grupo de 12 a 17 anos possui 
cobertura de segunda dose 
um pouco menor que a pri-
meira. A estimativa total de 
pessoas com essas idades é 
de 1.873, sendo aplicado 1.612 
primeiras doses, correspon-
dendo a 86% da população 
total. Já em relação as segun-
das doses foram aplicadas 
1.241, correspondendo 66%.
Para aumentar a porcenta-
gem de crianças imunizadas 
no município, a Enfermeira 
Coordenadora de Imuniza-
ção do município, Viviane 
de Fátima Xavier Queiroz, 
acredita ser necessária uma 
forte conscientização entre 
pais e responsáveis. “Estamos 
com quase 51% das crianças 
vacinadas com a primeira 
dose contra o vírus. O nosso 
trabalho continua agora com 
uma mobilização de cons-

cientização unindo os setores 
públicos e privados, meios de 
comunicação, secretaria da 
Educação, Conselho Tutelar, 
CMDCA, assistência social, 
CRAS, Núcleo da Educa-
ção, secretaria da Cultura e 
escolas públicas e privadas”, 
explica.
Ainda segundo Viviane, 
a meta esperada de vaci-
nas infantis ainda não foi 
concluída, principalmente 
devido a divulgação de notí-
cias falsas, mais conhe-
cida como “fake news”, que 
causam inseguranças em 
muitos pais sobre os riscos 
de vacinar seus filhos. “A 
imunização é indispensável 
para reduzir a transmis-
são do vírus, portanto o 
melhor recurso para comba-
ter a doença SARS-CoV-2 é a 
vacina.  Por este motivo não 
estamos medindo esforços 
para buscar conscientizar e 
realizar a vacinação de toda 
a população”, comentou.

Divulgação

Unopar promove 
formatura de alunos 

de dois polos na 
região

Eventos acontecem entre o fim 
de março e começo de abril 
em Wenceslau Braz, Siqueira 

Campos e Jaguariaíva

Com o avanço da vaci-
nação e a baixa nos números 
da Covid-19 aos poucos a vida 
das pessoas vai voltando ao 
normal. Uma das novidades 
este ano foi a liberação da 
realização de eventos e, com 
isso, a Unopar irá realizar 
a tradicional cerimônia de 
formatura em três polos da 
região. 
Em Siqueira Campos a ceri-
mônia está marcada para o 
dia 26 de março. A formatura 
acontece a partir das 19h00 
no Salão São Francisco que 
fica na Paróquia Divino Espí-
rito Santo na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, nº 414. 
Serão entregues os diplomas 
a formandos de 15 cursos.
Em Wenceslau Braz, a ceri-
mônia esta marcada para 
o dia 02 de abril e acontece 
a partir das 19h00 no Salão 
Paroquial São Sebastião, 
que fica na Praça João XXIII 
anexo a Igreja Matriz. Serão 
ao todo alunos de 16 cursos 
que estarão recebendo seus 

diplomas. 
A Diretora dos Polos Unopar 
na região, Cida Santucci, 
falou sobre a importância 
deste momento. “Um dos 
diferenciais da Unopar é exa-
tamente esse, estar cada vez 
mais próxima de seus alunos. 
Graças a Deus estamos tendo 
melhoras significativas na 
questão da pandemia e vamos 
poder voltar a promover esta 
cerimônia que é tão especial 
para equipe Unopar e para 
cada um de nossos alunos, 
seus pais, amigos e familiares 
na realização de um sonho”, 
disse. 
A Unopar conta com polos nos 
municípios de Jaguariaíva, 
Arapoti, Wenceslau Braz, 
Siqueira Campos, Quatiguá 
e Itaporanga/SP; ofertando 
cursos no modelo 100% online 
ou semipresencial com aulas 
práticas. Para maiores infor-
mações e vestibular entre em 
contato através do Whatsapp: 
(43) 99923-3119. 

[REALIZANDO SONHOS]

Da Redação
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Política e
Governo estadual confirma mais de R$ 2 mi em 

recursos para Saúde em Cornélio Procópio
Verba será aplicada na aquisição de equipamentos e reformas para o Centro de Excelência à 
Atenção Geriátrica e Gerontológica e para a Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio

[INVESTIMENTOS]

AEN

O Governo do Estado 
vai investir R$ 2.757.711,37 
em equipamentos e reformas 
para o Centro de Excelência à 
Atenção Geriátrica e Geron-
tológica (Cegen) e para a 
Santa Casa de Misericórdia de 
Cornélio Procópio, no Norte. 

O anúncio foi feito nesta sex-
ta-feira (18) pelo secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.
“Percorremos toda a nossa 
jornada ao longo da pande-
mia graças a estes hospitais. 
Precisamos de todos para con-
tinuarmos firmes e focados, 

para vencer essa pandemia 
e tantos outros gargalos da 
Saúde do nosso Estado”.
Os investimentos beneficiarão 
pelo menos 21 municípios de 
abrangência da 18ª Regional 
de Saúde, somando mais de 
222 mil habitantes, sendo que 

21% (cerca de 47,8 mil) residem 
em Cornélio Procópio.
“Quero referenciar a Secreta-
ria da Saúde e o governador 
Ratinho Junior que não medi-
ram esforços para disponibili-
zar tudo que fosse necessário 
para a região, principalmente 

durante a Covid-19. Não só 
eu como toda a população 
de Cornélio Procópio não 
esqueceremos o que fizeram 
por nós”, afirmou o prefeito 
Amim José Hannouche.

[CEGEN]
O convênio assinado em 

conjunto com o Cegen refere-
-se à aquisição de um aparelho 
de tomografia computadori-
zada para estruturar o serviço 
de imagem em diagnóstico. 
O recurso soma em investi-
mentos R$ 1.386.000,00, sendo 
R$ 1.316.700,00 de repasse da 
Sesa, e R$ 69.300,00 da contra-
partida da unidade.
O hospital é referência para 
internação de pacientes de 
diversas localidades e é o 
único da Macrorregião Norte 
que possui Unidade de Cui-
dados Prolongados (UCCI/
UCP). Ao todo, o Centro possui 
61 leitos e uma área de 2.987 
metros quadrados. “A aqui-
sição deste tomógrafo melho-
rará ainda mais a qualidade 
de atendimento do hospital”, 
disse Arthur Vigatto, repre-
sentante do Cegen.
Durante a pandemia, o 
Governo do Estado repassou 
mais de R$ 10,2 milhões para 
custeio dos leitos de UTI de 
atendimento a pacientes sus-
peitos ou confirmados com a 
Covid-19.

Foram assinados dois outros 
repasses por convênio para 
melhorias na Santa Casa de 
Misericórdia de Cornélio 
Procópio. O primeiro, no valor 
de R$ 844.160,87, refere-se à 
reforma da Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) neonatal. 
O repasse da Sesa neste ato 
é de R$ 801.952,82, além da 
contrapartida da unidade, no 
valor de R$ 42.208,05.

A reforma do espaço é um 
desejo antigo da população, 
considerando que o hospital 
atende pacientes com gesta-
ções de alto risco. Ao todo, será 
reformada uma área de 245 mil 
metros quadrados, incluindo 
a mudança de espaço físico 
de 10 leitos, pintura com-
pleta, instalações elétricas e 
implantação de um sistema 
de climatização.

“Estamos felizes em poder 
reformar a unidade e dar 
melhores condições de aten-
dimento para as nossas crian-
ças. Agradecemos todo o 
apoio da Secretaria para que 
continuemos atendendo e cui-
dando da nossa população”, 
ressaltou o médico diretor da 
Santa Casa, José do Carmo 
Neto.
Além disso, no segundo convê-

nio, foi destinado R$ 527.550,50 
para a Santa Casa, sendo 
R$ 501.173,50 da Sesa e R$ 
26.377,50 contrapartida da 
unidade, para aquisição de um 
Raio-X para a UTI neonatal, 
um conjunto de radiologia 
e sistema de climatização 
também para a UTI neonatal. 
A instalação deste aparelho de 
Raio-X garantirá mais agili-
dade nos exames diagnósticos 

do pronto-socorro, além da 
melhoria na qualidade das 
imagens.
Somente nesta unidade, o 
Governo do Estado repassou 
mais de R$ 1 milhão para 
custeio dos leitos clínicos de 
atendimento a pacientes sus-
peitos ou confirmados com a 
Covid-19.

[SANTA CASA]

Participaram do evento 
o conselheiro fiscal do Cosems 
e secretário municipal de 
Saúde de Bandeirantes, Wan-
derson de Oliveira; a diretora 
da 18ª Regional de Saúde de 
Cornélio Procópio, Eliana 
Catussi; prefeitos e vice-pre-
feitos e vereadores.]

[PRESENÇAS] Também na sexta-feira, 
Beto Preto esteve em Jacarezi-
nho onde assinou a liberação 
de R$ 4 milhões para constru-
ção da Clínica de Fisioterapia 
da Universidade Estadual do 
Norte do Paraná (UENP). Com 
a nova sede, a expectativa é 
ampliar a estrutura e aumen-
tar os atendimentos. A atual 
unidade realiza, em média, 
350 atendimentos por semana 

nas áreas de ortopedia e 
traumatologia, neurologia e 
gerontologia. Com a expansão 
e construção das novas insta-
lações, que abrangem 1.744,76 
metros quadrados, o número 
deve chegar a 940 por semana, 
um crescimento mais de 168%.
O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde, 
destinou R$ 2,5 milhões para 
a obra e a universidade mais 

R$ 1,5 milhão em contrapar-
tida. “Os recursos vão ampliar 
a assistência em saúde do SUS 
no Norte Pioneiro, colocando 
o serviço à disposição de 
quem mais precisa”, disse o 
secretário estadual da Saúde, 
Beto Preto, durante visita à 
UENP, em Jacarezinho, nesta 
sexta-feira (18).

[UENP]

 Secretário de Saúde Beto 
Preto esteve no município 
anunciando a liberação 

dos recursos

Divulgação
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SISTEMA DE EDUCAÇÃO
O Senado Federal, o Projeto de Lei Complementar 

(PLP) 235/2019, que trata da criação do Sistema Nacional 
de Educação (SNE). O senador Flávio Arns é o autor da 
proposta de criação do Sistema Nacional de Educação 
(SNE). O sistema consiste na criação de uma estrutura de 
governança democrática, com representação paritária de 
todos os entes da Federação, para aumentar o espaço de 
participação dos estados, DF e municípios na elaboração 
das políticas nacionais de educação.

SNE
O SNE já está previsto na Constituição Federal, que 

dispõe sobre a criação, por meio de lei complementar, 
do regime de colaboração entre os sistemas de ensino 
da União, estados, DF e municípios. “Criar o SNE é uma 
resposta para a sociedade, uma mensagem aos brasileiros 
e brasileiras para que não percam as esperanças na edu-
cação, para que continuem perseguindo seus objetivos de 
vida na busca do ensino e do conhecimento”, completou.

PASSAPORTE SANITÁRIO
O desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, 

do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), determinou  a 
troca do relator do projeto do passaporte sanitário, que 
veta a proibição da exigência de comprovante de vacina 
contra a Covid-19 no Paraná. Com a determinação, o 
projeto poderá voltar a ser discutido na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). Um novo relator deve ser 
escolhido pela Comissão de Saúde Pública da Alep no 
lugar do deputado Márcio Pacheco (Republicanos).

FILIAÇÕES
O PSD deve filiar nove deputados estaduais nesta 

sexta-feira (25). Com as filiações, o partido do governador 
Ratinho Junior na Assembleia Legislativa (Alep) passará 
de sete para 14 deputados. São esperadas as filiações 
de Ademar Traiano (PSDB), Paulo Litro (PSDB), Gugu 
Bueno (PL), Evandro Araújo (PSC) e de toda a bancada do 
PSB: Luiz Claudio Romanelli, Alexandre Cury, Artagão 
Junior, Jonas Guimarães e Tiago Amaral.

GEORREFERENCIAMENTO
O deputado federal, Toninho Wandscheer (PROS), 

esteve na sede do Incra em Brasília, onde foi recebido pelo 
diretor de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de 
Assentamento, Giuseppe Vieira. Na pauta, eles trataram 
de verbas para o processo de georreferenciamento nos 
assentamentos do Paraná. A ação é um dos requisitos 
para titulação de terras.

HOSPITAL DE LONDRINA
O governador Ratinho Júnior (PSD) anunciou 

que o Governo do Estado vai ampliar a estrutura da 
pediatria de Londrina para atender mais paranaenses da 
região. O Complexo de Pediatria Oncológica do Hospital 
de Londrina terá todos os serviços necessários para o 
atendimento completo à criança e ao adolescente, como 
consultórios médicos pediátricos, unidades de interna-
ção, UTI infantil com leitos e isolamentos, serviço de 
quimioterapia, brinquedoteca, sala de conforto, sala de 
estudos, refeitório e sala de serviços multidisciplinares.

Prefeitura de Jaguariaíva 
promove palestra com alunos 
sobre descarte de recicláveis

Ação realizada na semana passada contou com a participação 
de alunos do 2º Ano do Colégio Estadual Rodrigues Alves

[MEIO AMBIENTE]

Como um dos destinos 
turísticos mais procurados 
da região, o município de 
Jaguariaíva concentra diver-
sas belezas naturais que 
atraem visitantes de diferen-
tes lugares do Paraná. Com 
toda essa beleza, os cuidados 
com o meio ambiente são 
um dos principais focos da 
Administração Municipal. 
Visando conscientizar a 
população e conseguir o 
apoio dos moradores para 

manter a cidade limpa, a 
prefeitura vem realizando 
uma série de ações demons-
trando o descarte correto do 
lixo e destino dos recicláveis. 
Para isso, nada melhor que 
trabalhar a educação dos 
mais novos em relação ao 
tema para que multipliquem 
a ideia da sustentabilidade. 
Na semana passada, equi-
pes e técnicos da secretaria 
municipal de Turismo e Meio 
Ambiente, acompanhados da 

secretária da pasta Sandra 
Negrini, estiveram visitando 
os alunos do Colégio Esta-
dual Rodrigues Alves para 
ministrar uma palestra com 
foco na apresentação do novo 
programa de reciclagem do 
município. Participaram do 
encontro os estudantes do 
2º ano. 
Com isso, a prefeitura segue 
realizando ações pelo muni-
cípio em prol dos cuidados 
com o meio ambiente. 

Por Marcelo Aguiar

[CONVIVÊNCIA]
Ibaiti retoma atividades presenciais 

do “Grupo Melhor Idade”

A prefeitura munici-
pal de Ibaiti anunciou que, 
na próxima terça-feira (29), 
serão retomadas as ativida-
des presenciais do Grupo 
Melhor Idade no município. 
As ações haviam sido inter-
rompidas devido a pandemia 
da Covid-19.
Segundo divulgado, as ati-
vidades presenciais voltam 
a ser realizadas no Centro 
de Convivência e Fortale-
cimentos de Vínculos da 

Melhor Idade, que fica anexo 
a UBS (Unidade Básica de 
Saúde) Central. A estrutura 
conta com salão, cozinha, 
banheiros e academia para 
atender aos idosos na reali-
zação de atividades voltadas 
a melhoria da qualidade de 
vida, lazer e saúde. 
A prefeitura ainda explicou 
que o retorno das ativida-
des será coordenado pela 
secretaria municipal de 
Assistência social seguindo 

as orientações do Ministério 
da Saúde e da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde). O 
retorno ainda se dá devido 
ao avanço da vacinação onde 
os integrantes do grupo 
já foram imunizados com 
a terceira dose da vacina, 
garantindo assim mais segu-
rança aos idosos. Aliás, estar 
com a vacina em dia é um 
dos critérios para que os 
idosos possam participar do 
programa. 

Por Marcelo Aguiar

Conforme divulgou a prefeitura, ação devem voltar 
a ser realizadas a partir da próxima terça-feira
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[INVESTIGAÇÃO]

Jovem é executado com tiro na 
cabeça em Joaquim Távora

Crime foi registrado na madrugada da sábado no 
bairro Morada do Vento

Um jovem foi morto 
durante este final de semana 
com um tiro na cabeça. 
O crime foi registrado na 
madrugada do sábado (19) em 
Joaquim Távora. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, por volta 
das 05h00 do sábado a equipe 
foi acionada para prestar 
atendimento a uma ocorrên-
cia de disparo de arma de fogo 
registrada em uma residência 

situada ao bairro Morada do 
Vento. Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar a 
situação. 
No local, foi constatado que 
a vítima, um jovem de 20 
anos, morava na residência 
juntamente com uma menor, 
uma adolescente de 16 anos. 
Durante a madrugada, dois 
indivíduos chegaram até a 
residência, entraram na casa 

e executaram o rapaz com um 
tiro na cabeça. Em seguida, 
fugiram do local. Já a vítima 
veio a óbito. A adolescente 
não foi ferida. 
Frente aos fatos, foram acio-
nadas as equipes da Polí-
cia Civil e também do IML 
(Instituto Médico Legal) de 
Jacarezinho para recolher o 
corpo da vítima. O caso deve 
ser investigado.

Da Redação

Da Redação

Confusão e briga 
termina com rapaz 
morto a tiros em 

Jacarezinho
Situação foi registrada na madrugada 
do sábado após um desentendimento 

por perturbação do sossego

[VIOLÊNCIA]

Uma confusão termi-
nou com a morte de um jovem 
na madrugada do sábado (19) 
no município de Jacarezinho. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, por volta 
das 04h00 os policiais foram 
acionados para prestar aten-
dimento a uma ocorrência de 
disparo de arma de fogo com 
vítima registrado na Rua Rita 
Fernandes Vieira, no bairro 
Mirantes. Diante do chamado, 
as equipes foram até o ende-
reço informado para prestar 
atendimento a ocorrência. 

No local, foi constatado um 
rapaz de 22 anos que havia 
sido morto a tiros. A cena do 
crime foi isolada até a chegada 
das equipes de socorro, da 
Polícia Civil e do IML (Insti-
tuto Médico Legal). Segundo 
informações colhidas pelos 
policiais junto a testemunhas, 
a situação teria começado a 
partir de uma confusão por 
perturbação do sossego que 
acabou partindo para vias de 
fato e terminou com o jovem 
morto. 
O caso deve ser investigado. 

Policiais militares 
agiram rápido e evitaram 
que duas pessoas tirassem 
a própria vida durante este 
final de semana no Norte 
Pioneiro. As situações foram 
registradas nos municípios 
de Cornélio Procópio e Santo 
Antônio da Platina. 
A primeira situação foi regis-
trada no fim da tarde do 

sábado (19) no município de 
Santo Antônio da Platina. Por 
volta das 17h30, a equipe foi 
acionada para se dirigir até 
a Avenida Frei Guilherme 
Maria, no viaduto da BR-153 
no bairro Égia, onde um 
homem estaria tentando 
cometer suicídio. Diante da 
situação, os policiais cum-
priram os protocolos para 

este tipo de caso sendo o local 
isolado e iniciadas as conver-
sas com o homem que acabou 
sendo contido evitando assim 
que ele pulasse. Foram pres-
tadas as assistências cabíveis 
a vítima. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, o segundo 
caso foi registrado na noite 
do sábado quando um poli-

cial que estava indo embora 
para sua casa visualizou 
um homem parado próximo 
a um veículo no viaduto da 
PR-160 no Jardim Progresso. 
O militar suspeito da ação 
do homem que aparentava 
comportamento suicida. Com 
isso, o PM desceu de seu 
veículo e passou a conversar 
com o homem até o momento 

que conseguiu se aproximar 
e evitar que ele pulasse. A 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) foi acionada sendo 
o homem de 48 anos levado ao 
hospital.

Policiais militares evitam dois suicídios no Norte Pioneiro
Situações distintas foram registradas durante o final de semana nos municípios de Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina

Da Redação
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BANCO 8

TA
APRIMORAR

VALIOSAENE
ICMNON

ENCABULADA
EDATEID
BOILASIA

TABLETENA
RHROOM

IRROMPERA
OETEORZ

USAFNOCO
GLHIFEN

REITORAI
TEMPERATURA

A joia
guardada
no cofre
bancário

Vitamina
presente
nos frutos

cítricos

Christian
(?), ator 

de "O
Vencedor"

Data, em
inglês

Tipo de
armário

de
cozinha

Proprie-
tária

Continen-
te onde
ocorrem 

as monções
Nicolás

Almagro,
tenista

espanhol

Surgir de
repente

Respon-
dem a um
estímulo

Significa
"tudo" em 

"oni-
potente"

Sigla da
força
aérea 

dos EUA

Festival
literário
sediado

em Paraty

Desfrutar
da última
refeição
da noite

Proporção
de algo 
em um
todo

Cargo de
Darcy

Ribeiro 
na UnB

Sinal que
liga pala-
vras com-

postas

Tecido
interno de
vestidos

Sua
elevação
em todo o

globo é
prova das
mudanças
climáticas

Sem
conteúdo
Pecado
capital

Quarto, em inglês

Casa de (?): o
popular "prego"

Forma de
venda de 
chocolates

Inibida; 
envergo-

nhada
Ferver,

em inglês

Aperfeiçoar

Cantora e-
vangélica
que gra-
vou o CD 
"Caminho 
de Mila-

gres"

Elefante fóssil cujos
remanescentes

foram encontrados 
na Sibéria

Estádio construído em Manaus
para ser uma das doze sedes da

Copa do Mundo Fifa de 2014
Os pacientes da hemodiálise

Nome da
letra "N"

Ma (?)
troppo:

mas não
muito

(italiano)

Jogo de palavras
com sons análogos

Estado nordestino de
menor litoral (sigla)

 3/non. 4/boil — date — flip — room — usaf. 5/hífen. 6/reitor. 7/valiosa.

Luísa Sonza mostra machucados 
na perna após coreografias

Jade Picon tem aparência do rosto 
questionada e abre o jogo sobre 

procedimento estético após 'BBB 22'

Sabrina Sato cai no samba 
em ensaio da Vila Isabel com 
look assinado por estilista de 

Lady Gaga

Luísa Sonza mostrou 
para os fãs na noite deste 
domingo (20) o resultado das 
próprias coreografias. Em 
foto, publicada no Twitter, 
a cantora compartilhou que 
estava com diversos hema-
tomas ao longo das pernas. 
“Mesmo com joelheira”, 
escreveu ela, que realizou 
um show neste sábado (19) 
no Recife, em Pernambuco. 
As coreografias de Luísa 

Sonza foram bastante 
comentadas nesta semana 
nas redes sociais, logo após o 
lançamento do clipe de “Sen-
taDONA (Remix)”, parceria 
com MC Frog, Davi Kneip e 
Gabriel do Borel. 
Diversos fãs apontaram 
para o grau de dificuldade 
das danças das músicas da 
cantora e a situação gerou 
uma série de memes. 

Jade Picon negou que 
tenha feito procedimentos 
estéticos antes ou após sua 
passagem pelo "BBB 22", pro-
grama do qual se despediu 
no início deste mês. Eliezer, 
por exemplo, relatou ter 
feito harmonização facial, 
assim como Laís (veja antes 
e depois da médica).
Durante interação com os 
fãs por meio dos Stories 
de seu Instagram, Jade foi 
surpreendida com uma 
pergunta de um dos seus 
seguidores. "O seu rosto 
mudou, Jade. Foi algum 
procedimento?", perguntou 
o internauta.
"Absolutamente nada, nem 

antes de entrar na casa ou 
depois. Lá é uma loucura, 
teve uma vez que fui para o 
atendimento médico porque 
estava muito inchada. Meu 
tornozelo, meu pulso, meu 
rosto", contou.
A influencer explicou 
mudança na aparência: 
"Pega muito a falta de rotina, 
você nunca come as mesmas 
coisas, treino. Tenho reten-
ção de líquido. Agora que 
voltei para a rotina eu desin-
chei. A câmera da TV também 
não dá aquela valorizada na 
gente. Você não dormir bem, 
não comer direito, tudo faz 
parte da experiência".

ÁRIES
Impulsione a carreira nesta 
semana. Você poderá se des-
ligar de um grupo e ingressar 
em outro que tem sintonia 
com seus ideais e ambições.

TOURO
A semana trará abertura a 
novas parcerias e associações. 
Lance um empreendimento 
ou impulsione a carreira com 
um projeto inovador. 

GÊMEOS
Firme um contrato profis-
sional promissor, determine 
metas mais altas na carreira e 
fortaleça a posição na equipe. 

CÂNCER
A semana favorecerá os 
projetos pessoais e planos de 
desenvolvimento.

LEÃO
Aproveite esta semana para 
eliminar pendências, resolver 
assuntos de família ou do pas-
sado e tornar a vida mais leve. 

VIRGEM
Inicie um projeto, diversifique 
atividades e torne a rotina 
mais gostosa. 

LIBRA
Evite gastar dinheiro à toa, 
a fase cobrará melhor plane-
jamento e administração dos 
seus recursos.

ESCORPIÃO
Aproveite também para 
cuidar da saúde e ganhar 
mais vitalidade. 

SAGITÁRIO
Assuntos de família ou de 
moradia estarão em destaque 
nesta semana. 

CAPRICÓRNIO
Marque presença nas redes, 
coloque a conversa em dia 
com amigos e fique por dentro 
das novidades. A semana 
trará soluções originais para 
vencer os desafios financeiros 
e as burocracias.

AQUÁRIO
Decisões e escolhas desta 
semana poderão dar uma 
virada em sua vida. 

PEIXES
Viagem ou proposta de longe 
ampliará perspectivas. A 
semana será muito positiva 
nas finanças e no amor. 
Carisma, confiança, empatia 
e poder pessoal marcarão sua 
presença por onde passar.

Sabrina Sato brilhou 
na Sapucaí na noite do último 
domingo, dia 20. A rainha 
de bateria da Unidos de Vila 
Isabel participou do primeiro 
ensaio técnico da escola de 
samba. Como você deve saber, 
devido a pandemia de Covid-
19, os desfiles foram adiados 
para abril de 2022. Neste ano, 
a escola escolheu homena-
gear Martinho da Vila com o 
enredo Canta, canta, minha 
gente! A Vila é do Martinho!

Divulgação

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o



7

FOLHA EXTRA terça-feira, 22 de março de 2022 - Edição 2693

Geral e

Da Redação

Tomazina é sede do treinamento 
para enfermeiros dos municípios 

da 19ª Regional de Saúde

[SAÚDE]

Capacitação foi realizada no fim da semana passada e 
teve como foco ações para atendimento no pós-Covid

O município de Toma-
zina foi sede de um evento de 
treinamento realizado com 
enfermeiros dos municípios 
que fazem parte da 19ª Regio-
nal de Saúde. A capacitação foi 
realizada nesta quinta-feira 
(17) e sexta-feira (18).
O prefeito Flávio Zanrosso, 
que participou da abertura 
do encontro, utilizou suas 
redes sociais para falar sobre 
Tomazina ser a anfitriã da 
capacitação. “O evento acon-
tece em nossa cidade devido a 
sermos uma Unidade Vitrine 

uma vez que Tomazina possui 
hoje os melhores indicadores 
do programa Planifica SUS. 
Agradeço a toda nossa equipe 
pela dedicação com a Saúde 
dos tomazinenses”, disse o 
prefeito. 
Em conversa com o diretor da 
19ª Regional de Saúde de Jaca-
rezinho, Marcelo Nascimento 
e Silva, ele explicou um pouco 
sobre os treinamentos. “Par-
ticipam deste treinamento 
os tutores das Unidades de 
Saúde indicadas pelos muni-
cípios que fazem parte da 19ª 

Regional. O Planifica SUS é 
um plano de governo que visa 
a planificação da atenção em 
Saúde fazendo a organização 
e interação da Atenção Pri-
mária com a Atenção Ambu-
latorial especializada. Nesse 
período pós-pandêmico, é de 
extrema importância essa 
organização da Atenção Pri-
mária para absorver novas 
demandas do pós-Covid e a 
demanda natural de pacien-
tes atendidos nas Unidades 
Básicas de Saúde”, pontuou. 

Salto do Itararé tem investimento 
de mais de R$ 2 mi na estação de 

tratamento de esgoto
Conforme adiantou o prefeito Paulinho, com as melhorias 

município deve reduzir em até 90% os impactos ambientais 
causados pelos resíduos da rede de esgoto

[EM OBRAS]

As obras e melhorias 
em diferentes setores seguem 
a todo vapor no município de 
Salto do Itararé. No fim da 
semana passada, o prefeito 
Paulo Sérgio Fragoso, o 
Paulinho, utilizou as redes 
sociais para anunciar mais 
um investimento em obras 
na cidade. 
Conforme adiantou Pauli-
nho, desta vez trata-se de 
um recurso na casa dos R$ 
2,6 milhões que já está sendo 
aplicado em obras de melho-
rias na rede de tratamento de 
esgoto do município. Além 
da melhoria na prestação 
do serviço a população, o 
prefeito ainda destacou que 
as obras são um cuidado com 
o meio ambiente. “Com um 
investimento nesta magni-
tude, diminuiremos em mais 
de 90% os impactos ambien-

tais ocasionados pela água 
poluída proveniente da rede 
de esgoto das residências, 
comércios e indústrias”, 
disse o prefeito. 
Além dos investimentos rea-
lizados na estrutura de trata-
mento, o prefeito ainda infor-
mou que o município firmou 
parceria com a Sanepar para 
implantação e extensão de 
novas tubulações da rede de 
água para atender os bairros 
Farturinha e Bom Jardim. 
“São bairro que já possuem 
poços artesianos que perfu-
ramos na gestão passada. 
Porém, a qualidade de vida 
da nossa população é muito 
importante e o saneamento 
básico e acesso a água potá-
vel sempre farão parte de 
uma vida mais saudável e 
melhor”, finalizou o prefeito. 

Por Marcelo Aguiar

A Vara Criminal de 
Cornélio Procópio, no Norte 
Pioneiro do estado, conde-
nou pelo crime de racismo 
um homem que, em julho de 
2020, recusou ser atendido 
por uma funcionária negra 
em um posto de combustível 
do município. 
De acordo com a denúncia, 
oferecida pela 2ª Promotoria 
de Justiça de Cornélio Procó-
pio, o réu, agora condenado, 
teria dito “eu não vou nessa 
bomba, vou na outra porque 
sou racista”, fala que teria 
sido reiterada no momento 

do atendimento, sendo neces-
sário que outra funcionária 
finalizasse o serviço.
O réu recebeu a pena de  um 
ano e dois meses de reclusão, 
que foi substituída por san-
ções restritivas de direitos. 
Na decisão, o Juízo também 
renovou, por 180 dias, medida 
protetiva já vigente que deter-
mina que o denunciado man-
tenha distância mínima de 
200 metros da mulher que foi 
vítima do crime. Em caso de 
descumprimento poderá ser 
decretada a prisão preventiva 
do autor do crime.

Homem que se recusou ser atendido por 
mulher negra é condenado por racismo

Da Assessoria

Crime aconteceu 
no ano de 2020 
em um posto 
de combustíveis 
em que a vítima 
trabalhava e foi 
denunciado pelo 
Ministério Público

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

LEI Nº. 654 DE 18 DE MARÇO DE 2022

SÚMULA: Concede reposição salarial aos servidores 
e empregados públicos  do quadro e aos agentes 
políticos e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ECLAIR 
RAUEN, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 
SEGUINTE LEI:

   ART. 1º.  Fica o Poder 
Executivo autorizado a conceder reposição salarial 
de 10,07% (dez inteiros, zero sete centésimos por 
cento) aos servidores públicos efetivos do quadro 
em geral, inclusive aos empregados públicos e fun-
ções gratificadas do quadro, tendo por base a soma 
da variação do IPCA/IBGE/MÊS, compreendido no 
período de 1º de março de 2021 a 28 de fevereiro 
de 2022 e concede  reposição inflacionária de 9,63% 
(nove inteiros, sessenta e três por cento) aos cargos 
comissionados e Agentes Políticos, tendo por base 
a soma da variação do IPCA/IBGE/MÊS, com base 
no índice apurado de 01 de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021. 
   
   § 1°. A reposição de que 
trata o caput deste artigo não se aplica aos servi-
dores efetivos e empregados públicos que tenham 
vencimentos vinculados ao valor do salário mínimo 
nacional e profissionais de categorias com garantia 
de piso nacional, porque estes já se encontram rea-
justados por força de legislação federal.

   § 2°. Nos casos de servidores 
efetivos e empregados públicos e profissionais de 
categoria de piso nacional, que não se encontram 
reajustados no momento por qualquer motivo, será 
reajustado conforme o índice dessa Lei.

   ART. 2º. O Anexo III, da Lei 
501/2017 passa vigorar com as alterações desta lei 
em relação aos servidores por ela alcançados.

   ART. 3º. Esta lei entra em 
vigor na data da sua publicação, com efeitos re-
troativos a 1º de janeiro de 2022 para os Cargos 
Comissionados e os Agentes Políticos e revoga as 
disposições contrárias.

  J. Sul (PR), em 18 de março de 2022.

   ECLAIR RAUEN 
   Prefeito

RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILI-
DADEDE  CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº 02/2022

O presente documento trata da RATIFICAÇÃO DO 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº. 02/2022, para formalização de Termo 
de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Jundiaí do Sul – PR.

O Inciso II do artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 
de 31/07/2014, alterado pela Lei Federal nº 
13.204/2015, regulamenta a questão da inexigibili-
dade do Chamamento Público:

“Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento 
público na hipótese de inviabilidade de competição 
entre as organizações da sociedade civil, em razão 
da natureza singular do objeto da parceria ou se as 
metas somente puderem ser atingidas por uma en-
tidade específica, especialmente quando:

(...) II - a parceria decorrer de transferência para or-
ganização da sociedade civil que esteja autorizada 
em lei na qual seja identificada expressamente a 
entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da 
subvenção prevista no inciso I do § 3o do art. 12 da 
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o 
disposto no art. 26 da Lei Complementar no.  101, 
de 4 de maio de 2000.”
Considerando a exposição do dispositivo legal acima 
descrito, RATIFICO o Processo de Inexigibilidade de 
Chamamento Público nº. 02/2022, para celebração 
do Termo de Colaboração, nos termos aprovado 
pela procuradoria Jurídica e Controladoria Interna 
do Município, junto à entidade abaixo relacionada:

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais - APAE de Jundiaí do Sul – PR.
CNPJ: 07.450.470/0001-04.
Endereço: Rua São Francisco, nº. 300 – Centro – 
Jundiaí do Sul – PR.
Valor do Repasse: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Justificativa: A APAE de Jundiaí do Sul – PR há anos 
vêm desenvolvendo atividades em parceria com o 
poder público municipal de maneira satisfatória, que 
a atividade objeto do plano de trabalho proposto é de 
natureza singular, que é a única entidade no municí-
pio que desenvolve a atividade proposta, sendo de 
grande relevância que os serviços ofertados sejam 
desenvolvidos no próprio município, seja em razão 
do deslocamento dos usuários, como para o fortale-
cimento do vínculo familiar, haja visto o número de 
usuários atendidos, residentes no município.

PUBLIQUE-SE

Jundiaí do Sul, 21 de março de 2022.

EclairRauen
Prefeito Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO
A UNIDESCART - IND., COM. E FAB. DE ARTE-
FATOS DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA - CNPJ 
08.993.356/0001-85torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença de Operação para FABRICACAO DE 
ARTEFATOS DE MATERIAIS PLASTICOS instala-
da TRAVESSA RICARDO GONCALVES BACCO, 
N 104 | PARQUE INDUSTRIAL | CEP: 84900-000 
| Ibaiti - PR.

PORTARIA Nº 68/2022 O Prefeito Municipal de Pi-
nhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais; RESOLVE: Art. 1º. Designar o funcionário 
Leticia Bonin Baldim, RG. nº 13.005.442-0, brasilei-
ro, servidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de 
Diretora da Divisão de Obras, para responder como 
Gestor do Convênio e como fiscal, fica designado o 

PORTARIA Nº 69/2022 O Prefeito Municipal de 
Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais; RESOLVE NOMEAR, a senhora: 
HELLIM REGINA PEREIRA PEROTTI, portadora 
do RG nº 5.230.451-2 e do CPF nº 897.662.459-
91, para exercer o cargo de PROFESSORA DE 
ENSINO FUNDAMENTAL, referente ao Processo 
Seletivo 02/2021 Edifício da Prefeitura Municipal de 
Pinhalão Em 18 de março de 2022. REGISTRE-SE 
E PUBLIQUE-SE DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR 
Prefeito Municipal

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. 
17/2022 de 03/03/2022 a FAVOR dos Proponentes: 1)
L. CONTI & CIA LTDA, CNPJ nº 03.138.766/0001-25, 
pelo valor total de R$ 2.459,25 (dois mil quatrocentos 
e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos). 
2) EMILIANA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE 
CHOCOLATE EIRELI, CNPJ nº 34.406.070/0001-66, 
pelo valor total de R$ 5.671,50 (cinco mil seiscentos 
e setenta e um reais e cinquenta centavos). Gabinete 
do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 21 de março 
de 2022. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito 
Municipal.

funcionário Paulo José Vilela, RG. nº 6.364.550-8, 
brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no 
cargo de Técnico Produção Agrícola, para atuar e 
auxiliar na fiscalização do Convênio a ser firmado 
com o Instituto Água e Terra. Art. 2º. Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura. Edifício 
da Prefeitura Municipal de Pinhalão Em 18 de março 
de 2022. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE DIONISIO 
ARRAIS DE ALENCAR   Prefeito Municipal

Edital n0 21/2022 - Pregão Eletrônico - Exclusivo para 
ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 alterada pela LC Nº 
147/2014). REGISTRO DE PREÇOS. 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 04/04/2022, propostas para: Objeto da Licitação: 
Aquisição de sacos de ráfia reutilizáveis para a coleta 
seletiva municipal, destinados à Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente. 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/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, 21 de março de 2022. Raíssa 
Pimentel Vilas Boas – Pregoeira.

PORTARIA Nº 70/2022
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE NOMEAR, a senhora: THATIANE DOS 
SANTOS PERES, portadora do RG nº 10.063.395-7 
e do CPF nº 070.291.389-88, para ocupar o Cargo 
de PSICÓLOGA, referente ao Processo Seletivo 
01/2021.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão Em 21 
de março de 2022.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito Municipal
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Décimo terceiro edital de chamamento do Processo 
Seletivo nº 02/2021
1. O Prefeito do Município de Pinhalão, o Sr. Dionisio 
Arrais de Alencar no uso de suas atribuições legais, 
vem por intermédio deste, convocar os candidatos 
aprovados no processo seletivo 02/2021, uma vez 
ter havido desistência de vaga, exoneração de fun-
cionário e criação de novas vagas.
2. O preenchimento das vagas disponíveis será rea-
lizado por ordem de classificação, sendo chamado 
um candidato de cada vez.
3. O candidato que for chamado para preencher a 
vaga disponível, conforme ordem de classificação e 
não estiver presente no momento do chamamento, 
será automaticamente desclassificado.
4. O candidato que deseja ir para final de lista, de-
verá comparecer no dia e horário informado neste 
edital, e entregar o termo para final de lista, somente 
se for chamado para abrir contrato, se o candidato 
não estiver presente durante o chamamento, será 
considerado desistência da vaga.
5. O candidato que comparecer no horário estipulado 
neste edital e não for chamado para abrir contrato, 
deverá aguardar uma futura convocação, se surgirem 
mais vagas. 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – VAGA 
GERAL – 05 VAGAS DISPONÍVEIS
DEBORA OLIVEIRA MORAES
ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUINI
JULIANA ROBERTA DE AZEVEDO
VANDERLEIA DE LIMA
TANIA MARTINS DA SILVA
SUELI DA SILVA
MARIA CRISTINA DA SILVA
MARIANA MARCIANO GONÇALVES
JULIANA APARECIDA VIEIRA
LAURILENA DA SILVA MARTOS
GIOVANA SILVA ARANA 
JAQUELINE DE BARROS MORO BARBOSA
DEBORA APARECIDA BUCHUD
JESSICA ALINE DA SILVA
HELLEN DA SILVA KLUG
JOSIELI ROBIANE DE OLIVEIRA LEANDRO
AMANDA ROBERTA PEREIRA
ALINE ALBERGONI DO VALE
BIANCA ANGELINA DELMONICO DE SOUSA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – VAGA 
GERAL – 01 VAGA DISPONÍVEL
MARGARIDA DE JESUS MIRANDA
JULIANA ACOSTA DO PRADO
FRANCIELE DA SILVA MORBEQUE SANTOS
EDMENGARDA FABIANA FERREIRA
MARLENE SILVEIRA DA COSTA
MARIA HELENA FIRMINO DIAS
MARIANGELA RIBEIRO DA SILVA
CRISTINA RABELO MENDES
THAIS LORENE SANTOS DECOL
TATIANE SANTOS MACHADO
CLAUDIA DO ROCIO DOMINGOS SIMÕES
MAGNA RAMOS DE LIMA
JOÃO VITOR GASPAR
RENATA BENEDITA MARTINS BAUM
VANDREIA VIDAL FERRAZ SILVA

6. Os aprovados nos cargos acima, deverão com-

EDITAL N0 20/2022  - 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 05/04/2022, propostas 
para: Objeto da Licitação: Contratação de empresa 
especializada para realização de oficinas para o 
desenvolvimento do Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculo, conforme Resolução CNAS nº 
09/2014.. 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, 21 de março de 
2022. Mayara Almendanha Mota - Pregoeira

parecer no dia 25 de março de 2022, as 08:30hs, 
na sede da prefeitura municipal, para apresentar a 
documentação, conforme chamamento realizado por 
ordem de classificação. Os documentos que deverão 
ser apresentados são os seguintes:
a) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do 
Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
b) cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou 
da Certidão de Casamento;
c) prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
d) prova de quitação com o serviço militar para o 
candidato do sexo masculino;
e) cópia autenticada do documento de Identificação;
f) cópia autenticada do Cartão do CPF;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
(Folha de identificação onde constam número e sé-
rie, e folha de (Contrato de trabalho) acompanhada 
obrigatoriamente de declaração do empregador onde 
conste claramente a identificação do Serviço realiza-
do, o período de início e término/atual do contrato de 
trabalho e descrição das atividades executadas;
h) 01 (uma) fotografia 3X4 recente;
i) cópia, autenticada da Certidão de Nascimento do 
(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) certidão Negativa Criminal e Cível expedido pela 
Comarca onde reside;
l) cópia autenticada do comprovante de residência;
m) número do PIS/PASEP.
n) conta no salário ou corrente do Banco do Brasil.
7. Em seguida o candidato deverá comparecer na 
Unidade Básica de Saúde do Município de Pinhalão, 
situada na rua Geraldo Vieira, nº 410, para realizar 
os exames médicos:  
8. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Pinhalão – PR 21 de março de 2022.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR PREFEITO MUNI-
CIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 15-2022

Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, refe-
rente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 15-2022, a que 
trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DA FÓRMULA INFANTIL KETOCAL, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 

SALTO DO ITARARÉ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 

Estado do Paraná 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 

FORNECIMENTO Nº 020/2021  
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa Pedro Marques da Silva 
Júnior & Cia Ltda. 
OBJETO: Quinto Termo Aditivo na Revisão do preço nos termos do no art. 65, 
II, “d”, da Lei 8.666/93, para Contrato de Fornecimento de Gasolina Comum, 
com Abastecimento Direto na Bomba nº 20/2021, vinculado ao Processo de 
Inexigibilidade de Licitação nº 004/2021, conforme Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas despendidas com o cumprimento 
da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária com 
previsão na Lei e Resolução Orçamentária nº 650/2021 de 16/12/2021, 
publicada no dia 17/12/2021. 
VALOR: O aumento do VALOR correspondente a alta dos combustível 
Gasolina Comum 7,7 % (sete virgula sete por cento) no litro e no combustível 
por litro de Diesel S10 26,711 % (vinte e seis virgula setecentos e onze por 
cento), no litro, valor previsto no Contrato de Fornecimento de Gasolina 
Comum, com Abastecimento Direto na Bomba nº 020/2021, conforme notas de 
aquisição dos produtos e publicações, em anexo. Fincando alterado o valor 
inicial. 
VIGENCIA: Este aditivo tem vigência, conforme fixado no Contrato Original 
DATA DA ASSINATURA: 18/03/2021 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr. 

Jundiaí do Sul PR, em 18 de março de 2022. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 

 
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR E 
RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, 
para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 8.666/93, incluindo a 
alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, TORNA PÚBLICO, que o 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal – ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS 
JÚNIOR, proferiu decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a empresa: 
I – FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 06765902929 – CNPJ Nº 
24.486.239/0001-81, que indicou o menor preço para a contratação do item 
01, no valor total de R$ 2.148,70 (Dois mil, cento e quarenta e oito reais e 
setenta centavos).Tudo conforme documentos nos autos. Wenceslau 
Braz-PR, 21 de março de 2022. 

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 
PREFEITO  

 
 
 

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEMEDICINA CARDIOLÓGICA AOS USUÁRIOS DO SUS DO 
MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ – PR, PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 
ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA), 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE 
REFERÊNCIA, PELO PRAZO DE 3 MESES.” 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, 
para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 8.666/93, incluindo a 
alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, TORNA PÚBLICO, que o 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal – ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS 
JÚNIOR, proferiu decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a empresa: 
I – CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA – CNPJ Nº 
04.071.210/0001-21, que indicou o menor preço para a contratação do item 
01, no valor total de R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais). 
Tudo conforme documentos nos autos.  Wenceslau Braz-PR, 21 de 
março de 2022. 

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 
PREFEITO  

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93 em 
conformidade com base no Artigo 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, e tendo em 
vista o conteúdo do presente no processo, RATIFICO o “A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA QUALIFICAÇÃO E ORIENTAÇÃO 
PARA PROFISSIONALIZAÇÃO NA ÁREA DE GASTRONOMIA NA 
PREPARAÇÃO DE DOCES PARA FESTAS, MASSAS FRESCAS E 
RECHEADAS, PREPAÇÃO DE PIZZAS, HAMBURGUER GOURMET 
ESSES CURSOS QUE FAZEM PARTE DO PSG (PROGRAMA SENAC 
DEGRATUIDADE) E TÉCNICAS BÁSICAS PARA AÇOUGUE”, a ser 
realizado pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 
SENAC, inscrita no CNPJ/MF nº 03.541.088/0001-47, com o valor total de R$ 
4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Wenceslau Braz-PR, 21 de Março 
de 2022. 

Atahyde Ferreira dos Santos Junior 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 

WENCESLAU BRAZ

VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 17 de março de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ
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DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 03/2022
RECORRENTE: CALL ECG SERVIÇOS DE 
TELEMEDICINA LTDA. – EPP

DESPACHO

A vista dos elementos constantes no Proces-
so Administrativo nº 06/2022, o qual porta o 
Pregão Eletrônico nº 03/2022, e em especial 
a manifestação do Pregoeiro Municipal e o 
Parecer Jurídico n°. 74/2022, encartado aos 
autos, DECIDO:
PELO DEFERIMENTO DO RECURSO apre-
sentado pelo recorrente;
PELO CONHECIMENTO das contrarrazões 
apresentada pela empresa LD2 Telemedicina;
E por fim, pela REVOGAÇÃO do Pregão Ele-
trônico n° 03/2022.   
Informe imediatamente a Secretaria Municipal 
de Saúde para abertura de novo processo 
administrativo para a contratação dos serviços 
de telemedicina cardiológica.
Comunique-se a Recorrente da decisão to-
mada, bem como aos demais interessadas 
do certame.

 Wenceslau Braz, 21 de março de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

DECRETO nº 025/22 

SÚMULA: Abre Crédito Adicional – Anulação 
de dotação no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU 
BRAZ no uso de suas atribuições que lhe confe-
re 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$ 16.000,00 para as 
seguintes dotações orçamentárias:

04.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
04.001.12.365.4.2016-3.1.90.13.00.00.00.00 - 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
 R$ 10.000,00

05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.001.10.305.5.2022-3.1.90.16.00.00.00.00 - 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL     R$ 3.000,00
05.001.10.301.5.2046-3.3.90.14.00.00.00.00 - 
DIÁRIAS - CIVIL     
   R$ 3.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementa-
ção que trata o artigo anterior serão utilizados 
recursos provenientes da anulação parcial da 
seguinte dotação orçamentária:

04.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
04.001.12.365.4.2016-3.3.90.33.00.00.00.00 
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO-
MOÇÃO                R$ 10.000,00

05.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.001.10.305.5.2022-3.1.91.13.00.00.00.00 - 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS   
  R$ 3.000,00
05.001.10.301.5.2046-3.3.90.39.00.00.00.00 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA     R$ 3.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz, em 17 de março de 2.022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO CONTRATUAL ADITIVO Nº: 3 - ADMINIS-
TRATIVO Nº: 43/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 6/2019 - PROCESSO Nº:8/2019 - Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contra-
tada: SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GON-
CALVES - ME - Vigência: Início: 25/03/2022 Término: 
25/03/2023 - Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato, passando de 25 de março de 2022 
para 25 de março de 2023, ficando então alterada a 
cláusula segunda do referido contrato. Fica inserida 
a seguinte dotação ao contrato acima mencionado: 
Dotação – 348. Pinhalão, 25 de Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO CONTRATUAL ADITIVO Nº: 5 - ADMINIS-
TRATIVO Nº: 115/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 33/2021 - PROCESSO Nº:48/2021 - Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contra-
tada: K.J.R. , GESTAO , VIDA E SAUDE LTDA. - Vi-
gência: Início: 24/03/2022 Término: 24/04/2022 - Fica 

PINHALÃO

prorrogado o prazo de vigência do presente contrato, 
passando de 25 de março de 2022 para 25 de abril 
de 2022, ficando então alterada a cláusula segunda 
do referido contrato. Fica acrescido ao contrato, por 

conta do presente aditivo que aumenta a prestação 
de serviços em 1 (um) mês, o valor de mensal de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). Pinhalão, 24 de Março 
de 2022
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Fruticultura do Norte Pioneiro segue se 
destacando no mercado internacional

Tendo como carro chefe a produção de goiaba, certificações internacionais também tem aberto 
mercado para outras frutas como a carambola, abatate, pitaya, figo-da-índia e lichia

A Fruticultura do Norte 
Pioneiro segue conquistando 
novos paladares ao redor do 
mundo se tornando cada vez 
mais um destaque internacio-
nal. Uma das maiores protago-
nistas desta história é a goiaba 
produzida em Carlópolis que 
hoje parte do município para 
diferentes países da Europa e 
Oriente Médio. 
Para chegar a este patamar, 
os produtores associados à 
Cooperativa Agroindustrial 

de Carlópolis (COAC) tiveram 
que provar que a fruticultura 
paranaense tem o processo de 
produção alinhado as boas 
práticas de cuidados com 
o meio ambiente buscando 
sempre a redução dos impac-
tos ambientais. 
O trabalho duro tem sido 
recompensado. Em 2019, por 
exemplo, a goiaba produzida 
no município foi reconhe-
cida com a certificação de 
Indicação Geográfica com 

o selo Global G.A.P (Global 
Agricultural Practies). A 
conquista teve ainda incentivo 
e participação do Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Paraná (IDR-PR), além 
de produtores, cooperativa, 
prefeitura, Sebrae, Senar-PR 
e Universidade Estadual 
Paulista.
Tendo como carro chefe a 
goiaba, que conquistou cer-
tificações internacionais que 
abriram novos mercados, 

neste ano de 2022 os produto-
res da COAC incluíram no selo 
Global G.A.P outras frutas 
como carambola, abacate, 
pitaya, figo-da-índia e lichia. 
Conforme divulgou a associa-
ção, isto representa mais do 
que a conquista e abertura de 
novos mercados, mas o reco-
nhecimento da qualidade e 
sustentabilidade da produção 
de frutas paranaense. 
Em relação a quantidade de 
produção, a COAC divulgou 

um balanço com os números 
dos produtos comercializados 
pela cooperativa no ano de 
2021. Ao todo, foram nego-
ciados 2,338 kg de carambola, 
133.117 kg de abacate, 2.084 
kg de figo da índia, 5.531 kg 
de piaya, 39.014 kg de lichia e 
50.340 kg de goiaba. As frutas 
tiveram como destino prin-
cipal mercados de Portugal, 
Suíça, Inglaterra, Espanha e 
países do Oriente Médio. 

Redação com AEN

[BONS FRUTOS]

Os produtores de goiaba 
de Carlópolis adotaram tec-
nologias como o controle 
biológico e a técnica do ensa-
camento das frutas, entre 70 
e 80 dias antes da colheita. 
Com isso foi possível reduzir 
os níveis de resíduos químicos 
a zero, já que a partir do ensa-
camento não é feita nenhuma 
aplicação de defensivos ou 
inseticidas nos pomares. A 
variedade tailandesa, de cor 
vermelha, domina os cultivos. 
Muitos produtores fazem o 
plantio consorciado da goiaba 
com o café. A fruta produz o 
ano inteiro, complementando 
a cafeicultura que tem um 
ciclo anual.
As frutas produzidas em Car-
lópolis também abastecem o 
mercado interno, sendo ven-
didas para São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e 
Mato Grosso. A certificação 
também aumenta a confiança 
do consumidor na qualidade 

dos alimentos.
Inês Yumiko Sato Sasaki, 
gerente de Vendas da COAC, 
disse que o processo de cer-
tificação das cinco frutas 
neste ano foi tranquilo, já 
que a adequação das proprie-
dades tinha sido feita para a 
goiaba. “A única mudança 
foi o acréscimo do caderno 
de campo para cada fruta, 
com anotações para conferir a 
rastreabilidade dos produtos. 
Com mais esse selo coletivo, 
todas as frutas comercializa-
das pela Cooperativa passam 
a contar com a certificação 
internacional” informou Inês.
Ela acrescentou que os resul-
tados conseguidos pela goiaba 
e a procura pelo mercado 
externo incentivaram os fru-
ticultores a solicitar o selo 
para mais frutas. “Para nós é 
uma oportunidade de vender 
a preços melhores”, ressaltou 
Inês.

[MERCADO INTERNO]

O Global G.A.P. (Good 
Agricultural Practices) con-
quistado pelos produtores de 
Carlópolis é um manual de 
boas práticas agrícolas que 
estabelece um conjunto de 
normas técnicas para diferen-
ciar os produtos e beneficiar 

produtores e organizações 
preocupados com o impacto 
ambiental das atividades agrí-
colas. Os princípios da certifi-
cação baseiam-se nos concei-
tos de segurança alimentar, 
proteção do meio ambiente, 
condições de saúde, higiene e 

segurança dos trabalhadores 
e bem-estar animal. Leva em 
conta também a redução do 
uso de defensivos agrícolas, o 
não emprego de menores ou o 
trabalho escravo.

[SELO]

 Em 2019, por exemplo, 
a goiaba produzida no 

município foi reconhecida 
com a certificação de 

Indicação Geográfica com 
o selo Global G.A.P

Divulgação


