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Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Estudante do Norte 
Pioneiro conta como 
está sendo experiência 
de viver no Canadá
Ele faz parte do programa Ganhando o Mundo, criado pelo 
Governo do Estado em parceria com a SEED-PR, que visa ampliar 
o reportório cultural, social e educativo dos alunos participantes

[INTERCÂMBIO]

Prefeito de Pinhalão fortalece 
relações em eventos estaduais 
e federais em Curitiba
Dionísio Arrais de Alencar esteve reunido com lideranças política 
para estreitar relações e buscar mais melhorias para o município

[ENCONTROS]
Doença é um tipo do vírus da Gripe 

Influenza A e desde dezembro do ano 
passado já registrou 2.112 casos e 115 

mortes em 233 municípios

Boletim da SESA 
registra morte 
por H3N2 em 

Wenceslau Braz

[INFLUENZA]

[SUSTO]
Reboque de carreta 

carregado com arroz 
tomba na PR-092

Acidente aconteceu na manhã 
desta terça-feira no trecho que liga 

Siqueira Campos a Quatiguá

[TRÂNSITO]
Ônibus da Princesa sai da 

pista, atinge árvore e motorista 
fica preso as ferragens

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira 
no município de Ribeirão do Pinhal e condutor foi 

transferido para um hospital de Londrina

Homem descumpre medida 
e agride ex-mulher em seu 

local de trabalho

[VIOLÊNCIA]

[ARAPOTI]

Pauta comentada é sobre a demora na 
conclusão das obras que, até o momento 

foram completadas cerca 2KM

Vereador Jean Pot 
cobra obras na BR-092 e 
melhorias no FUNDEB

Prefeitura de Jaguariaíva realiza 
capacitação com equipe da Casa Lar

[TREINAMENTO]

[SÃO JOSÉ DA BOA VISTA]
Câmara de Vereadores forma 
CPI para investigar denúncias 
contra secretário de obras
Investigação vai apurar denúncia contra o secretário de obras 
Neivaldo Hermes, por supostamente ter solicitado favorecimento 
pessoal com o dinheiro público ao abastecer seu veículo
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Cidades e

Doença é um tipo do vírus da Gripe Influenza A e 
desde dezembro do ano passado já registrou 2.112 

casos e 115 mortes em 233 municípios

Boletim da SESA registra morte 
por H3N2 em Wenceslau Braz

[INFLUENZA]

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SESA), divulgou 
nesta quarta-feira (23) mais 
um boletim informativo sobre 
a situação da H3N2 no Paraná. 
O informe aponta uma morte 
de paciente no Norte Pioneiro. 
As informações são do Geren-
ciador de Ambiente Labora. 
De acordo com os números, 
foram diagnosticados mais 
31 casos e quatro mortes em 
decorrência do vírus. Na 
região do Norte Pioneiro, o 
informe aponta uma morte 
registrada no município de 
Wenceslau Braz. 

A doença é um tipo do vírus 
da Gripe Influenza A e desde 
dezembro do ano passado já 
registrou 2.112 casos e 115 
mortes em 233 municípios. 
Em janeiro, o Paraná decla-
rou estado de epidemia de 
H3N2, considerando o rápido 
contágio, direto ou indireto 
da doença.
Os novos óbitos foram regis-
trados em Cascavel, Francisco 
Beltrão, São José dos Pinhais 
e Wenceslau Braz. São três 
homens e uma mulher, com 
idades entre 58 e 88 anos. 
As mortes ocorreram entre 

os dias 13 de fevereiro e 5 de 
março.
Atualmente os diagnósticos 
de Influenza são realizados 
nos serviços de saúde após 
procura por atendimento e 
também nas 34 unidades senti-
nela do Paraná – responsáveis 
pela detecção de doenças cir-
culantes por meio de amostras 
aleatórias. Já com relação a 
nominação da cepa do vírus, 
a confirmação depende do 
sequenciamento genômico 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Redação com SESA

São José da Boa 
Vista cria projeto 

para proteger e tirar 
crianças das ruas

Ação visa contribuir positivamente para 
a aprendizagem dos pequenos, além de 
ajuda-los a enfrentar possíveis conflitos 

internos e externos

Nesta terça-feira (22), a 
prefeitura de São José da Boa 
Vista divulgou a realização 
de projetos educativos com 
as crianças e adolescentes 
do município. 
Com o objetivo de tirar os 
pequenos das ruas e da 
frente das telas digitais, as 
equipes da prefeitura, atra-
vés da secretaria municipal 
de esportes, criaram uma 
ação de atividades ao ar 
livre, visando contribuir de 
forma positiva para a apren-
dizagem dos pequenos. Além 
disso, o projeto vai ajuda-los 
a enfrentar possíveis confli-
tos internos e desenvolverem 
plenamente seus aspectos 
emocionais, cognitivos e 
sociais. 
As brincadeiras e atividades 
dão a oportunidade para 
a criança errar e acertar, 

aprender sozinha e construir 
sua própria base de conheci-
mento. No lúdico não há erro 
e sim criação. É através do 
brincar que a criança cons-
trói sua identidade. Ha diver-
sas situações do imaginário 
infantil que estão presentes 
na realidade cotidiana, assim 
a criança aprende a respeitar 
regras e compreende os limi-
tes e os papéis de cada um na 
vida real. 
Para participar, o responsá-
vel da criança ou adolescente 
deve realizar a inscrição 
na secretaria municipal de 
Esportes, que fica localizada 
na rua Leopoldo José Bar-
bosa. Assim que a secretaria 
juntar um número conside-
rável de alunos as atividades 
começaram no Campão do 
município. 

Daniele Caetana com Assessoria

[PROTEÇÃO E INCENTIVO]

Através da atividade lúdica as crianças poderão 
enfrentar possíveis conflitos internos e desenvolverem 

plenamente seus aspectos emocionais, cognitivos e 
sociais
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Política e
Prefeito de Pinhalão fortalece 

relações em eventos estaduais e 
federais em Curitiba

Dionísio Arrais de Alencar esteve reunido com 
lideranças política para estreitar relações e buscar 

mais melhorias para o município

O prefeito Dionísio 
Arrais de Alencar, de Pinha-
lão, tem participado de uma 
série de eventos a convite 
de lideranças estaduais e 
federais aproveitando as 
oportunidades para forta-
lecer parcerias em prol do 
município. 
No início deste mês, Dionísio 
esteve presente no evento de 
filiação do Partido Progres-
sista junto ao ex-chefe da 
Casa Civil Guto Silva que é 
pré-candidato ao Senado pelo 
Paraná. O evento também 
contou com a presença da 
deputada federal Christiane 
Yared (PP), do deputado Tião 
Medeiros e do deputado fede-
ral Pedro Lupion (DEM). 
O evento de filiação ainda 
contou com a presença do 
governador Ratinho Jr (PSD), 
do ministro chefe da Casa 
Civil Ciro Nogueira (PP), pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados Arthur Lira (PP), do 
líder do governo na Câmara 
deputado federal Ricardo 
Barros (PP), o vice-prefeito 
de Curitiba Eduardo Pimen-

tal, o líder do governo na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná deputado Hussein 
Bakri (PSD), entre outras 
autoridades. 
O trabalho de Dionísio no 
município de Pinhalão tem 
se destacado fazendo com que 
o chefe do Executivo tenha 
sido um dos poucos prefeitos 
convidados para o evento no 
Paraná. Na ocasião, o pré-
-candidato ao Senado, Guto 
Silva, destacou que tem em 
Dionísio um grande amigo 
e aliado que, além de uma 
pessoa de bem, vem demons-
trando que sabe administrar 
seu município com eficiência 
e honestidade. 
Em entrevista a Folha Extra 
o prefeito de Pinhalão disse 
que a luta é árdua, porém 
com muita garra e vontade 
de fazer o melhor pela nossa 
população fazendo de Pinha-
lão uma cidade cada vez 
melhor. Ele também comen-
tou sobre a experiência de 
participar de evento com 
autoridades não somente 
do governo estadual, mas 

também do federal. “Creio 
que seja o reconhecimento 
por nossas lutas junto ao 
governo do estado e junto ao 
governo federal. Nossa admi-
nistração possui excelente 
contato não somente com 
o governo de nosso estado, 
mas conseguimos também 
estreitar os laços com o 
governo federal, algo que não 
é fácil para um município do 
interior”, comentou. 
Nesse final do mês de março, 
o Prefeito de Pinhalão parti-
cipou de evento na Sede do 
Governo Estadual, Palácio 
Iguaçu onde a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas – SEDU rea-
lizou a entrega de editais e 
obras de serviços no valor de 
R$. 420.000.000,00 (quatrocen-
tos e vinte milhões de reais) 
que serão destinados para os 
Municípios do Estado. Nessa 
ocasião o Prefeito de Pinhalão 
também recebeu recursos do 
Governo do Estado em que 
será anunciado brevemente 
em seu município.

[ENCONTROS]

Por Marcelo Aguiar

[ARAPOTI]

Nesta segunda-feira 
(21), houve a 7ª Sessão Ordi-
nária no município de Arapoti 
onde o vereador Maicon Jean 
Pot trouxe questões pertinen-
tes para a cidade e região para 
tribuna. 
Na ocasião, Jean começou 
sua fala prestigiando as datas 
comemorativas da semana. 
“Gostaria de começar minha 
fala lembrando da data de 
ontem, 20 de março, Dia da 
Agricultura, onde acompa-
nhamos o desenvolvimento 
desse setor no período de 
pandemia. Um setor que 
não parou de trabalhar um 
minuto, por isso merece 
nosso aplauso. Friso também 
a importância do Dia Inter-
nacional da Síndrome Down 
e a grande atenção que essa 
causa merece. Comemora-se 
também o Dia Internacio-
nal Contra a Discriminação 
Racial, sabemos da relevância 
desse assunto e nós do Poder 
Legislativo estamos sempre 
cobrando o Poder Público 
sobre isso”, começou.
Jean faz uma cobrança em 
relação às obras da BR-092 que 
estão em andamento. “Quero 
aproveitar esse momento para 

fazer um apelo. Creio que o 
vereador Lelo é o que mais 
vai para Jaguariaíva, talvez 
diariamente, e todos os dias 
passa pela PR-092, onde no 
meu ponto de vista a situação 
está absurda e vergonhosa. 
Nesses três ou quatro meses 
não foram completados nem 
2KM de obra. A situação é 
sobretudo perigosa, princi-
palmente à noite. Temos que 
tentar uma conversa mais 
próxima com o deputado 
Sandro Alex, pois, ele sendo 
secretário de Infraestrutura 
e Logística do Paraná é res-
ponsável pelo andamento da 
obra”, disse. 
Por fim, o vereador ressalta 
sobre audiência pública em 
relação ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB). 
“Passaremos por uma audiên-
cia pública na data de quar-
ta-feira (23), referente aos 
salários dos professores, do 
qual tenho certeza que todos 
aqui têm a mesma opinião. 
Acredito que a presença de 
todos possa acrescentar muito 
na reunião”, finalizou. 

Daniele Caetana

Pauta comentada é sobre a demora na 
conclusão das obras que, até o momento 

foram completadas cerca 2KM

Vereador Jean Pot 
cobra obras na BR-092 e 
melhorias no FUNDEB
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NOVOS FILIADOS
O PSD do Paraná promove nesta sexta-feira 

(25), em Curitiba, um evento para marcar a filiação 
de seis deputados estaduais. Entram na legenda o 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Ademar Traiano (PSDB) e toda a bancada do PSB 
(Partido Socialista Brasileiro) formada pelos depu-
tados Alexandre Curi, Artagão Júnior, Jonas Gui-
marães, Luiz Cláudio Romanelli e Tiago Amaral.

O EVENTO
Com as filiações a bancada do PSD salta 

de 4 para 10 parlamentares. Os novos filiados se 
juntam aos deputados Cobra Repórter, Francisco 
Buhrer, Hussein Bakri e Mauro Moraes. O evento 
terá a presença do governador Ratinho Jr, do 
presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab e 
de lideranças de todas as regiões do Estado.  São 
aguardadas mais de 1 mil pessoas nos salões do 
restaurante Madalosso.

AO SENADO
A deputada federal paranaense Aline Sleu-

tjes deixou o PSL e se filiou ao Pros. Aline disse 
na oportunidade que é pré-candidata ao Senado 
Federal pelo seu novo partido. “Está se construindo 
uma nova opção para o Paraná, um partido com 
a cara do estado, com a cara do povo brasileiro”, 
afirmou a parlamentar. Além da deputada, outras 
15 pessoas se filiaram ao Pros para disputar 
vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara 
dos Deputados.

LIBERA TOTAL
O governador Ratinho Júnior (PSD) disse 

que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) estuda 
a possibilidade de acabar com a exigência do uso 
de máscaras em locais fechados. “Os casos estão 
sendo monitorados, não está tendo nenhum 
aumento [dos casos]. Isso é um sinal para que a 
gente possa em breve fazer a liberação total das 
máscaras”, falou o governador.

PRAIA ARTIFICIAL
A Prefeitura de Maringá definiu o local onde 

será a “prainha” artificial da cidade. Segundo a 
prefeitura, o local onde funcionará o ponto de lazer 
fica na saída para Astorga, na área rural do muni-
cípio, próximo ao antigo Thermas de Maringá. 
O acesso deve ser feito pela PR-317. O município 
deve abrir licitação para contratar uma empresa 
para construção do parque aquático.

CENSO 2022
Em 1º de agosto, a coleta do Censo Demo-

gráfico começa em todo o país, mobilizando mais 
de 200 mil pessoas. Os recenseadores do IBGE vão 
visitar mais de 70 milhões de domicílios, incluindo 
os já recenseados durante o teste nacional, para 
retratar quantos somos e como vivemos. Serão 
180 mil recenseadores devidamente capacitados 
e uniformizados.

Prefeitura de Jaguariaíva realiza 
capacitação com equipe da Casa Lar

Ações tem sido realizadas com servidores de 
diferentes setores visando o fortalecimento dos 
serviços e o melhor atendimento à população

[TREINAMENTO]

A administração muni-
cipal, através da Secretaria de 
Habitação e Desenvolvimento 
Social (SHADS), realizou nos 
dias 22 e 23, no Cine Teatro 
Valéria Luercy, treinamento 
voltado à equipe da Casa Lar.
A palestrante convidada foi a 
psicóloga e assistente social 
Adriana Turbay, profissional 
com mais de 30 anos de expe-
riência na área de proteção e 

enfrentamento às violências 
contra crianças e adolescen-
tes no Paraná. Ela falou de 
acolhimento institucional ao 
público, formado ainda por 
representantes do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA), equipe técnica e 
gestora da SHADS, Conselho 
Municipal de Assistência 
Social e Apae.

Segundo a secretária da 
pasta Fábia Kojo, esta é uma 
das várias capacitações que 
a SHADS vem promovendo 
para a equipe, visando o for-
talecimento dos serviços e o 
melhor atendimento à popu-
lação, seguindo a linha de 
atuação da prefeita Alcione 
Lemos em todas as áreas da 
administração.

Assessoria

[REAJUSTE]
Conta de energia elétrica vai ficar mais cara em 

três municípios do Norte Pioneiro

A conta de luz de moradores 
de três municípios do Norte 
Pioneiro irá ficar mais cara. 
A situação acontece após 
a Anel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) apro-
var nesta terça-feira (2) um 
pedido de reajuste realizado 
pela concessionária Compa-
nhia Jaguari de Energia S/A, 
a CPFL Santa Cruz, que é 
responsável pela distribuição 

na região. 
Conforme divulgou o G1 
Paraná, os reajustes serão 
aplicados nos municípios de 
Barra do Jacaré, Jacarezinho 
e Ribeirão Claro. Com isso, 
os valores passam a ter um 
reajuste médio de 8,8% sendo 
aplicados 7,17% para consu-
midores residenciais, 8,22% 
para baixa tensão e 9,81% 
para alta tensão. 

Com a decisão, o reajuste já 
entra em vigor e, conforme 
adiantou a CPFL Santa Cruz, 
cerca de 25 mil clientes aten-
didos nos três municípios 
terão novos valores em suas 
contas de energia conforme 
o consumo. Segundo a Anel, 
o reajuste se dá devido ao 
aumento de encargos seto-
riais e custos de distribuição. 

Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a alteração do valor 
cobrado pela concessionária responsável pela distribuição na região

Por Marcelo Aguiar
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[SUSTO]

Um acidente de trân-
sito registrado na manhã 
desta terça-feira (22) deu um 
susto em um caminhoneiro. 
A situação foi registrada na 
PR-092 trecho que passa por 
Siqueira Campos.
Conforme informou a equipe 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual, a situação envolveu um 
caminhão Mercedes Benz que 
puxava dois semireboques 
quando, por volta das 15h25 
no trecho da rodovia que liga 
Siqueira Campos a Quatiguá, 
um dos reboques que estava 
carregado com arroz acabou 
tombando. 
Com o tombamento, parte da 

carga ficou espalhada pela 
rodovia fazendo com que 
o trânsito ficasse lento no 
local. Apesar dos prejuízos, 
felizmente o caminhoneiro, 
um homem de 50 anos, não 
ficou ferido. Ele foi submetido 
ao teste do etilômetro o qual 
resultou em negativo para o 
consumo de álcool. 
A equipe da PRE de Santo 
Antônio da Platina se des-
locou ao local para prestar 
atendimento a ocorrência, já 
que os policiais rodoviários 
de Siqueira Campos, respon-
sáveis pelo trecho, estavam 
prestando atendimento a 
outra ocorrência. 

Reboque de carreta 
carregado com arroz 

tomba na PR-092
Acidente aconteceu na manhã 
desta terça-feira no trecho que 

liga Siqueira Campos a Quatiguá
Da Redação

[TRÂNSITO]

Um acidente de trân-
sito registrado na manhã 
desta quarta-feira (23) envol-
vendo um ônibus da empresa 
Princesa do Norte deixou 
uma pessoa ferida em Ribei-
rão do Pinhal. 
De acordo com as primeiras 
informações, por volta das 
08h00 o coletivo que fazia 
a linha Jacarezinho a Lon-
drina acabou saindo da pista 

quando passava pela região 
de Ribeirão do Pinhal e, com 
isso, o ônibus veio a atingir 
uma árvore. Com o impacto, 
o motorista do veículo ficou 
preso às ferragens.
Equipes de socorro foram 
acionadas e estiveram no 
local prestando atendimento 
a vítima que, após ser retirada 
do veículo, foi socorrida e 
encaminhada a um hospital 

em Londrina devido ao seu 
estado clínico. Felizmente, 
nenhum passageiro ficou 
ferido. Relatos extraoficiais 
de testemunhas dão conta de 
que o motorista teria tentado 
desviar de outro veículo que 
estaria realizando uma ultra-
passagem. A equipe da Polícia 
Rodoviária Estadual também 
esteve no local prestando 
atendimento ao acidente.

Ônibus da Princesa sai da pista, atinge 
árvore e motorista fica preso as ferragens

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira no município de Ribeirão do 
Pinhal e condutor foi transferido para um hospital de Londrina

Da Redação

Uma mulher ficou 
ferida após ser agredida 
pelo ex-marido. A situação 
foi registrada na noite desta 
terça-feira (22) no município 
de Cornélio Procópio. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 20h00 a equipe foi 
acionada para prestar aten-
dimento a uma ocorrência 
de violência na Rua Paraíba 
onde uma mulher havia 
sido agredida. Diante do 
chamado, os policiais foram 
ao endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, em contato com a 
vítima, esta passou a rela-
tar que está separada do 

homem e, nesta referida 
data, seu ex-marido chegou 
ao seu trabalho e quebrou 
seu celular. Como se não 
bastasse, o agressor ainda 
pegou a mulher pelo pescoço 
e a forçou a sair do estabeleci-
mento, o que acabou lhe cau-
sando hematomas. Ao saber 
que a polícia seria acionada, 
o machão deixou o local. 
A vítima ainda relatou aos 
policiais que possui uma 
medida protetiva para que 
o homem não se aproxime 
dela, o que não foi cumprido. 
Frente aos fatos, a vítima foi 
orientada quanto aos proce-
dimentos cabíveis a situação. 

Homem descumpre medida 
e agride ex-mulher em seu 

local de trabalho

[VIOLÊNCIA]

Conforme a ordem judicial, agressor não poderia se aproximar da vítima, mas 
isso não foi suficiente para ir até o trabalho da mulher e causar confusão

Da Redação
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Relax e
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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.

ÁRIES
Procure relaxar a postura e 
administrar os desafetos de 
modo diplomático, em vez de 
ficar na defensiva. 

TOURO
Tente buscar equilíbrio emo-
tivo para enfrentar os desafios 
ou sua lucidez pode ficar 
comprometida, fazendo-lhe 
agir precipitadamente. 

GÊMEOS
Tente acalmar os ânimos. 
Busque saie da defensiva e 
atuar com diplomacia para 
resolver possíveis conflitos. 

CÂNCER
É fundamental ser ético, 
sobretudo quando as oportu-
nidades demandam conflitos. 

LEÃO
Que tal zelar por hábitos sau-
dáveis? É possível que você 
sinta os desafios de maneira 
mais dramática. 

VIRGEM
As demandas sociais pode-
rão ser mais intensas. Sendo 
assim, procure dar limites 
com diplomacia. 

LIBRA
Nesta fase a pressão pode 
ser maior, o que alimenta o 
estresse e dá vazão a conflitos 
interpessoais. Tente cultivar 
autocontrole e diplomacia, 
inclusive para buscar solu-
ções para os problemas. 

ESCORPIÃO
Momento de agir com discri-
ção e calma, pois a precipita-
ção pode afetar os resultados. 

SAGITÁRIO
Você precisará controlar 
melhor os gastos financeiros e 
agir com cautela na exposição 
da imagem pública. 

CAPRICÓRNIO
Tente não perder a calma e 
busque encarar os desafios 
com imparcialidade. Você 
tende a ficar mais sensível aos 
acontecimentos familiares 
com a Lua ingressando no 
setor doméstico. 

AQUÁRIO
Sabedoria é fundamental 
para encontrar soluções. 

PEIXES
Busque evitar misturar ami-
zades com finanças, a fim de 
evitar prejuízos. 

Israel Cassol é o pri-
meiro brasileiro a estrelar a 
capa de uma revista Playboy 
fora do território brasileiro. 
O apresentador apareceu 
na revista da Suécia e reve-
lou que gastou cerca de R$ 
300 mil em procedimentos 
estéticos para as fotos. As 
informações são da Folha 
de S. Paulo.
 “Eu só fui liberado para o 
Carnaval. Não posso mais 

fazer corridas devido às 
complicações no labrum. 
A cartilagem do meu qua-
dril havia caído”, expli-
cou. “Sempre acreditei que 
começar aos 40 seria algo 
impossível, resolvi ir atrás 
e começar pela porta da 
frente e por isso fiz todo esse 
investimento, que chega a 
ser cerca de 300 mil reais”, 
conta.

Brasileiro capa da 
Playboy gastou R$ 300 
mil em procedimentos 

estéticos

BBB 22: ‘Eu quero ir pro 
paredão’, diz Eslovênia 

após eliminação de Laís

Em uma conversa com Elie-
zer  no “BBB 22“,  Eslovê-
nia, que ainda não foi pro 
paredão, disse que saber da 
preferência do público e ir 
para a berlinda.
“Eu quero ir pro paredão”, 
disparou a Miss Pernam-
buco, enquanto falava sobre 
a eliminação de  Laís, que 
deixou o reality show na 

noite de ontem. “Entendo 
por que você quer ir, quer 
que o público também jogue 
com você, acho importante, 
mas…”, reagiu Eliezer.
“Não quero ganhar mais, 
não quero ganhar nada. 
Sendo muito sincera, quero 
ir pro paredão. Mas não vou 
falar isso mais não”, finali-
zou Eslovênia.

‘Eu sofro demais’ diz Zilu Camargo 
sobre ser ausente na vida dos filhos

Zilu Camargo, que atualmente 
mora em Miami, nos Estados 
Unidos, em entrevista para 
a coluna de Fábia Oliveira, 
do portal Em Off, contou que 

sofre muito por ser ausente na 
vida dos três filhos: Wanessa, 
Camilla e Igor Camargo, fruto 
do seu casamento de 32 anos 
com Zezé Di Camargo.
“Meu coração fica dilacerado 
de estar enfrentando esse 
momento tão distante dos 
meus filhos, dos meus netos e 
de toda minha família. É muito 
difícil ver todos reunidos, e eu 
ausente desses momentos tão 
especiais. Eu sofro demais 
quando se aproxima essas 
datas especiais para minha 
família, e eu aqui sem conse-
guir sair dos EUA para ir ao 
Brasil”, disse a empresária.
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Levantamento realizado pela Sesa mostra que 3.862.627 pessoas tomaram a primeira 
e segunda doses, mas não retornaram para tomar a dose de reforço

Com 3 milhões de “faltosos”, Saúde reforça 
necessidade da dose reforço contra a Covid

[ALERTA LIGADO]

AEN

Com o novo cenário da 
flexibilização do uso de más-
caras em espaços abertos no 
Paraná, a vacinação contra 
a Covid-19, organizada pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) e pelas 399 secretarias 
municipais, ganha um papel 
ainda mais importante. Quase 
80% da população está com a 
cobertura vacinal completa, 
com duas doses ou a dose 
única, mas muitos paranaen-
ses acima de 18 anos não com-
pareceram ainda aos postos 
de saúde para a aplicação da 
dose de reforço, que aumenta 
a quantidade de anticorpos 
contra o vírus. 
Um levantamento realizado 
pela Sesa nesta segunda-feira 
(21) mostra que 3.862.627 
pessoas tomaram a primeira 
e segunda doses (esquema 
primário completo) e por 
algum motivo não especifi-
cado não retornaram para 

a dose de reforço no prazo 
recomendado pelo Ministério 
da Saúde (MS). Os dados são 
da Interface de Programa-
ção de Aplicações (API) de 
Consumo de Dados contidos 
na Rede Nacional de Dados 
em Saúde (RNDS) e são mais 
fieis do que o Vacinômetro 
nacional porque refletem um 
cruzamento de CPFs, impe-
dindo eventual duplicidade ou 
atraso na notificação.
O número de 3.862.627 leva 
em consideração um universo 
de 8.207.305 pessoas aptas a 
tomarem o reforço (D2 e dose 
única), representando quase 
50% dessa população. Existe 
uma prevalência de ausência 
nas faixas etária de 20 a 34 anos 
(15,9% vacinados de 20 a 24, 
21,39% de 25 a 29 e 27,54% de 30 
a 34). Na outra ponta, 81,97% 
dos que têm entre 70 e 74 e 
81,28% dos que têm entre 65 
e 69 anos tomaram o reforço.

Dos faltosos, 39,75% corres-
pondem àqueles que recebe-
ram o esquema primário com 
doses da AstraZeneca, 34,43% 
com Pfizer, 22,38% com Coro-
naVac e 3,44% com Janssen.
Há algumas diferenças para 
os dados públicos do Minis-
tério da Saúde. Segundo o 
Vacinômetro, 8.952.981 pes-
soas receberam a D2 ou DU, 
sendo que 91,68% (8.207.465) 
correspondem ao registro de 
doses aplicadas em maiores 
de 18 anos e 8,32% (744.632) em 
menores de idade, enquanto 
3.968.486 tomaram a DR, 
resultando em pouco mais de 
4,2 milhões “faltosos”. 
A diferença acontece porque 
o levantamento da Sesa con-
tabiliza apenas os esquemas 
completos (D1+D2 ou DU) 
realizados no Estado, descon-
siderando aquelas pessoas 
que tomaram apenas uma 
dose do esquema primário 

no Paraná.
“A vacinação é a principal 
estratégia de prevenção de 
saúde pública para conter a 
pandemia da Covid-19, con-
tribuindo para a diminuição 
do número de mortes e dos 
casos mais graves da doença, 
além de permitir a tomada de 
decisões por parte do Estado, 
como o uso de máscaras. Por 
isso, aqueles que estão em 
falta com esta dose precisam 
fazer esse reforço”, ressaltou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto. 
“Temos vacinas para aten-
der ao público e precisamos 
vacinar não só com a segunda 
dose, que garante proteção 
completa, mas também com a 
dose de reforço. Toda semana 
recebemos vacinas, então, 
precisamos é que as pessoas se 
conscientizem da importância 
desse complemento. Caso seja 
ultrapassado o prazo, é funda-

mental que o cidadão procure 
uma unidade básica de saúde 
assim que possível”, finalizou.
A DR é para aqueles que já 
completaram o esquema pri-
mário e têm mais de 18 anos, 
além de gestantes e imunos-
suprimidos. O intervalo deve 
ser de quatro meses entre as 
doses da CoronaVac/Butan-
tan, AstraZeneca/Fiocruz 
e Pfizer/BioNTech (sendo 
aplicado a dose de reforço 
preferencialmente com o 
imunizante da Pfizer/BioN-
Tech e de forma alternativa 
AstraZeneca/Fiocruz). Para 
quem tomou a dose única da 
Janssen/Johnson&Johnson, 
o Ministério da Saúde reco-
menda um intervalo de dois 
meses com o mesmo imuni-
zante.

[NÚMEROS DETALHADOS]
Dentre os municípios, 

Altamira do Paraná, Nova 
Cantu, Corumbataí do Sul, 
Piên, Janiópolis, Guara-
puava, Boa Vista da Apa-
recida, Mamborê e Jundiaí 
do Sul registraram o maior 

número de faltosos para a 
dose de reforço, todos com 
mais de 70% de ausência da 
população. Em Curitiba, a 
taxa é de 45,26%, com 683.672 
pessoas acima de 18 anos em 
falta com a vacina. Londrina 

(32,20%), Maringá (40,27%), 
Cascavel (41,69%) e Ponta 
Grossa (45,56%) registram 
números acima dos 30%.
Uniflor, situado na área de 
abrangência de Maringá, teve 
o menor índice. Das 2.023 pes-

soas aptas à imunização, 496 
estão em atraso (24,52%). Em 
seguida estão os municípios 
de São Pedro do Ivaí (24,58%), 
Alvorada do Sul (24,86%) e São 
Jorge do Ivaí (25,13%).
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[SÃO JOSÉ DA BOA VISTA]

Câmara de Vereadores forma CPI para 
investigar denúncias contra secretário de obras

Investigação vai apurar denúncia contra o secretário de obras Neivaldo Hermes, por supostamente ter 
solicitado favorecimento pessoal com o dinheiro público ao abastecer seu veículo

A Câmara de Vereado-
res de São José da Boa Vista 
instaurou nesta segunda-feira 
(21) a comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) para inves-
tigar a denúncia formulada 
pelo vice-prefeito Valdelei 

Cardoso de Lima, o Delei 
(SD), contra o secretário de 
obras Neivaldo Hermes, por 
supostamente ter solicitado 
favorecimento pessoal com o 
dinheiro público ao abastecer 
seu veículo em um posto de 

combustíveis do município.
Na sessão, o presidente do 
legislativo, Jovane de Oliveira 
(SD) fez a leitura do relatório 
da denúncia, destacando os 
apontamentos feitos pelo 
vice-prefeito. A gravidade 

Renan de Oliveira

dos apontamentos fez com 
que todos os vereadores apro-
vassem a instauração da CPI 
e, portanto, conforme o regi-
mento interno, foram nomea-
dos os membros que serão os 
responsáveis pela apuração do 
suposto crime de improbidade 
administrativa cometido pelo 
secretário de obras. Para o 
processo, foram nomeados os 
vereadores Carlos Eduardo 
(SD), que presidirá a comis-
são, Glei Marcelo (PSB) e 
Lucas Rolim (PSB).
O presidente da casa informou 
que a partir de agora a comis-
são tem 15 dias para iniciar as 
investigações e até 120 dias 
para apresentação do relató-
rio final. Jovane disse ainda 
que por força do regimento 
interno a investigação deverá 
ocorrer em sigilo.
A Folha Extra conversou com 

o vereador Carlos Eduardo 
(SD) que falou sobre a situação 
da CPI. “É algo novo para nós, 
agora vamos ter uma reunião 
com os membros nomeados 
para estipular a forma que os 
trabalhos seguirão”, pontuou.
O vereador Lucas Rolim (PSB) 
afirmou à reportagem que 
irá atuar com imparcialidade 
para dar uma resposta a popu-
lação. “Vamos ouvir todos 
os envolvidos, a população 
precisa de uma resposta, não 
vamos nos furtar das nossas 
responsabilidades”, concluiu.
Nas últimas semanas a 
população boa-vistense tem 
cobrado uma ação tanto da 
câmara, quanto do prefeito 
José Ferraz (SD), visto que 
o secretário de obras que foi 
alvo da denúncia é seu con-
cunhado.

A Assembleia Legisla-
tiva do Paraná aprovou em 
primeiro turno, na sessão 
plenária desta terça-feira (22), 
o projeto de lei 82/2022, que 
permite o Poder Executivo a 
dar continuidade a concursos 
públicos suspensos devido à 
pandemia da covid-19. O texto, 
assinado pelos deputados Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
primeiro secretário da Casa, 
e Hussein Bakri (PSD), líder 
do Governo, avançou após 
receber 49 votos favoráveis e 
nenhum contrário.
A proposta, que tramita em 
regime de urgência, altera a 
Lei nº 20.333, de 28 de setem-
bro de 2020, suspendendo os 
prazos de validade dos concur-
sos públicos já homologados 
durante o período de vigência 
de calamidade pública no 

Estado do Paraná, em decor-
rência do Coronavírus.
De acordo com o texto, os 
concursos públicos poderão 
ser retomados mediante a 
edição de ato específico por 
parte do Executivo, após 
análise das condições fáticas, 
ainda que durante o prazo de 
vigência do período de calami-
dade pública declarada pelo 
Decreto nº 4.319, de 2020, ou 
suas eventuais prorrogações.
Os autores afirmam na justi-
ficativa da proposição à época 
de sua aprovação, a Lei nº 
20.333, de 2020, possibilitou 
minimizar os prejuízos oca-
sionados pela pandemia do 
coronavírus, preservando a 
validade de concursos homo-
logados. No entanto, diz a jus-
tificativa, passados quase dois 
anos de sua publicação, “se faz 

necessária a adequação legis-
lativa a fim de deixar claro 
que a Administração pode 
continuar, se assim entender 
possível, a praticar os atos 
necessários para o prossegui-
mento dos concursos”.
“Esse projeto decorre de 
uma necessidade do serviço 
público. É uma exceção que 
está sendo pedida. O concurso 
público para ser retomado 
tem que ter a edição de um 
ato específico motivado. Não 
é para qualquer concurso e 
por qualquer razão”, explicou 
o deputado Romanelli.
“Nós temos muita gente que 
precisa ser chamada e que 
precisa trabalhar. Por isso 
precisamos aprovar o quanto 
antes essa proposição para 
que isso seja colocado em prá-
tica”, complementou Bakri.

Aprovado projeto sobre 
continuidade de concursos parados 

devido a pandemia da Covid-19
Assessoria
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JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SULOUTRAS PUBLICAÇÕES

COMUNICADO

SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ: 
24.706.364/0008-26, torna público que recebeu 
do IAT – Instituto Água e Terra, a Licença Prévia 
(LP) até a data 17/03/2024, para a atividade de 
Manutenção e reparação de veículos automotores 
e Oficina mecânica, localizado na Rodovia PR 151, 
s/n, loja Samambaia Cunha, Fazenda Samambaia, 
Jaguariaíva/PR. 

Savana Comércio de Veículos LTDA CNPJ – 
24.706.364/0005-83, torna público que recebeu do 
Instituto Água e Terra - IAT, a Licença de Operação 
– LO, com validade até 09/03/2030, para atividade de 
Manutenção e reparação de veículos automotores, 
Oficina mecânica, na Rua Camboja, s/n, margem da 
Rodovia 160, Km 25,5, Vila Esperança, Telêmaco 
Borba – PR.

COMUNICADO

SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ: 
24.706.364/0008-26, torna público que requereu ao 
IAT – Instituto Água e Terra, a Licença de Instalação 
(LI), para a atividade de Manutenção e reparação de 
veículos automotores e Oficina mecânica, localizado 
na Rodovia PR 151, s/n, loja Samambaia Cunha, 
Fazenda Samambaia, Jaguariaíva/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO L.O
Luis Humberto Ovçar torna público que irá requer do 
IAT a Licença de Operação L.O, para suinocultura 
no município de Arapoti- PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALÇÃO L.I 
Luis Humberto Ovçar torna público que recebeu do 
IAT a Licença de Instalação para suinocultura com 
nº167120, instalada no município de Arapoti- PR. 

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL - PR
PROCESSO SELETIVO - 001/2022

ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO FAFIPA | CNPJ 05.566.804/0001-76 |

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N.º 06.001/2022 - CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS

NUTRICIONISTA

INSCRIÇÃO NOME MODALIDADE

0037826 CRISTHIANNE SOARES SILVA MORAES Ampla Concorrência

0037822 DANÚBIA ALBERTINA DA SILVA GOMES Ampla Concorrência

0037824 EDUARDO DA VEIGA GARCIA Ampla Concorrência

0037827 GIOVANA SAYURI GOMES Ampla Concorrência

0037834 JOANA JANAINA GOIS FRANCEZ Ampla Concorrência

0037821 MYLENA RODRIGUES DE ARAÚJO Ampla Concorrência

0037823 NAIARA PANISSA Ampla Concorrência

0037839 NATHIELI LAIS ALMEIDA  LOUZANO Ampla Concorrência

0037836 NELI MOTA DE SANTANA SENE Ampla Concorrência

0037820 RAFAELLE FERNANDES DE MEDEIROS Ampla Concorrência

0037832 THAYSA FERNANDA PEREIRA ROSA Ampla Concorrência
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EDITAL N.º 05.001/2022 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PÓS-RE-
CURSO

O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital, em conformi-
dade com a Constituição Federal e com as demais 
normas infraconstitucionais atinentes à matéria, 
TORNA PÚBLICO a Homologação das Inscrições 
Pós-Recurso do Processo Seletivo Simplificado n.º 
001/2022.

Art.1º Diante da ausência de recursos contra o 
Deferimento das Inscrições, fica MANTIDO, o defe-
rimento divulgado na data pretérita de 15 de março 
de 2022 no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.
org.br.
Art.2º Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

 Jundiaí do Sul, 22 de março de 2022.

Eclair Rauen 
Prefeito

EDITAL N.º 06.001/2022 - CONVOCAÇÃO PARA 
PROVA DE TÍTULOS
 
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, me-
diante as condições estipuladas neste Edital, em 
conformidade com a Constituição Federal e com 
as demais normas infraconstitucionais atinentes 
à matéria, TORNA PÚBLICA a Convocação para 
Prova de Títulos do Processo Seletivo Simplificado 
n.º 001/2022.

Art.1º  Ficam CONVOCADOS para a Prova de Tí-
tulos os candidatos relacionados no ANEXO ÚNICO 
deste edital. 
Art. 2º    Os candidatos convocados e interes-
sados em participarem da Prova de Títulos deverão:
no período das 08h00min do dia 23/03/2022 às 
23h59min do dia 03/04/2022, observado o horário 
oficial de Brasília/DF, preencher o Formulário de Ca-
dastro de Títulos disponível no endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br;

recomenda-se que o candidato efetue o acesso ao 
link de cadastro citado na alínea anterior, com an-

tecedência de até 30 (trinta) minutos do horário de 
término, para que seja possível o total cadastramento 
dos documentos desejados;

Art. 3°  O candidato convocado e interessado a 
participar da Prova de Títulos deverá observar todo 
o disposto no item 9 do Edital de abertura.
 
Art. 4°  Os títulos cadastrados no endereço ele-
trônico da Instituição Organizadora, DEVERÃO 
ENCONTRAR-SE AUTENTICADOS EM CARTÓRIO 
COMPETENTE ou acompanhados de mecanismo 
de verificação de autenticidade eletrônica.
É de exclusiva responsabilidade do candidato o anexo 
dos títulos no site, como forma de comprovação.
Art. 5°  A inobservância das regras dispostas nesta 
convocação, bem como das regras colacionadas no 
edital de abertura, acarretará na invalidação dos títu-
los anexados, e por consequência na ELIMINAÇÃO 
DO CANDIDATO da fase em comento.
Art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.
 Jundiaí do Sul, 22 de março de 2022.
Eclair Rauen 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL – 
PARANÁ

DECRETO Nº 003/2022

SÚMULA: Dispõe sobre as condições objetivas para 
isenção do Imposto Predial Urbano para o exercício 
de 2022.

O Prefeito de Jundiaí do Sul, no uso das atribuições 
legais e na conformidade com o artigo 203, da Lei 
Orgânica,

DECRETA:

ART. 1º A isenção do Imposto Predial Urbano de que 
trata o art. 203, da Lei Orgânica do Município, será 
conferida ao proprietário ou possuidor de um único 
imóvel desde que:

I.          Seja o mesmo utilizado para moradia sua ou 
de membros de sua família;
II.         Seja idoso ou aposentado e
III.     Possuir uma única fonte de renda que não 
supere ao salário mínimo vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 01/2022
CONVENENTES: Município de Jundiaí do Sul/PR, 
com sede à Praça Pio X, nº. 260 inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 76.408.061/0001-54 e a APAE – Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jundiaí do Sul/
PR, com sede na Rua São Francisco, nº. 300, inscrita 
no CNPJ/MF sob. nº. 07.450.470/0001-04. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Chama-
mento Público nº. 02/2022, nos termos da Lei Federal 
nº.  13.019/2014 e 13.204/2015 e Decreto Municipal 
nº. 10/2017.
OBJETO: Transferência de recursos para atender 
despesas com atividades ínsitas no Plano de Trabalho 

Parágrafo Único: A isenção de que trata este artigo 
não contempla proprietário de imóveis urbanos sem 
benfeitorias.

ART. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua 
publicação e revoga disposições contrárias.

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

Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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visando ao atendimento educacional a estudantes 
com deficiência Mental ou Múltipla Deficiência (De-
ficiência Mental +Física+Auditiva). 
Dotação Orçamentária:
09 – Departamento Municipal de Educação
001 – DEC – Divisão de Educação
12.367.0020-2064 – Manutenção da Educação 
Especial 
03720–3.3.50.43.00.00-0-0-103 – Subvenções 
Sociais
VIGÊNCIA: 23/03/2022 à 31/12/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2022
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal PR
                                           
Jundiaí do Sul, 23 de março de 2022.

ECLAIR RAUEN
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO ADITIVO Nº: 1 – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº: 97/2016 - CONCORRÊNCIA Nº 6/2016 - PRO-
CESSO Nº:50/2016 - Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: IGREJA 
EVANGÉLICA AVIVMAENTO BÍBLICO EM JABOTI 
- Vigência: Início: 23/03/2022 Término: 03/06/2026 
- Fica suprimido ao contrato o Item Nº 05 – Lote 21 
– Quadra 05, no valor de R$ 22,000.00 (vinte e dois 
mil reais). Diante da supressão realizada na cláusula 
anterior, altera-se o valor contratual de R$ 44,000.00 
(quarenta e quatro mil reais), para R$ 22,000.00 (vinte 
e dois mil reais). O montante pago a título de valor 
principal sobre o item nº 05 será abatido nos valores 
devidos no item 06. Pinhalão, 23 de Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO ADITIVO Nº: 4 – CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO Nº: 194/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
70/2021 - PROCESSO Nº:106/2021 - Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contra-
tada: AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS 
DE PETROLEO LTDA - Vigência: Início: 22/03/2022 
Término: 26/08/2022 - Fica realinhado o valor dos 
itens do presente contrato, passando o valor do 
item Nº 01 (Óleo Diesel S-10), passando o valor 
unitário do litro de R$ 5,49 (cinco reais e quarenta 
e nove centavos) para R$ 6,38 (seis reais e trinta e 
oito centavos), e do item Nº 02 (Óleo Diesel S-500), 
passando o valor unitário do litro de R$ 5,31(cinco 
reais e trinta e um centavos) para R$ 6,09 (seis reais 
e nove centavos). Diante do realinhamento citado 
acima, altera-se o valor contratual, aumentando o 
valor de R$ 473.270,00 (quatrocentos e setenta 
e três mil duzentos e setenta reais), equivale aos 
litros restantes dos referidos itens. Pinhalão, 22 de 
Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO ADITIVO Nº: 2 – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº: 90/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 - 
PROCESSO Nº:35/2021 - Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: J O JORGE 
COMBUSTÍVEIS - ME - Vigência: Início: 23/03/2022 
Término: 15/04/2022 - Fica realinhado o valor do item 
do presente contrato, passando o valor do item Nº 03 
(gasolina cota reservada), passando o valor unitário 
do litro de R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº: 13/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - PROCESSO 
Nº:16/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: JOSE ALBERTO DIAS 
DA COSTA JUNIOR - Vigência: Início: 23/03/2022 
Término: 23/03/2023 - Valor: R$410.000,00 - Con-
tratação de empresa para fornecimento e plantio 
de grama tipo esmeralda, destinados à Secretaria 
Municipal de Viação, Obras e Urbanismo. Pinhalão, 
23 de Março de 2022

EDITAL N0 04/2022 INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO / CREDENCIAMENTO PROCESSO N° 31/2022 
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 59/2022, de 03/03/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar a partir do dia 11 de abril de 2022, 
às 08:30:00 horas, no endereço, RUA GERALDO 
VIEIRA, 410, CENTRO, PINHALÃO-PR, a reunião 
de recebimento e abertura das documentações e pro-
postas, conforme especificado no Edital de Licitação 
N° 04/2022-IL na modalidade INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO/CREDENCIAMENTO. Informamos que 
a íntegra do Edital poderá ser solicitada através do 
e-mail: licitacaophl02@gmail.com ou pelo site: ht-
tps://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-055/
con_licitacoes.faces Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO O ATENDIMEN-
TO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE. Critério de Julgamento: creden-
ciamento / chamamento público. Pinhalão, 23 de 
março de 2022. Karina da Cunha Silva - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO CONTRATUAL ADMINISTRATIVO Nº: 34/2022 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - PROCESSO 
Nº:22/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: L. CONTI & CIA LTDA 
- Vigência: Início: 23/03/2022 Término: 23/06/2022 - 
Valor: R$2.459,25 - Aquisição de ovos de páscoa e 
bombons, destinados aos alunos da rede municipal 
de ensino da Secretaria Municipal de Educação, bem 
como para a Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Pinhalão, 23 de Março de 2022

PINHALÃO

PINHALÃO

para R$ 7,63 (sete reais e sessenta e três centavos). 
Diante do realinhamento citado acima, altera-se o 
valor contratual, aumentando o valor do item Nº 03 
em R$ 3.429,82 (três mil quatrocentos e vinte e nove 
reais e oitenta e dois centavos), referente a 2.638,33 
litros restantes de gasolina cota reservada. Pinhalão, 
23 de Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO CONTRATUAL ADMINISTRATIVO Nº: 35/2022 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - PROCESSO 
Nº:22/2022 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO Contratada: EMILIANA INDUSTRIA 
DE PRODUTOS DE CHOCOLATE EIRELI - Vigên-
cia: Início: 23/03/2022 Término: 23/06/2022 - Valor: 
R$5.671,50 - Aquisição de ovos de páscoa e bombons, 
destinados aos alunos da rede municipal de ensino 
da Secretaria Municipal de Educação, bem como 
para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Pinhalão, 23 de Março de 2022

DECRETO 27/2022
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento 
geral do exercício de 2022, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal, de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 2142/2021 de 23 de Novembro de 2021.
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Muni-
cipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2022, 
no valor de R$ 360,00(Trezentos e Sessenta Reais), 
conforme segue:
04-VIAÇÃO URBANA E OBRAS PUBLICAS 

01-VIAÇÃO URBANA
346-3.3.30.93.04.00.00.00.00-1000-RESTITUIÇÃO DE 
CONVENIO.............R$ 360,00

TOTAL.............R$ 360,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes Da 
Redução/anulação da fonte 1000 como segue:
                Redução/anulação
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

01-ASSESSORAMENTO SUPERIOR
14-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimentos e Vanta-
gens Fixas.............R$ 360,00

TOTAL.............R$ 360,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 23 
de Março de 2022.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR-Prefeito Municipal

EDITAL N0 24/2022  - PREGÃO ELETRÔNICO - 
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI – 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 07/04/2022, 
propostas para: Objeto da Licitação: Aquisição de 
flores para arranjos (vasos/corte) destinados à Se-
cretaria Municipal de Assistência Social. Critério de 
Julgamento – Menor Preço POR ITEM. O recebimento 
será exclusivamente por meio de sistema eletrô-
nico: www.gov.br/compras/pt-br . Os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital 
completo pelos sites: www.gov.br/compras/pt-br, 
https://e-gov.betha.com.br/transparencia, através 
do e-mail 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, 23 de março 
de 2022. Mayara Almendanha Mota - Pregoeira
       

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 16-2022

Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 16-2022, a 
que trata de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAR SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES 
MUNICIPAL SARGENTO TEOTÔNIO PEREIRA, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório, com fun-
damento no Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 23 de março de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 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 Jurídica: R E S O L V E Homologar o resultado da Licitação na 
modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2022 de 24/02/2022 a FAVOR dos Proponentes: 1) 
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 04.470.877/0001-0, pelo valor 
total de R$ 218.504,00 (Duzentos e dezoito mil e quinhentos e quatro reais). 2)CIRURGICA NOSSA 
SENHORA – EIRELI, CNPJ 24.586.988/0001-80, pelo valor total de R$ 86.476,90 (Oitenta e seis mil 
quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos). 3)DESTRA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.511.821/0001-70, pelo valor total de R$ 58.247,00 (Cinquenta e oito 
mil e duzentos e quarenta e sete reais). 4)FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ 39.749.232/0001-82, pelo valor total de R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos 
reais). 5) CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ 23.228.076/0001-74, pelo valor 
total de R$ 46.541,60 (Quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos). 6) 
CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP, CNPJ 32.743.242/0001-61, pelo valor 
total de R$ 34.889,90 (Trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). 7)TOLESUL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA, CNPJ 35.959.514/0001-53, pelo valor total de R$ 
14.945,00 (Quatorze mil e novecentos e quarenta e cinco reais). 8) LIFE CENTER COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.227.039/0001-16, pelo valor total de R$ 
12.700,00 (Doze mil e setecentos reais). 9) PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ 33.324.795/0001-42, pelo valor total de R$ 9.210,00 (Nove mil e duzentos e dez reais). 
10)SANTO REMEDIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALAR EIRELI, CNPJ 
28.643.008/0001-95, pelo valor total de R$ 8.125,00 (Oito mil e cento e vinte e cinco reais). 11) RG2S 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.905.076/0001-90, pelo valor total de R$ 
7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais). 12)MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI, CNPJ 09.676.256/0001-
98, pelo valor total de R$ 6.734,00 (Seis mil e setecentos e trinta e quatro reais). 13) CIRÚRGICA ASSIS 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ 39.610.184/0001-47, pelo valor total 
de R$ 5.999,50 (Cinco mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). 14)VERDE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.882.886/0001-54, pelo valor total de R$ 
4.115,00 (Quatro mil e cento e quinze reais). 15) NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES, CNPJ 14.595.725/0001-84, pelo valor total de R$ 3.125,00 (Três mil e cento e vinte e 
cinco reais). 16)FERNAMED LTDA, CNPJ 04.759.433/0001-86, pelo valor total de R$ 2.800,00 (Dois mil 
e oitocentos reais). 17)SMD DROGARIAS DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ 37.653.016/0001-03, pelo 
valor total de R$ 2.249,70 (Dois mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). 18) 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME, CNPJ 25.279.552/0001-01, pelo 
valor total de R$ 1.560,00 (Um mil e quinhentos e sessenta reais). 19) NOVA MEDICAMENTOS LTDA, 
CNPJ 41.365.113/0001-78, pelo valor total de R$ 1.550,00 (Um mil e quinhentos e cinquenta reais). 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 23 de março de 2022. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - 
Prefeito Municipal. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 17-2022
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, referente 
ao PREGÃO PRESENCIAL N° 17-2022, a que trata de 
AQUISIÇÃO DE OVOS DA PÁSCOA, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório, com fundamento no Inciso VI, do 
art. 43, da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 23 de março de 2022.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

WENCESLAU BRAZPINHALÃO

SALTO DO ITARARÉ

Extrato – 2º Termo Aditivo para Prorrogação de Prazo - 
Contrato nº 40/2020 - Processo Administrativo nº 107/2020 – 
Inexigibilidade de Licitação nº 017/2020 - Órgão gestor: 
Prefeitura do Município de Wenceslau Braz-PR, inscrita no 
CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “Termo de 
Colaboração n° 07/2020 que entre si celebram o FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
WENCESLAU BRAZ – PARANÁ e “ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS/APAE”, conforme Emenda 
Parlamentar 412850020200002 - SIGTV, mediante as cláusulas 
e condições seguintes” - Prazo de vigência: prorrogado pelo 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, com vigência de 06 de março 
de 2022 à 03 de julho de 2022.  Associação Civil beneficente, 
“Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/APAE” – 
CNPJ: 78.060.613/0001-01. Wenceslau Braz-PR, 04 de março 
de 2022. - Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 

 
 Termo Aditivo Reequilíbrio Econômico nº 002/2022 - 
Processo Administrativo nº. 053/2021 – Pregão Eletrônico Nº 
027/2021 - Orgão gestor: Município de Wenceslau Braz – 
Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “a 
possível aquisição de café, torrado e moído, para as secretarias 
municipais e sede da Prefeitura do Município de Wenceslau 
Braz-PR, pelo período de 12(doze) meses” -  Ata nº 
027112/2021 – OSÓRIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ/MF nº 31.790.111/0001-72 
- Prazo de vigência: inalterado - 12 (doze) meses, ou seja, 15 
de julho de 2021 a 14 de julho de 2022 – Dos valores: referente 
ao item 100, passando o valor unitário de item de R$ 11,03 (onze 
reais e três centavos) para R$ 15,55 (quinze reais e cinquenta e 
cinco centavos). Wenceslau Braz-PR, 08 de março de 2022 - 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior – Prefeito 

 
Termo Aditivo Reequilíbrio Econômico nº 003/2022 - 
Processo Administrativo nº. 018/2021 – Pregão Eletrônico Nº 
012/2021 - Órgão gestor: Município de Wenceslau Braz – 
Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: 
“aquisição de materiais de consumo ambulatoriais, assim como 
soros e soluções para uso nas Unidades Básicas de 
Saúde(UBS’s), Vigilância em Saúde e Unidade de Apoio a 
Atenção Básica do Município, pelo período de 12 (doze) meses” 
- Ata nº 012.026/2021 – VALE COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/MF nº 32.635.445/0001-
34 - Prazo de vigência: inalterado - 12 (doze) meses, ou seja, 
16 de abril de 2021 a 15 de abril de 2022. Dos valores: referente 
ao item 49, passando o valor unitário do item de R$ 3,40 (três 
reais e quarenta centavos) para R$ 4,57 (quatro reais e 
cinquenta e sete centavos) e o item 68, passando o valor unitário 
de R$ 1,29 (um real e vinte nove centavos) para R$ 1,50 (um 
real e cinquenta centavos). Wenceslau Braz-PR, 08 de março de 
2022 - Atahyde Ferreira dos Santos Junior  - Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

Termo Aditivo Reequilíbrio Econômico nº 004/2022 - 
Processo Administrativo nº. 102/2021 – Pregão Eletrônico Nº 
049/2021 - Órgão gestor: Município de Wenceslau Braz – 
Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. - Objeto: 
“a possível aquisição de gêneros alimentícios diversos, para uso 
nas Secretarias, Departamentos e Unidades Municipais, bem 
como para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública 
Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses”. - Ata nº 
049153/2021 – ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - 
COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA – 
EIRELI, CNPJ/MF nº 37.516.954/0001-61 - Prazo de vigência: 
inalterado - 12 (doze) meses, ou seja, 03 de dezembro de 2021 
a 02 de dezembro de 2022. - Dos valores: referente ao item 
100, passando o valor unitário do item de R$ 2,18 (dois reais e 
dezoito centavos) para R$ 3,11 (três reais e onze centavos). - 
Wenceslau Braz-PR, 23 de março de 2022 -  Atahyde Ferreira 
dos Santos Junior  - Prefeito 
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No dia 06 de fevereiro deste 
ano, os alunos da Rede Pública de 
Ensino do Paraná embarcaram para 
uma experiência única de intercam-
bio no Canadá, através do programa 
Ganhando o Mundo. 
O programa foi criado pelo Governo 
do Estado do Paraná e pela Secretaria 
de Estado da Educação e do Esporte 
(Seed-PR) em parceria com os Núcleos 
Regionais de Educação, levando 100 
alunos do ensino médio de escolas 
públicas para estudarem no Canadá. 
Os estudantes selecionados foram 
acompanhados pelos coordenadores 
da empresa selecionada, tanto no 
embarque que foi em Curitiba, quanto 
na chegada ao país de intercâmbio. No 
Canadá, estão sob os cuidados de famí-
lias anfitriãs, que são famílias cadas-
tradas em programas de intercâmbio 
e que possuem experiência em receber 
estudantes estrangeiros.
No Norte Pioneiro foram contemplados 
alunos de quatro Núcleos Regionais 
de Educação sendo Cornélio Procópio, 
Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz. 
Para saber como está sendo a estadia 
dos alunos nessa nova experiência, a 
Folha entrou em contato com um dos 
participantes, Lucas Zansavio Pereira, 
residente do município de Ribeirão 
Claro. 
Lucas conta que quando descobriu a 
notícia de que foi selecionado foi “mix” 
de sensações. “Foi mágico, nunca fiquei 
tão feliz na minha vida. Eu estava no 
meu quarto assistindo à aula, e minha 
mãe chegou chorando com o celular na 
mão dizendo que fui selecionado para o 
intercâmbio. Na hora parei tudo o que 
estava fazendo e abracei ela de tanta 
felicidade”, diz.
A adaptação dos alunos era uma preo-
cupação da equipe do programa, que 
fez o possível para que tudo fosse o 
mais confortável possível. “Quando 

chegamos ao aeroporto havia algumas 
de nossas ‘host families’ com cartazes 
escritos ‘sejam bem-vindos ao Canadá’ 
em inglês. Pensei que seria mais difícil 
a adaptação, mas não foi e, para ser 
sincero, a coisa que achei mais estanha 
foi o fuso horário já que aqui é 4 horas 
a mais, porém após uns 2 dias me acos-
tumei”, conta Lucas. 
O objetivo em geral do programa é 
ampliar o repertório cultural e acadê-
mico do aluno, permitir a vivência e 
experiência de outros países, consolidar 
uma rede de jovens líderes que atuarão 
nas escolas da Rede Pública Estadual de 
Ensino do Paraná, além de potencializar 
o desenvolvimento da autonomia, bem 
como aperfeiçoar o idioma da Língua 
Inglesa. “Estou aprendendo inglês cada 
dia mais, aprendo outra cultura e me 
divirto muito. Não existe lugar melhor 
do que onde estou. Minha família, meus 
amigos, todos são muito legais e muito 
acolhedores”, comenta. 
Lucas comenta também sobre os desa-
fios de morar fora. “Estar longe de casa, 
da família e dos amigos. Sinto saudades 
de todos do Brasil, essa está sendo 
minha maior dificuldade”, explica.
A expectativa é que no futuro os alunos 
participantes possam aproveitar essa 
experiência para a vida pessoal, mas 
principalmente profissional.  “O inter-
câmbio está me mudando bastante, cada 
dia aprendo algo novo que agrega mais 
e mais na minha vida. É muito interes-
sante olhar para mim antes e ver que 
estou bem diferente hoje em dia. Estou 
muito animado para o futuro, essa expe-
riência está agregando muito na minha 
vida social, e o inglês ajudará muito na 
minha vida profissional”, finaliza.
A viagem tem a duração de um semestre 
letivo, conforme calendário do Canadá. 
Os estudantes estão matriculados em 
instituições de ensino, em série equiva-
lente ao Ensino Médio do Brasil. 

Estudante do Norte Pioneiro conta como 
está sendo experiência de viver no Canadá

Ele faz parte do programa Ganhando o Mundo, 
criado pelo Governo do Estado em parceria com 
a SEED-PR, que visa ampliar o reportório cultural, 
social e educativo dos alunos participantes
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Daniele Caetana

O programa foi criado pelo Governo do Estado 
do Paraná e pela Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte (Seed-PR) em parceria 
com os Núcleos Regionais de Educação, levando 
100 alunos do ensino médio de escolas públicas 
para estudarem no Canadá


