
Sexta-feira, 
01 de abril de 2022 

Edição 2700

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Governo destina R$ 500 mil 
para melhorias na Santa 
Casa de Siqueira Campos 

[SAÚDE]

Repasse visa melhorar estrutura do local dando 
mais conforto para funcionários e pacientes

[INFRAESTRUTURA]
Prefeito de Wenceslau Braz 
confirma inauguração do Contorno 
Sul e recursos para calçamento

Investimento prevê melhorar situação das ruas 
Alameda Manoel Ribas, Alfredo penteado e 
Avenida Monsenhor Ludvinski 

[AUXÍLIO]
Jaguariaíva promove o 1º Varal 
Solidário para pessoas carentes
Ação visa doar peças de roupas de todos os tipos para população em 
vulnerabilidade social trazendo assim mais conforto para os municípes

Ônibus cai em ribanceira e 
deixa dez mortos na PR-090

Coletivo transportava trabalhadores e partiu do 
Mato Grosso com destino a Klabin no município 
de Telêmaco Borba

[TRAGÉDIA][“PENEIRA”]
Mulher acorda e 
encontra seu carro 
perfurado por tiros

Três são presos e 
polícia recupera 
caminhonete roubada

[OPERAÇÃO]

[SAÚDE]
Hospital São José 
reabre no aniversário 
de Carlópolis
Reabertura da unidade está 
marcada para o sábado

Caged divulga dados de 2021 e quatro municípios 
da região foram destaque na geração de empregos
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Política e

O Governo do Estado, através 
da Secretaria de Saúde, forma-
lizou nesta quarta-feira (30), 
repasses que totalizam R$ 104 
milhões, para 29 municípios, 
destinados à ampliação e 
reforma de unidades básicas 
de saúde, pronto atendimento, 
hospitais e também para aqui-
sição de novos equipamentos.
Na ocasião, Beto Preto 

comenta sobre a importân-
cia do compromisso que 
sua gestão tem com a Saúde 
paranaense. “Hoje reafirma-
mos o compromisso proposto 
pelo governador Ratinho 
Junior de regionalizar a saúde 
do Paraná, aumentando o 
número de serviços de saúde 
e levando atendimento mais 
próximo da casa das pessoas. 

São mais de R$ 104 milhões 
que estamos repassando 
para expandir a saúde para-
naense”, destaca Beto. 
No Norte Pioneiro, o muni-
cípio contemplado com o 
recurso foi Siqueira Campos. 
O prefeito Luiz Henrique 
Germano juntamente com 
o vice-prefeito Paulo Leite e 
o diretor do Hospital Santa 

Casa da Misericórdia, Joao 
Amaral, estivem presentes 
no evento de repasse, onde 
trouxeram para o município 
um investimento de R$ 500 
mil para aplicações na área 
de Saúde. 
O município irá utilizar o 
valor para realizar reformas 
na estrutura do Hospital 
Santa Casa da Misericórdia. 

“Melhorando a qualidade da 
estrutura física do hospital, 
conseguimos oferecer melho-
res condições de trabalho 
para os profissionais que ali 
trabalham, além de fornecer 
um local de atendimento mais 
confortável para a população 
Siqueirense”, comenta o vice-
-prefeito Paulo Leite.  

Governo destina R$ 500 mil 
para melhorias na Santa 
Casa de Siqueira Campos 

[SAÚDE]

Repasse visa melhorar estrutura 
do local dando mais conforto para 
funcionários e pacientes

Albari Rosa/SESA

Prefeito Germano e vice-prefeito Paulo 
Leite estiveram na cerimônia da 
assinatura de liberação do recurso

Por Daniele Caetana

Nesta terça-feira (30), o pre-
feito Atahyde Ferreira, o Tai-
dinho, esteve juntamente com 
deputado federal e secretário 
de Infraestrutura Sandro 
Alex, o deputado estadual 
Cobra Repórter e o vice-
-governador Darci Piana 
representando o governador 
Ratinho Junior, para receber 
recursos de infraestrutura 
para o município. 
Na ocasião, foi confirmada 
a inauguração do Contorno 
Sul, que está prevista para 
ficar pronta ainda esse ano. 
O contorno tem uma extensão 
de três quilômetros e cria uma 
nova rota conectando a PR-092 
até a interseção com a PR-422, 
que mais para a frente se liga 
à PR-151. Além de desviar do 
perímetro urbano de Wences-
lau Braz, também beneficia 
os municípios vizinhos de 
Santana do Itararé e São José 

da Boa Vista. O Investimento 
total do Governo do Estado 
nessa obra é de R$ 9,7 milhões. 
Outra boa notícia é que, 
segundo o prefeito,  o muni-
cípio recebeu autorização de 
licitação para recape asfal-
tamento das ruas Alameda 
Manoel Ribas e Alfredo Pen-
teado, no valor de R$ 200 
mil e, também aprovação de 
recursos o para pavimentação 
asfáltica da Avenida Monse-
nhor Lodvinski, no valor de 
R$ 2,5 milhões. 
Taidinho comenta ainda que, 
mais a frente muita coisa boa 
está por vir. “Não esquecendo 
de caminhões, máquinas, cal-
çamento e recape asfáltico em 
toda nossa cidade. Muita coisa 
boa acontecendo e muita coisa 
boa está por vir. Respondo às 
críticas com conquistas, tra-
balho e humildade. Deus nos 
abençoe”, comenta. 

Prefeito de Wenceslau Braz confirma inauguração do 
Contorno Sul e recursos para calçamento

Por Daniele Caetana

Prefeito Taidinho junto aos 
deputados estadual Cobra 
Repórter e federal Sandro Alex
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3Cidades e
EXPOLONDRINA

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participa 
nesta sexta-feira, 1º de abril, e sábado, 2, da abertura da 
Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (Expo-
Londrina). Depois de ter sido adiada duas vezes em função 
da pandemia da Covid 19, a exposição, em sua 60ª edição, 
chega em 2022 com uma programação diversificada com 
muita inovação.

PIB
O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 

3,3% no ano passado, o maior aumento da economia para-
naense desde 2014. Os setores da indústria – em especial da 
construção civil e setor automotivo – e dos serviços, são os 
propulsores da recuperação econômica do Estado. “Mesmo 
enfrentando a pior pandemia do último século e a maior 
estiagem em 90 anos, a economia paranaense continua forte 
e robusta e está em plena recuperação”, afirma o governador 
Ratinho Junior.

ATENDIMENTO PRESENCIAL
Passados dois anos, não só as sessões, mas todas as 

atividades da Alep, voltam a ser 100% presenciais a partir da 
próxima segunda-feira (4), conforme anúncio feito pelo presi-
dente Ademar Traiano. “Como ressalva, se um fato novo em 
relação à pandemia surgir, a gente vai novamente repensar 
a situação. Oficialmente a Casa volta presencialmente dia 
quatro, a partir da próxima segunda-feira”, disse Traiano.

HOSPITAL DO CÂNCER
O deputado Plauto Miró Guimarães Filho (UB) anun-

ciou a assinatura do repasse da emenda parlamentar do no 
valor de R$ 12 milhões, para a construção do Hospital do 
Câncer de Ponta Grossa. O Hospital do Câncer, que será 
construído pela Santa Casa de Misericórdia, contará com 
18 consultórios médicos, 23 leitos e oito poltronas para qui-
mioterapia e ainda seis leitos de observação em duas salas 
destinadas às emergências.

TROCA DE PARTIDO
O ex-juiz Sérgio Moro decidiu nesta quinta-feira (31) 

deixar o Podemos e migrar para o União Brasil, onde deve ser 
candidato a vice-presidente de Eduardo Leite. A negociação 
gira em torno de uma possível chapa liderada por Leite e 
que envolveria o União Brasil, o PSDB e o MDB.

A 3ª VIA
“Moro está buscando no União Brasil mais estrutura, 

mais apoio, maior tempo de TV e buscando também mais 
recursos para viajar no país todo”, disse Oriovisto Guima-
rães. O senador afirmou que o Podemos apoiará Moro ou o 
candidato a presidente escolhido para representar a “terceira 
via do centro democrático”.

LEILÃO DO PORTO
A FTS Participações Societárias S.A., representada 

pela corretora Ativa Investimentos, venceu o leilão do ter-
minal PAR32, destinado à movimentação de carga geral, 
em especial açúcar ensacado, no Porto de Paranaguá, no 
Litoral do Paraná. Trata-se do segundo leilão conduzido 
pela empresa pública Portos do Paraná na Bolsa de Valores 
de São Paulo (B3).

Nesta semana a prefeitura 
de Jaguariaíva juntamente 
com a secretaria de Habitação 
e Desenvolvimento Social, 
realizou 1° Varal Solidário, 
visando promover a sensibi-
lização da população, desper-
tando solidariedade e amor ao 
próximo. 
O varal é um evento que tem 
como objetivo doar peças de 
roupas de todos os tipos para 
população mais necessitada. 
Nos locais do evento foram 
instaladas bancas e vários 
variais com peças de roupas 
de todos os tamanhos. 
A população podia chegar no 
local, conversar com a equipe 
responsável e pegar uma ou 

mais peças. As  roupas de 
verão e meia estação foram 
uma doação feita pela Provo-
par a SHADS, antes do início 
da Campanha do Agasalho 
2022.
Os primeiros bairros aten-
didos foram Bela Vista e 
Kennedy, seguido da Praça da 
Saudade, no bairro Pedrinha. 
A equipe da secretaria conta 
que, na primeira ação, nos 
bairros Bela Vista e Kennedy, 
foram atendidas 45 pessoas, 
disponibilizando cerca de 450 
peças de roupas.  Já na Praça 
da Saudade, o movimento 
foi maior, o varal atendeu 
aproximadamente 80 pessoas 
que levaram um total de 800 

peças, disponibilizadas à livre 
escolha. 
O secretário de Governo, 
Ghiovanny Lorusso, esteve 
presente na ação represen-
tando a prefeita Alcione 
Lemos, e ressaltou o valor de 
atitudes como esta. “Ações 
deste tipo são de extrema 
importância para despertar 
a solidariedade em favor de 
todos aqueles que necessitam 
de atenção especial”, comenta. 
Na próxima semana as ações 
serão realizadas nos bairros 
Primavera III e Jardim Edith, 
e em seguida o atendimento 
se estenderá à zona rural, nas 
comunidades da Vila Rural, 
no Lanças e Morro Azul.  

[AUXÍLIO]
Jaguariaíva promove o 1º Varal 
Solidário para pessoas carentes

Daniele Caetana com Assessoria 

A prefeitura municipal de 
Arapoti irá realizar, neste 
sábado (02), um mutirão de 
limpeza no Distrito de Caló-
geras. 
A ação, coordenada pelas equi-
pes de Controle de Endemias 
e das secretarias de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, 
tem como objetivo realizar 

a coleta de lixos e entulhos 
devido o alto índice predial do 
Aedes Aegypti, o mosquito da 
dengue que se encontra em 8,3.
As equipes orientam os mora-
dores do Distrito que retirem 
de seus quintais todos os 
materiais que possam acumu-
lar água vindo a servir como 
criadouro para o mosquito 

até a sexta-feira (01), pois no 
sábado as equipes irão passar 
recolhendo os materiais. É 
importante que os materiais 
sejam deixados em local 
de fácil acesso para que as 
máquinas possam recolher.

[COMBATE A DENGUE]
Prefeitura realiza mutirão de 

limpeza em Calógeras neste sábado

Por Marcelo Aguiar

Ação visa doar peças de roupas de todos os tipos 
para população em vulnerabilidade social
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Um grave acidente de trân-
sito registrado na noite desta 
quarta-feira (30) deixou ao 
menos dez mortes e 21 feridos 
após cair em uma ribanceira. 
A situação aconteceu na 
PR-090 no trecho da rodovia 
que passa pelo município de 
Sapopema, município a 60 km 
de Ibaiti. 
De acordo com informações 
divulgadas pela Polícia Rodo-
viária Estadual, o veículo 
saiu do município de Três 
lagoas/MS e transportava 
31 pessoas que iriam traba-

lhar na fábrica da Klabin em 
Telêmaco Borba. Por volta 
das 22h00 quando transitava 
pelo trecho que passa pela 
cidade de Sapopema, no local 
conhecido como Serra Fria, o 
coletivo saiu da rodovia e caiu 
em uma ribanceira. Chovia no 
momento do acidente. 
Ainda conforme informou a 
Polícia Rodoviária Estadual, 
dos 31 ocupantes do ônibus 
ao menos dez morreram e 
21 ficaram feridos. Segundo 
informações das equipes do 
Corpo de Bombeiros, sete 

pessoas morreram no local 
do acidente, três a caminho 
do hospital e um paciente veio 
a óbito enquanto era transfe-
rido de unidade. Dos sobrevi-
ventes, dez passageiros foram 
socorridos em estado grave 
e o restante com ferimentos 
moderados e leves. 
Os corpos dos passageiros 
que morreram foram reco-
lhidos e encaminhados ao 
IML (Instituto Médico Legal) 
de Londrina. As causas e 
circunstâncias do acidente 
devem ser investigadas. 

Ônibus cai em ribanceira e 
deixa dez mortos na PR-090

Coletivo transportava trabalhadores e partiu do Mato Grosso 
com destino a Klabin no município de Telêmaco Borba

Da Redação

Uma ação conjunta entre as 
equipes da Polícia Militar 
e Civil culminou na prisão 
de três pessoas e uma cami-
nhonete roubada foi recu-
perada. A ação foi realizada 
em Ribeirão do Pinhal nesta 
quarta-feira (30). 
Tudo começou após uma 
caminhonete Toyota Hilux 
ter sido roubada durante 
um assalto a uma residência 
no município de Pinhalão. 
Durante as diligências sobre 

o roubo, foram levantadas 
informações de que a cami-
nhonete estaria no município 
de Ribeirão do Pinhal. Com 
isso, por volta das 13h30, 
policiais civis entraram em 
contato com a PM solicitando 
apoio após localizar o veículo 
em uma residência na Rua 
Pedro Martins Trindade. 
Na casa onde o utilitário se 
encontrava os policiais rea-
lizaram a abordagem de um 
indivíduo que, ao ser indagado 

sobre a situação, disse que, por 
volta das 23h00 do dia anterior, 
um conhecido pediu para que 
ele guardasse a caminhonete, 
mas quem chegou na casa 
para deixar o veículo foram 
outras duas pessoas. 
Assim, os policiais condu-
ziram a caminhonete o os 
envolvidos até a delegacia. 
Um dos detidos disse a polícia 
que a pessoa que pediu para 
ele guardar a caminhonete 
estava em uma casa situada 

na Vila Rural. Com isso, os 
policiais foram até o local 
onde avistaram uma GM/
Tracker com as mesmas 
características da utilizada no 
assalto. Ao ser indagado sobre 
a situação, o dono do carro 
disse que emprestou o veículo 
para outra pessoa que iria lhe 
pagar R$ 1 mil. Já por volta das 
22h30 os dois voltaram já com 
a caminhonete e pediram para 
que ele guardasse, mas como 
estava na casa da namorada, 

pediu para que o primeiro 
dedito na ação guardasse em 
sua casa. 
Frente aos fatos, os três indi-
víduos envolvidos na situação 
foram encaminhados para 
delegacia para que fossem 
tomadas as medidas cabí-
veis ao caso. A caminhonete 
recuperada e a Tracker foram 
apreendidas. 

Três são presos e polícia recupera caminhonete 
roubada em Pinhalão

Veículo foi encontrado em uma residência situada no município de Ribeirão do Pinhal
Da Redação

Uma mulher foi surpreendida 
ao encontrar seu carro perfu-
rado por tiros. A ocorrência 
foi registrada na manhã desta 
quarta-feira (30) em Santa 
Mariana.
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 08h30 a equipe foi 
acionada para prestar aten-
dimento a uma ocorrência 
referente a disparos de arma 
de fogo registrada no Distrito 
Panema. Diante do chamado, 
os policiais foram ao endereço 
informado para averiguar a 
situação. 
No local, em contato com a 
vítima, esta passou a relatar 

que, durante a madrugada, 
ouviu alguns tiros próximos 
a sua residência. Já ao ama-
nhecer, quando saiu da casa, 
se deparou com seu carro per-
furado por tiros. Os policiais 
averiguaram o veículo sendo 
constatado que o mesmo foi 
atingido nos vidros e portas, 
além de encontrar uma cap-
sula calibre 22. 
Frente aos fatos, a vítima foi 
orientada quanto aos proce-
dimentos cabíveis ao caso. Os 
policiais realizaram diligên-
cias em busca de suspeitos, 
mas até o fechamento desta 
edição ninguém havia sido 
encontrado. 

[“PENEIRA”]
Mulher acorda e encontra seu 

carro perfurado por tiros
Vítima contou aos policiais ter ouvido disparos 

próximos a sua casa durante a madrugada 

Da Redação
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PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO  ADITIVO Nº: 1 – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº: 14/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: FOGACA TUR EIRELI 
- Vigência: Início: 31/03/2022 Término: 07/01/2023 
- Ficam realinhados os valores dos respectivos 
itens : Item 01 – Locação de ônibus - mínimo 46 
lugares - COTA PRINCIPAL, passando o valor do 
Km de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) 
para R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos) e 
o Item 02 – Locação de ônibus - mínimo 46 lugares 
- COTA RESERVADA, passando o valor do Km de 
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) para R$ 
6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos). Diante do 
realinhamento citado acima, altera-se o valor contra-
tual, acrescendo o valor de R$ 49.443,75 (quarenta 
e nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e 
setenta e cinco centavos), passando o valor total 
do contrato de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta 
e cinco mil reais) para R$ 434,443,75 (quatrocentos 
e trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e três 
reais e setenta e cinco centavos). Pinhalão, 31 de 
Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO CONTRATUAL ADMINISTRATIVO Nº: 
36/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 
- PROCESSO Nº:21/2022 - Contratante: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: 
REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 
- Vigência: Início: 31/03/2022 Término: 31/07/2022 
- Valor: R$34.640,00 - Contratação de empresa es-
pecializada para manutenção de refrigeradores de 
vacinas das marcas Indrel e Biotecno, bem como 
para fornecimento de nobreaks para os mesmos, 
para a Secretaria Municipal de Saúde. Pinhalão, 31 
de Março de 2022

HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o parecer 
do Departamento Jurídico sobre a Inexigibilidade 
de Licitação n° 05/2022 de 29/03/2022 RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: BOLA 
LOCAÇÕES PARA EVENTOS LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ sob n° 17.745.700/0001-08, da cidade de 
SANTA TEREZINHA DO ITAIPU-PR, vencendo todos 
os itens, perfazendo o valor total de R$ 2.790,00 
(dois setecentos e noventa reais).  Pinhalão, 31 de 
março de 2022. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR 
Prefeito Municipal

Oitavo edital de chamamento do Processo Seletivo 
nº 01/2021

1. O Prefeito do Município de Pinhalão, o Sr. Dionisio 
Arrais de Alencar no uso de suas atribuições legais, 
vem por intermédio deste, convocar o candidato 
aprovado no processo seletivo 01/2021. 
Os candidatos aprovados e convocados no processo 
seletivo 01/2021, uma vez ter havido desistência 
de vaga, exoneração de funcionário e criação de 
novas vagas.
O preenchimento das vagas disponíveis, serão rea-
lizados por ordem de classificação, sendo chamado 
um candidato de cada vez.
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.
O candidato que deseja ir para final de lista, deverá 
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.
O candidato que compareceu no horário estipulado 
neste edital e não foi chamado para abrir contrato, 
deverá aguardar uma futura convocação, se surgi-
rem mais vagas. 

ASSISTENTE SOCIAL VAGA GERAL – 01 VAGA 
DISPONÍVEL

JAQUELINE ROVIGATTI DE ALMEIDA 
JURASKI
ADRIELE SEBASTIANA DE SÁ
MAIARA SABINO ROSA
JOSIANE LIMA COSTA PAULINO
LUCIANE ROSA GORDIA
VANDERLEIA DE LIMA
SUELLEN CRISTINA MOTA
SUZELI MARLENE FIRMINO
JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO
SIRLENE DE OLIVEIRA E SILVA
RAFAELA SANCHEZ SANTOS
SILVANA RIBEIRO ADÃO MANZOLI

PSICÓLOGO – 02 VAGAS DISPONÍVEIS

ANNA THAÍS VAZ RONQUE
FRANCIELLE INOCÊNCIA DE OLIVEIRA
CAROLINE DOS OUROS LOPES
NICOLE DE OLIVEIRA LEAL
PATRÍCIA LEMOS
EVELYN DE SOUZA SILVA

 
2. Os aprovados nos cargos acima, deverão com-
parecer no dia 13 de abril de 2022, as 08:30hs, na 
sede da prefeitura municipal, para apresentar a 
documentação, conforme chamamento realizado por 
ordem de classificação, logo 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:  

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 reali-
zado, 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.

3. Este Edital entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Pinhalão – PR 31 de março de 2022, 
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR, PREFEITO 
MUNICIPAL

PORTARIA Nº 72/2022
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
NOMEAR, a senhora: MARGARIDA DE JESUS 
MIRANDA, portadora do RG nº 5.699.383-5 e do 
CPF nº 031.357.029-95, para ocupar o cargo de 
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, referente 
ao Processo Seletivo 02/2021
*Essa portaria tem retroatividade a data de 28 de 
março de 2022.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão 
Em 31 de março de 2022.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 73/2022
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
NOMEAR, a senhora: DEBORA OLIVEIRA MO-
RAES, portadora do RG nº 9.539.246-6 e do CPF 
nº 057.658.339-18, para ocupar o Cargo de PRO-
FESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL.
*Essa portaria tem retroatividade a data de 28 de 
março de 2022.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 31 de março de 2022.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 74/2022
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
NOMEAR, a senhora: ANDRESSA CRISTINA 
DE OLIVEIRA MARQUINI, portadora do RG nº 
10.660.100-3 e do CPF nº 071.078.409-08, para 
ocupar o cargo de PROFESSORA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL.
*Essa portaria tem retroatividade a data de 28 de 
março de 2022.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 31 de março de 2022.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 75/2022
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
NOMEAR, a senhora: JULIANA APARECIDA VIEI-
RA, portadora do RG nº 10.067.433-5 e do CPF nº 
009.921.289-7, para ocupar o cargo de PROFES-
SORA DE ENSINO FUNDAMENTAL.
*Essa portaria tem retroatividade a data de 28 de 
março de 2022.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 31 de março de 2022.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 76/2022
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
NOMEAR, a senhora: LAURILENA DA SILVA MAR-
TOS, portadora do RG: 9.927.683-1 e do CPF: 
066.179.229-30, para ocupar o cargo de PROFES-
SORA DE ENSINO FUNDAMENTAL.
*Essa portaria tem retroatividade a data de 28 de 
março de 2022.
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Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 31 de março de 2022.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito Muni-
cipal

PINHALÃO

PORTARIA Nº 78/2022
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
NOMEAR, a senhora: DEBORA APARECIDA 
BUCHUD, portadora do RG: 10.042.822-9 e do 
CPF: 059.238.979-03, para ocupar o Cargo de 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.
*Essa portaria tem retroatividade a data de 28 de 
março de 2022.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 31 de março de 2022.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito Muni-
cipal

WENCESLAU BRAZ

CHAMAMENTO PÚBLICO POR INEXIGIBILIDADE N° 
02/2022 (PMWB) 

O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO 
PARANÁ, torna público para conhecimento de quantos possam 
interessar que fará realizar CREDENCIAMENTO na 
modalidade CHAMADA PÚBLICA, objetivando a “Aquisição, 
por meio de credenciamento, para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, de gêneros alimentícios 
diversos, orgânicos ou em conversão da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os 
alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e 
Fundamental da Rede Pública Municipal de Wenceslau 
Braz, Estado Paraná.”, conforme descrição no Edital de 
Chamada Pública nº 02/2022 (PMWB) e seus anexos. 
INFORMAÇÕES: 
- Recebimento das propostas: A partir 08hs00min do dia 
01/04/2022 até as 09hs00min do dia 27/04/2022. 
- Data e horário de abertura: 27/04/2022 – após as 
09hs00min. 
A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser 
examinada no endereço supramencionado a partir do dia 1º de 
abril de 2022, no endereço eletrônico: 
www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz – PR, 30 de 
março de 2022. 

Maicon Henrique da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Portaria nº 039/2022 
 

 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ- RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU 
EMPRESA COM ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TESTES DE SONDAGENS 
(ST) E DE PERCOLAÇÃO, COM A ELABORAÇÃO DOS 
RESPECTIVOS LAUDOS GEOLÓGICO, EM UMA AREA 
TOTAL DE 61.208,01 M2 SITUADO NO ANTIGO CTG.” 
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 – R GIL & GIL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 
06.056.079/0001-59, que indicou o menor preço para a 
contratação do item 01, no valor total de R$ 12.000,00 (Doze mil 
reais). Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 30 de março de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SALTO DO ITARARÉ

MUNICÍPIO SALTO DO ITARARÉ/PR
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2022.

A comissão de licitação constituída comunica aos 
interessados na execução do objeto do Edital de 
Concorrência nº 02/2022, que após a análise e ve-
rificação das propostas ofertadas, decidiu classificar 
as seguintes proponentes:

Nº EMPRESA CONTRAPARTIDA

1 ADRIANA MORALES R$500,00 / 60 Postos de 
Emprego

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da data deste edital, 
a comissão de licitação dará vistas ao respectivo 
processo licitatório, a qualquer das proponentes que 
se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Salto do Itararé/PR, 31 de março de 2022.
FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão

MUNICÍPIO SALTO DO ITARARÉ/PR
EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2022.

A comissão de licitação comunica aos interessados 
na execução do objeto do Edital de Concorrência 
nº 02/2022, que após a análise e verificação da 
documentação de habilitação, decidiu habilitar a 
seguinte proponente:

Nº EMPRESA

1 ADRIANA MORALES

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da data deste edital, 
a comissão de licitação dará vistas ao respectivo 
processo licitatório, a qualquer das proponentes que 
se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Salto do Itararé/PR, 31 de março de 2022.
FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 18-2022

Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 18-2022, 
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O SETOR RODO-
VIÁRIO MUNICIPAL, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 31 de março de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 20-2022

Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 20-2022, 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MARMITEX, HOMOLOGO o procedimento licita-
tório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, da 
Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 31 de março de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  

Estado do Paraná 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 

O Presidente da Comissão de Licitação do Município Sr. Walderlei Leme 
Fernandes e Membros devidamente nomeados através da Portaria nº 056/2021 de 
05/04/2021, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das 
licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO referente ao Processo Licitação 
Tomada de Preços nº 007/2021, tendo como objetivo Contratação de empresa 
especializada em informática para locação de softwares e suporte técnico, 
especializada em informática para locação, instalação e manutenção; suporte 
técnico de softwares; módulo de admissão, módulo de almoxarifado, módulo de 
alvará de construção e habite-se, módulo de cadastro de loteamento, módulo de 
contabilidade pública, execução financeira, orçamento anual (ppa, ldo, loa) e 
prestação de contas ao tce/pr, módulo de controle de frotas, módulo de controle 
interno, módulo de controle patrimonial, módulo de declaração eletrônica de 
serviços de instituições financeiras, módulo de domicílio eletrônico, módulo de 
fiscalização, módulo de licitação e compras, módulo de nota fiscal eletrônica de 
serviços, módulo de obras públicas/intervenção, módulo de portal da 
transparência, módulo de Portal do Contribuinte, módulo de recursos humanos 
folha de pagamento, módulo de REDESIM, módulo de gerenciamento de custos, 
módulo de tributação e dívida ativa, serviço de hospedagem em data center, 
solução de controle de frequência de entrada e saída de servidores públicos 
municipais, com fornecimento do software para gestão, fornecimento de 
equipamentos de coleta, suporte técnico especializado recursos humanos, 
suporte técnico especializado contábil e financeiro, suporte técnico e tributário, 
e conversão, implantação e treinamento. O software deverá ser integrado com 
todos os requisitos, ou seja, em apenas um arquivo executável para todas as 
aplicações (frota, controle interno e sistema de compras, patrimônio, 
almoxarifado, relatórios diversos do departamento de finanças), SIAFIC, 
previsto no Decreto Municipal nº 017/2021 e no Decreto Federal nº 
10.540/2020, para atendimento da legislação vigente e as normativas do 
Tribunal De Contas Do Estado Do Paraná e Lei Federal nº 12527/2011, durante 
o período de 12 meses, conforme descrito No Termo De Referência, nos termos 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como, pelas condições específicas 
neste edital.  
Ficando como vencedora: 
1ª Colocada: Empresa Equiplano Sistemas Ltda CNPJ Nº 76.030.717/0001-48  
Totalizando a Nota Final: 37.995. 
Sendo o valor mensal de R$ 24.365,00 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta e 
cinco reais). 
Perfazendo o valor global de R$ 292.381,00 (duzentos e noventa e dois mil 
trezentos e oitenta e um reais), pelo período de 12 (doze) meses. 
Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do certame e sugere à autoridade superior a homologação do 
presente Tomada de Preços nº 007/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 31 de março de 2022. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  

Estado do Paraná 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. 
Homologo a decisão do Presidente da Comissão de Licitação do Município Sr. 
Walderlei Leme Fernandes e membros devidamente nomeados através da Portaria 
nº 056/2021 de 05/04/2021, não havendo nenhuma interposição de recurso por 
parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO referente ao Processo 
Licitação Tomada de Preços nº 007/2021, tendo como objetivo contratação de 
empresa especializada em informática para locação de softwares e suporte 
técnico, especializada em informática para locação, instalação e manutenção; 
suporte técnico de softwares; módulo de admissão, módulo de almoxarifado, 
módulo de alvará de construção e habite-se, módulo de cadastro de loteamento, 
módulo de contabilidade pública, execução financeira, orçamento anual (ppa, 
ldo, loa) e prestação de contas ao tce/pr, módulo de controle de frotas, módulo 
de controle interno, módulo de controle patrimonial, módulo de declaração 
eletrônica de serviços de instituições financeiras, módulo de domicílio eletrônico, 
módulo de fiscalização, módulo de licitação e compras, módulo de nota fiscal 
eletrônica de serviços, módulo de obras públicas/intervenção, módulo de portal 
da transparência, módulo de Portal do Contribuinte, módulo de recursos 
humanos folha de pagamento, módulo de REDESIM, módulo de gerenciamento 
de custos, módulo de tributação e dívida ativa, serviço de hospedagem em data 
center, solução de controle de frequência de entrada e saída de servidores 
públicos municipais, com fornecimento do software para gestão, fornecimento de 
equipamentos de coleta, suporte técnico especializado recursos humanos, suporte 
técnico especializado contábil e financeiro, suporte técnico e tributário, e 
conversão, implantação e treinamento. O software deverá ser integrado com 
todos os requisitos, ou seja, em apenas um arquivo executável para todas as 
aplicações (frota, controle interno e sistema de compras, patrimônio, 
almoxarifado, relatórios diversos do departamento de finanças), SIAFIC, 
previsto no Decreto Municipal nº 017/2021 e no Decreto Federal nº 10.540/2020, 
para atendimento da legislação vigente e as normativas do Tribunal De Contas 
Do Estado Do Paraná e Lei Federal nº 12527/2011, durante o período de 12 
meses, conforme descrito No Termo De Referência, nos termos da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, bem como, pelas condições específicas neste edital.  
Ficando como vencedora: 
1ª Colocada: Empresa Equiplano Sistemas Ltda CNPJ Nº 76.030.717/0001-48  
Totalizando a Nota Final: 37.995. 
Sendo o valor mensal de R$ 24.365,00 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta e 
cinco reais). 
Perfazendo o valor global de R$ 292.381,00 (duzentos e noventa e dois mil 
trezentos e oitenta e um reais), pelo período de 12 (doze) meses. 
Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do Tomada de Preços nº 007/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 31 de março de 2022. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 

 

JUNDIAÍ DO SUL



Carlópolis está para receber um 
reforço na área da Saúde nos 
próximos dias. Isso porque, após 
sete anos de portas fechadas, a 
reabertura do Hospital São José 
está marcada para o próximo 
sábado (02).
Durante o tempo em que a ins-
tituição permaneceu de portas 
fechadas, a prefeitura do municí-
pio manteve para a população os 
atendimentos do Pronto Socorro 
24 horas, porém, em casos graves 
o que requerem internação, os 
pacientes tinham que ser trans-

feridos para hospitais em cidades 
vizinhas. 
A boa notícia é que, no aniversá-
rio de 115 anos de emancipação 
política do município, o Hospital 
São José irá reabrir suas portas 
para população sendo mais um 
conveniado a 19ª Regional de 
Saúde. Segundo informações da 
administração, serão ofertados 
atendimentos de ginecologia, 
urologia, vascular, otorrinolarin-
gologia, ortopedia, oftalmologia, 
cardiologia, gastroenterologia, 
pediatra, obstetrícia e anaste-

siologista. 
O Hospital São José será adminis-
trado pela CIS (Centro Integrado 
de Saúde), empresa a qual ganhou 
a licitação para realizar a gestão 
da unidade. A implementação 
dos serviços será realizada em 
três etapas, sendo que a primeira 
conta com a implementação do 
Pronto Socorro, a segunda com 
a instalação da maternidade e 
a terceira para atendimentos 
especializados e realização de 
cirurgias. A duração do contrato 
de concessão é de 20 anos. 

[SAÚDE]

Após sete anos fechado hospital São José 
reabre no aniversário de Carlópolis
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná. 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº. Portaria 
nº. 56/2021 de 05 de abril de 2021, que declarou Dispensável a Licitação que 
visa Locação pelo período de 12(doze) meses, de imóvel urbano, com área 
construída medindo no mínimo 150m2, em construção de alvenaria, com 
banheiro, com infraestrutura mínima de água, padrão de energia elétrica 220v, 
com condições de acessibilidade e pavimentação na área central do Município, 
em atendimento aos Ofícios nº 045/2022 da Administração Municipal e nº 
022/2022 do Departamento Municipal de Administração Geral. Com 
Fundamentação legal na Lei Municipal 217/2005, no Art. 40, para compra ou 
Locação de Imóvel destinado ao atendimento da finalidade Precípuas da 
Administração, conforme solicitação realizada pelo Conforme solicitação 
realizada pelo Departamento Municipal de Administração Geral, com 
fundamento no Art. 24, Inciso II, O MENOR VALOR GLOBAL para o Aluguel 
solicitado importa a quantia de R$ - 1.000,00 (mil reais) mensal, perfazendo o 
valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo período de 12 (doze) meses, sendo 
este valor ofertado pelo Proprietário Sr. Joao da Costa Carvalho – CPF: 
121.527.659-15, face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o 
processo se encontra devidamente instruído. 

PUBLIQUE-SE 
Jundiaí do Sul - Pr, 31 de março de 2022. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL – PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 05/2022

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 
2021, que declarou dispensável a licitação para con-
tratação de empresa especializada em prestação de 
serviços preventivos e corretivos para equipamentos 
médicos hospitalares, odontológicos e fisioterápicos, 
solicitada pelo Departamento Municipal de Saúde, 
com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
O valor da aquisição do item totalizou em R$16.800,00 
(dezesseis mil e oitocentos reais), em favor da em-
presa Luis Fernando da Silva 04397259925.
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se 
devidamente instruído com os requisitos previstos 
no art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 31 de março 2022.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL-PR
EXTRATO DO CONTRATO N. 08/2022 – INEXIGI-
BILIDADE DE LICITAÇÃO N. 003/2022

PARTES: Município de Jundiaí do Sul e Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação n. 003/2022, nos termos do art. 25 da Lei 
8.666/93.
OBJETO: contratação da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - CORREIOS, para prestação 
de serviços postais especializados. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
05 – Departamento de Administração
001 – Administração Geral
04.122.0010.2010 – Manutenção e Desenvolvimen-
to das Atividades do Departamento Municipal de 
Administração
00440-3.390.39.00.00-0-0-000 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – 29/03/2022 à 
29/03/2023.
DATA DA ASSINATURA: 29/03/2021
VALOR: R$3.000,00 (três mil reais).

Jundiaí do Sul- PR, 29 de março de 2022.
Eclair Rauen 
Prefeito Municipal

JABOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 33/2022
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.33/2022. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da 
Lei Complementar nº 123/2006 e alteração dada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, para  de 
formação de registro de preço para aquisição de 
material odontológico,

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 81.011,29 (Oitenta e Um 
Mil e Onze Reais e Vinte e Nove Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  19/04/2022 
às 09:00 www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado 
no link - licitações” 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 31/03/2022.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº03/2022.

Unidade deve voltar a tender os pacientes que tinham que ir para cidades 
vizinhas em casos graves ou de internamento desde o seu fechamento 

Por Marcelo Aguiar

Reabertura do Hospital 
São José está programada 

para o sábado



Destaque e
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Embora ninguém tivesse 
esperando enfrentar uma 
pandemia no Brasil, a vida 
surpreendeu a todos. Dis-
tanciamento social, uso de 
máscaras e álcool em gel 
começaram a fazer parte do 
dia a dia. Porém a pandemia 
não veio acompanhada só da 
preocupação com a saúde, 
logo de cara, a economia 
começou a sentir os efeitos e 
consequentemente o mercado 
de trabalho também.
Segundo dados Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mais de 14 
milhões brasileiros ficaram 
desempregados pela pande-
mia. 
Nesta terça-feira (29), o Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
divulgou os dados referente 
ao ano de 2021 pelo Ministério 
do Trabalho e da Previdência. 
O Paraná foi o estado que 
mais gerou empregos formais 
no Sul do País em fevereiro. 
Foram 28.506 postos de tra-

balho com carteira assinada 
no mês. O saldo é resultado 
de 169.870 admissões e 141.364 
demissões.   Na classificação 
nacional, apenas São Paulo 
(98.262) e Minas Gerais (36.677) 
tiveram desempenho melhor 
no período. Sozinho, o Paraná 
abriu mais vagas que duas 
regiões inteiras do Brasil: 
Nordeste (28.085) e Norte 
(12.727).
Os dados do Caged revelam 
que em fevereiro o setor de ser-
viços foi o que mais se desta-

cou no Paraná, com a abertura 
de 19.709 vagas. Aparecem na 
sequência indústria (3.264), 
comércio (2.596), construção 
(1.518) e agropecuária (1.419).
O governo Ratinho Júnior 
comentou que, em sua gestão 
a geração de empregos deve 
continuar sendo prioridade. 
“Mais uma ótima notícia que 
reforça os acertos da polí-
tica econômica adotada pelo 
Governo do Estado. Emprego 
é nossa prioridade, a melhor 
política social que existe. Por 

isso o esforço para ampliar 
a atração de investimentos. 
De 2019 para cá, do início da 
nossa gestão, foram mais de 
R$ 100 bilhões confirmados 
em investimentos privados. 
Desempenho que se reflete 
nesses números robustos de 
empregos divulgados pelo 
governo federal”, afirma. 

No Norte Pioneiro, diversos municí-
pios ficaram com saldo positivo na 
geração de empregos. Em 2021, mais 
12 mil vagas foram preenchidas. 
O município que lidera o ranking de 
empregos é Jacarezinho, que totali-
zou 3.407 vagas preenchidas e 1.455 
demissões, fechando o ano com um 
saldo positivo de 431. 
Em seguida, Santo Antônio da 
Platina com 3.514 empregos e 2.815 
demissões, fechando o saldo com 
758 positivo. No pódio, em 3° lugar, 

o município de Ibaiti fecha com 3.772 
admissões, 3.203 demissões e saldo 
positivo de 569. 
Wenceslau Braz também foi um dos 
municípios que entraram para os 
destaques do CAGED, fechando o ano 
de 2021 com 1.886 admissões, 1.455 
demissões e 431 de saldo positivo. 
Além desses, os municípios de 
Tomazina, São José da Boa Vista, 
Quatiguá, Jaboti e Santana do Ita-
raré, também terminaram o ano com 
saldos positivos. 

Segundo os dados divulgados, o 
setor de serviços foi quem mais 
realizou contratações. Dos 28.506 
postos abertos no Paraná, 19.709 
vieram da área (69%), uma das mais 
afetadas pelas medidas sanitárias 
para conter a pandemia da Covid-19.
Dentro desta ramificação, as repre-
sentações ligadas à informação, 
comunicação e atividades finan-
ceiras, imobiliárias, profissionais e 

administrativas foram quem mais 
contrataram, com 10.603 vagas. 
Logo em seguida, com 4.968 admis-
sões, destaque para a administração 
pública, defesa, seguridade social, 
educação, saúde humana e serviços 
sociais.
Indústria (3.264), comércio (2.596), 
construção (1.518) e agropecuária 
(1.419) também tiveram saldo posi-
tivo no período.

[NORTE PIONEIRO]
[SETORES ]

Por Daniele Caetana

Caged divulga dados de 
2021 e quatro municípios 
da região foram destaque 
na geração de empregos

[NORTE PIONEIRO]

Jacarezinho, Santo Antônio da 
Platina, Ibaiti e Wenceslau Braz 
foram as cidades que fecharam o 
levantamento com saldos positivos


