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Norte Pioneiro fica entre os primeiros 
no desempenho da Prova Paraná

EDUCAÇÃO

Região alcançou mais de 90% de participação 
efetiva dos estudantes da Rede Pública de Ensino

Homem é 
morto a 
facadas em 
Guapirama

[NORTE PIONEIRO]

Vítima chegou a ser 
socorrida mas chegou 
sem vida ao hospital

Caminhonete 
entra embaixo 
de carreta 
e motorista 
sobrevive por 
milagre na 
PR-092

[TRÂNSITO]

Polícia 
encontra 
grande 
plantação de 
maconha e dois 
são presos em 
Tomazina

[“AGRICULCONHA”]

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Governador é esperado nos municípios de 
Carlópolis, Curiúva e Ribeirão do Pinhal para 
entrega de títulos fundiários

Ratinho Jr tem 
visita marcada 
ao Norte Pioneiro 
nesta quinta-feira

[AGENDA]

[DEBATE]
Frente Parlamentar 
compartilha informações 
sobre pedágio com 
prefeituras

[CORONAVÍRUS]
Boletim da SESA aponta 
mortes por Covid-19 no 
Norte Pioneiro
SAP e Joaquim Távora somam juntos 
mais de 200 casos ativos do vírus

[SAÚDE BUCAL]

Japira recebe 
projeto OdontoSesc
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Cidades e
[SAÚDE BUCAL]

Atendimentos devem ser agendados previamente 
pela secretaria de Saúde do município

Daniele Caetana

Na última quinta-feira 
(05), o município de Japira 
realizou um evento para o 
lançamento do projeto Odon-
toSesc. 
O diretor regional do SESC, 
Emerson Sextos e o prefeito 
Paulinho Morfinati, junta-
mente com a secretária de 
Saúde, Rosimara Siqueira e 
o presidente do Sindicato dos 
Logistas de Santo Antônio 
da Platina e vice-presidente 
da Fecomércio, José Alex 
Gonçalves, realizaram a assi-
natura do Termo de Coope-
ração, formalizando o início 
dos atendimentos da Unidade 

Móvel Odontológica, que per-
manecerá no município até o 
dia 05 de julho, ofertando apro-
ximadamente 1.500 consultas 
odontológicas, além de ações 
de Educação em Saúde.
Os atendimentos devem ser 
agendados previamente atra-
vés da secretaria de Saúde. O 
foco principal é a população 
em vulnerabilidade social e 
trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo, 
que podem realizar o agen-
damento diretamente na 
Unidade Móvel. 
O projeto da OdontoSesc conta 
com unidades adaptadas, de 14 

metros de comprimento, com-
pondo consultórios odontoló-
gicos que podem atender todos 
os requisitos necessários 
ao atendimento clínico dos 
pacientes. Dento do veículo 
há cadeiras odontológicas, 
equipamento de raio-X e sala 
de esterilização. A equipe é 
formada por cirurgião-den-
tista, auxiliar, técnico de 
saúde bucal, educador em 
saúde, recepcionista, auxiliar 
de serviços gerais e técnico 
de manutenção da unidade 
móvel. 

Japira recebe 
projeto OdontoSesc

Dento do veículo há cadeiras odontológicas, 
equipamento de raio-X e sala de esterilização

[CONCURSO]

Prefeitura de 
Tomazina abre 

Processo Seletivo 
com nove vagas

Cargos disponíveis são nas áreas de 
engenharia, fonoaudiólogo, monitor, 
operador de máquinas e operário

A prefeitura municipal 
de Tomazina divulgou, nesta 
segunda-feira (09), um edital 
com a abertura de inscrições 
para o Processo Seletivo para 
contratação de profissionais 
a fim de preencher nove vagas 
em cinco áreas. 
O edital específica que as 
vagas disponíveis são uma 
para engenheiro(a) civil, uma 
para fonoaudiólogo(a), uma 
para monitor(a), uma para 
operador de máquinas pesa-
das e cinco para operários. 
Os interessados em parti-
cipar do concurso devem 
preencher alguns requisitos 
básicos como ser alfabeti-
zado, possuir escolaridade a 
nível fundamental, médio ou 
superior atendendo a exigên-
cia conforme o carga preten-

dido. Os salários variam de R$ 
1,3 a R$ 6,9 mil com jornadas 
de trabalho de 20 a 40 horas 
semanais. 
As inscrições ocorrem entre 
os dias 16 e 18 de maio e devem 
ser realizadas de maneira 
presencial na sede da pre-
feitura, situada a Praça Ten. 
João Ribeiro, 199 - Tomazina, 
PR, 84935-000,  no horário das 
08h30 as 16h30 ou de forma 
digital através do site http://
www.tomazina.pr.gov.br/. 
As inscrições são isentas de 
taxas. 
A avaliação dos candidatos 
será feita por meio de aplica-
ção de provo objetiva a qual 
tem previsão de ser realizada 
no dia 22 de maio das 14h00 
as 16h00 na Escola Municipal 
Ademar Haruo Ishii. 

Por Marcelo Aguiar
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Política e

O governador Ratinho Jr é 
aguardado mais uma vez para 
uma visita a região do Norte 
Pioneiro. Conforme apurou a 
reportagem da Folha Extra, 

o chefe do Executivo para-
naense tem compromissos 
agendados nesta quinta-feira 
(12) nos municípios de Car-
lópolis, Ribeirão do Pinhal e 

Curiúva. 
Ratinho Jr vem a região para 
dar continuidade as ações que 
o governo estadual tem pro-
movido para regularização 

Ratinho Jr tem visita marcada ao Norte 
Pioneiro nesta quinta-feira

Governador é esperado nos municípios de Carlópolis, Curiúva e Ribeirão do Pinhal para entrega de títulos fundiários
Por Marcelo Aguiar

[AGENDA]

fundiária. Com isso, famílias 
dos três municípios devem 
receber a escrituração de seus 
terrenos. 
O coordenador chefe da Casa 
Civil no Norte Pioneiro, 
Juarez Leal, falou a Folha 
sobre a atenção que o atual 
governo tem emprenhado aos 
municípios norte pioneiren-
ses. “Estamos vendo na prá-
tica que o governador Ratinho 
Jr vem desempenhando um 
trabalho diferente de gestões 
passadas onde nossa região 
era esquecida. Hoje o governo 
do estado está presente nos 
municípios do Norte Pio-
neiro não apenas destinando 
recursos, mas com obras em 
execução e com a presença 
constante do governador e 
seus secretários em visita as 
nossas cidades vendo de perto 
as demandas da região. Cer-
tamente é um trabalho dife-
renciado que contribui com 
o desenvolvimento do Norte 
Pioneiro”, destacou Daio. 

A agenda de Ratinho Jr na 
região acontece na quinta-
-feira e começa pelo município 
de Ribeirão do Pinhal onde 
há evento marcado para as 
11h30. As 13h00 o governador 
é esperado no município de 
Carlópolis e, as 15h00, a visita 
se encerra no município de 
Curiúva. “O Paraná é grande 
e acabamos ficando com o 
tempo apertado, mas busca-
mos sempre organizar nossa 
agenda para poder visitar e 
conferir de perto como está 
a situação dos paranaenses 
em cada município do nosso 
estado e não poderia ser dife-
rente com a população do 
Norte Pioneiro”, destacou o 
governador. 
O programa de Regularização 
Fundiária vem garantindo as 
famílias paranaenses o direito 
a propriedade de suas mora-
dias, trazendo assim mais 
conforto e segurança para 
população que mais precisa. 

A Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio da Assem-
bleia Legislativa encaminhou 
ofícios aos 87 municípios que 
serão impactados por obras 
do novo pedágio informando 
que dispõe de uma série de 
dados acerca dos investi-
mentos previstos ao longo da 
futura concessão de rodovias, 
cujo processo está a cargo do 
Governo Federal.
As informações comparti-
lhadas com as prefeituras 
fazem parte dos relatórios 
produzidos pelo Instituto 
Tecnológico de Transportes 
e Infraestrutura da Univer-
sidade Federal do Paraná 
(ITTI/UFPR), contratado pela 

Assembleia Legislativa para 
realizar estudos, pesquisas e 
análises sobre o novo modelo 
de concessão e sobre as inter-
venções programadas. 
O coordenador da Frente Par-
lamentar, deputado Arilson 
Chiorato (PT), explica que 
o relatório do ITTI apontou 
diversas interferências em 
dezenas de municípios para-
naenses. “Além da falta de 
audiência nos municípios 
que sofrerão os impactos 
diretos das obras, os estudos 
do ITTI apontaram possíveis 
contrariedades com diretri-
zes dos planos diretores e 
com a legislação municipal. 
Também há problemas com 

a localização de praças de 
pedágio, preços de tarifas 
para moradores, entre outras 
situações”, pontua Arilson.
Os estudos do ITTI anali-
saram duplicações, faixas 
adicionais, travessias urba-
nas, marginais, contornos, 
viadutos, trevos, trincheiras 
entre outras novas obras e 
apontaram a possibilidade de 
a proposta onerar economias 
locais, prejudicar a competi-
tividade das empresas, além 
de isolar muitos municípios 
atingidos pelas praças de 
pedágio.

[DEBATE]
Frente Parlamentar compartilha 

informações sobre pedágio com prefeituras
Assessoria

O deputado Luiz Clau-
dio Romanelli (PSD) acres-
centa que todos os estudos 
e análises produzidas pelos 
técnicos do ITTI a pedido da 
Frente Parlamentar estão 
sendo compartilhados com o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) e com Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT).

“As informações estão dispo-
níveis aos prefeitos paranaen-
ses, ao setor produtivo e a toda 
a sociedade paranaense. A 
batalha por um pedágio com 
preços justos, com obras que 
melhorem a infraestrutura do 
Estado e aumentem a compe-
titividade da nossa economia 
é uma batalha de todos nós”, 
disse Romanelli.

[TCU]
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4Cidades e
CONSELHOS DE GESTÃO

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) enca-
minhou ofícios para o diretor-geral da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, 
e para a presidente do Tribunal de Contas da União 
(TCU), ministra Ana Arraes, sugerindo a criação de 
conselhos de gestão para cada lote de concessão de 
rodovias. Romanelli propõe que os conselhos sejam 
formados por representantes dos governos federal e 
estadual, e de entidades representativas dos usuários.

CONCESSÃO TRANSPARENTE
No documento, o deputado explica que “a par-

ticipação dos Estados e entidades representativas em 
todas as etapas pré-contratuais e contratuais gera 
maior segurança e garante a transparência necessá-
ria das concessões”, pontua o deputado. Romanelli 
também rememora que a criação dos conselhos foi 
debatida pelos paranaenses nas audiências públicas 
da Frente Parlamentar sobre o Pedágio.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA
O ex-secretário estadual de Saúde, Beto Preto, 

pretende escrever um livro sobre a experiência que 
viveu no enfrentamento da Covid-19. “Enfrentamos 
grandes desafios ao estruturar a saúde do Paraná. 
Ninguém no mundo estava plenamente preparado, 
mas a nossa equipe conseguiu montar o mais eficiente 
sistema para atender os paranaenses doentes”, disse.

FECHAMENTO DO LIVRO
Beto lembrou que se orgulha de ter feito todos os 

investimentos, como os respiradores, buscando pagar 
o preço justo e evitar superfaturamentos. “Pagamos 
o menor valor do mercado, menos que os demais 
estados”, recorda-se. O fechamento do livro deve ficar 
para depois das eleições, pois Beto Preto vai disputar 
um cargo para deputado federal pelo PSD.

SUPERINTENDÊNCIA DE 
INOVAÇÃO

A Superintendência Geral de Inovação do 
governo do Paraná, vinculada à Casa Civil, tem novo 
titular. O professor André Telles, que é especialista em 
governos inteligentes e inovação, acaba de assumir o 
cargo em substituição a Marcelo Rangel, ex-prefeito 
de Ponta Grossa. Telles comandou a assessoria espe-
cial de gestão inteligente e inovação da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho do Estado (Sejuf) e foi 
assessor de inovação na Companhia de Tecnologia, 
Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

CIENTISTAS DO MUNDO
A pesquisadora da Embrapa Soja de Londrina 

Mariangela Hungria está na primeira posição brasi-
leira e é a única da América do Sul no ranking dos 
100 principais cientistas em fitotecnia e agronomia 
do mundo, em ranking publicado pelo research.com. 
Entre a centena de cientistas no topo do ranking, 
Mariangela figura na 64ª posição. Nesse grupo dos 
100 primeiros, somente 6% são mulheres.

[CORONAVÍRUS]

Boletim da SESA aponta mortes 
por Covid-19 no Norte Pioneiro

Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora somam 
juntos mais de 200 casos ativos do vírus

Após meses tranquilos 
em relação ao vírus da Covid-
19, dois municípios do Norte 
Pioneiro registraram mortes 
relacionadas a doença nesta 
semana. 
De acordo com o último bole-
tim divulgado pela secretaria 
Estadual de Saúde, Santo 
Antônio da Platina estava 
com um total de 154 mortes 
pela doença e agora o número 
subiu para 155. Sobre os 
casos, no momento, há 195 

casos ativos e 6 casos em 
investigação. 
Já em Joaquim Távora, o 
número de óbitos no total era 
de 67 e agora passou para 68. 
O município possui ainda, 
26 casos ativos do vírus, com 
um paciente hospitalizado e 
3 suspeitos. 
Até o momento não foi divul-
gado nenhuma informação 
sobre os pacientes que vieram 
a óbito. 
Apesar disso, vale lembrar 

que as mortes por Covid-19 
relatadas após a vacinação 
geralmente têm relação com 
outras comorbidades exis-
tentes antes do diagnóstico 
de Covid-19 ou faixa etária 
avançada. Pessoas nessas 
condições costumam ter o 
sistema imune debilitado. 
Portanto, em casos de óbitos 
entre pessoas que tomaram a 
vacina, deve ser considerado 
o histórico médico e faixa 
etária. 

Daniele Caetana

[EDUCAÇÃO]

A população do muni-
cípio de Siqueira Campos 
teve uma ótima surpresa na 
semana passada com o anún-
cio de investimentos do Senac 
para novos cursos técnicos no 
município. 
Durante a cerimônia de 
entrega dos certificados 
para os alunos que estão 
se formando nos cursos de 
preparo de Massas Frescas e 
Recheadas, que foi realizada 
na sexta-feira (06), o gerente 
regional do Senac, Antenor 

de Matos Pinheiro, anunciou 
que serão investidos mais R$ 
100 mil para novos cursos das 
carretas do conhecimento em 
Siqueira Campos. 
A prefeitura informou que 
o anúncio foi uma grande 
surpresa, visto que o pedido 
foi feito há pouco mais de um 
ano e o processo burocrático 
costuma demorar, mas Ante-
nor informou que Siqueira 
Campos tem dado o suporte 
necessário para a realização 
dos cursos o que, somado ao 

interesse e frequência dos 
alunos, fez com que o Senac 
buscasse ofertar mais cursos 
para a população. 
O Departamento Social anun-
ciou há algumas semanas que 
também para o 2º semestre o 
município terá as CARRE-
TAS do SENAI, ou seja, serão 
duas oportunidades dentro 
dos próximos 6 meses em que 
os munícipes poderão parti-
cipar de cursos profissionali-
zantes e se prepararem para 
o mercado de trabalho.

Siqueira Campos deve receber 
carretas de cursos técnicos do SENAC

Anuncio foi feito na última sexta-feira pelo gerente do Senac durante cerimônia de entrega de 
certificados a turmas que já concluíram cursos do programa no município

Por Marcelo Aguiar
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Homem é morto a 
facadas em Guapirama

[NORTE PIONEIRO]

Vítima chegou a ser socorrida mas chegou sem vida ao hospital
Da Redação

Um homem morreu 
após ser agredido com golpes 
de faca. O crime foi registrado 
na madrugada do último 
sábado (07) e divulgado pela 
Polícia Militar nesta terça-
-feira. 
De acordo com informações 
do Boletim de Ocorrência, por 
volta das 02h00 a equipe rece-
beu um chamado informando 
que uma pessoa havia sido 
esfaqueada na Praça Central 
do município e estava incons-

ciente. Diante do chamado, os 
policiais foram até o local para 
averiguar a informação. 
No local, em contato com 
populares estes relataram que 
determinado indivíduo havia 
esfaqueado a vítima e fugiu 
na sequência. O homem de 39 
anos atingido pelas facadas 
foi socorrido e encaminhado 
ao hospital para receber aten-
dimento médico, porém, não 
resistiu e chegou sem vida a 
Unidade de Saúde. Em contato 

com o médico plantonista, os 
policiais foram informados 
que a vítima foi atingida na 
região do tórax e abdômen. 
Frente aos fatos, os policiais 
realizaram diligências em 
busca do autor do homicídio 
que, conforme o boletim divul-
gado até o fechamento desta 
edição, já havia sido identifi-
cado, mas não foi encontrado. 
O caso foi repassado a Polícia 
Civil para ser investigado. 

Caminhonete entra 
embaixo de carreta e 
motorista sobrevive 

por milagre na PR-092
Vítima seguia no sentido Wenceslau Braz a 
Siqueira Campos quando acabou colidindo 
contra uma carreta que estava parada na 
terceira faixa com problema mecânicos

Sim, milagres exis-
tem, como foi o caso de um 
motorista que sobreviveu a 
um acidente onde a cami-
nhonete que ele conduzia 
ficou destruída. A situação 
foi registrada na tarde desta 
segunda-feira (09) na PR-092 
em Siqueira Campos. 
De acordo com informações 
apuradas pelo radialista 
Claret Coutinho, o acidente 
aconteceu no fim da tarde. O 
motorista de uma caminho-
nete Ford F1000 transitava 
pela rodovia no sentido 
Wenceslau Braz a Siqueira 
Campos quando, ao acessar a 
terceira faixa da rodovia nas 
proximidades da Ponte Nova, 
acabou atingindo a traseira 
de uma carreta que estava 
parada com problemas mecâ-
nicos. Com a violência do 

impacto, a cabine da cami-
nhonete ficou destruída. 
Apesar do susto, O homem, 
que é agricultor, vivenciou 
um milagre e saiu do veículo 
com ferimentos leves. Ele 
contou que trafegava pela 
rodovia e a luminosidade do 
sol acabou prejudicando sua 
visão fazendo com que ele 
não percebesse que a carreta 
estava parada. A vítima foi 
socorrida e encaminhada 
a Santa Casa de Siqueira 
Campos para receber aten-
dimento médico. 
Equipes da Polícia Rodoviá-
ria Estadual e do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) de Siqueira 
Campos estiveram no local 
prestando atendimento a 
ocorrência. 

[TRÂNSITO]

Da Redação

Polícia encontra grande plantação de 
maconha e dois são presos em Tomazina

Equipes da Polícia Mili-
tar realizaram uma apreen-
são considerável de maconha 
além de encontrar duas plan-
tações da erva no município 
de Tomazina. A operação foi 
deflagrada na tarde desta 
segunda-feira (09) e duas 
pessoas foram presas. 
De acordo com informações 
do Boletim de Ocorrência, 
após receber denúncias anô-
nimas de que criminosos 
estariam plantando maconha 
e em posse de armas no bairro 
Barro Preto, as equipes da 
PM realizaram uma operação 
no local. 
Assim que chegaram a resi-
dência dos suspeitos, situada 

a Rua Antônio Marques da 
Silveira, um indivíduo pulou 
a janela e tentou fugir dos 
policiais, mas foi alcançado 
e detido pelos agentes. Com 
ele, os policiais encontraram 
uma quantia de maconha. 
Assim que voltaram a casa, 
foi realizada a revista em um 
automóvel GM/Onix onde a 
equipe encontrou uma quan-
tidade considerável de maco-
nha já embalada e pronta 
para o transporte, além de um 
revólver calibre 22 e rádios 
comunicadores. A proprie-
tária do veículo foi indagada 
sobre a situação e contou aos 
policiais que havia empres-
tado o caro para o irmão, o 

qual não foi localizado. Com 
isso, ela e o primeiro suspeito 
foram presos. 
Com auxílio de um drone que 
sobrevoou a mata, os policiais 
observaram duas clareiras 
a quais são plantações de 
maconha. 
Frente aos fatos, os dois 
presos e os 20 kg de maconha 
foram encaminhados a dele-
gacia da Polícia Civil de Ibaiti 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis ao 
caso. Não foram divulgadas 
maiores informações sobre o 
que foi feito com a plantação 
de maconha. 

Da Redação

Operação deflagrada nesta segunda-feira ainda teve a apreensão de um automóvel e 20 kg da erva

[“AGRICULCONHA”]
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JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
 ESTADO DO PARANÁ
Edital de Convocação para Audiência Pública
1º Quadrimestre de 2022
     O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, CONVOCA a população em geral e as Enti-
dades representativas do Município para participarem 
da Audiência Pública para avaliação do cumprimento 
das Metas Fiscais relativas ao 1º Quadrimestre de 
2022, a ser realizada no dia 27 de maio de 2022, às 
15h, na Câmara Municipal, situada à Praça Pio X, 
260, em Jundiaí do Sul – PR, atendendo ao § 4o, do 
artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora 
não sejam mais obrigatórias, recomendamos a adoção 
de medidas de prevenção de contaminação contra o 
Covid-19 durante a sessão tais como: uso de máscara, 
higienização das mãos com álcool em gel, respeito à 
distância de 1,0 metro entre os participantes.
   
                                  Jundiaí do Sul, 10 de maio de 
2022.
Eclair Rauen
  PREFEITO MUNICIPAL
___________________________________

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 
JUNDIAÍ DO SUL/PR
Edital de Convocação para Audiência Pública
1º Quadrimestre de 2022
       A Diretora do Departamento Municipal de Saúde 
de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, CONVOCA a 
população em geral e as Entidades representativas do 
Município para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA 
para avaliação do cumprimento do Plano Municipal 
de Saúde relativa ao 1º Quadrimestre de 2022, a 
ser realizada no dia 27 de maio de 2022, às 14h, na 
Câmara Municipal, situada à Praça Pio X, 260, em 
Jundiaí do Sul – PR, atendendo ao § 4o, do artigo 
9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora não 
sejam mais obrigatórias, recomendamos a adoção 
de medidas de prevenção de contaminação contra o 
Covid-19 durante a sessão tais como: uso de máscara, 
higienização das mãos com álcool em gel, respeito à 
distância de 1,0 metro entre os participantes.
                   
                    Jundiaí do Sul,10 de maio de 2022.
                             Cássia Regina Paiva
             DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL – 
PARANÁ

DECRETO Nº 017/2022

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.

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

Parágrafo II: Os requerimentos de isenção serão ava-
liados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

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

Jundiaí do Sul PR, em 10 de maio de 2022.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº.070/2022
PORTARIA Nº 060/2022
SÚMULA:  Designa servidores públicos municipais 
para compor a Comissão de Recebimento e Liquidação 
de bens, equipamentos, obras, serviços e materiais 
(permanentes e de consumo) durante o período de 01 
(um) ano, objetos de compras e licitações do Município.

O Prefeito de Jundiaí do Sul, no uso de suas atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
JANSEN ERLEY DE OLIVEIRA,  servidor efetivo, RG/
PR no. 1.974.215-6, CPF/MF no. 495.923.609-44, De-
partamento de Finanças /Divisão de Contabilidade/
Divisão de Recursos Humanos Fiscalização e Tribu-
tação/Administração Geral/Dep. de Planejamento e 
Orçamento/Executivo Municipal/Procuradoria Jurí-
dica/ Controle Interno/Departamento de Compras e 
Licitações/Divisão de Recursos Humanos; MIGUEL 
PEREIRA DANIEL, servidor efetivo, portador do RG/
PR no. 3.233.338-9 e CPF/MF no. 451.248.509-06, 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e IDR.
- DEP. DE URBANISMO, HABITAÇÃO E  OBRAS 
PÚBLICAS e TRASNPORTE RODOVIÁRIO
ADEMILSO FERREIRA DOS SANTOS, servidor 
efetivo, portador do RG. No. 5.342.786-3 e CPF No. 
723.110.109-72 e EVERALDO APARECIDO PEREI-
RA, servidor efetivo, portador do RG. No. 6.026.304-3 
e CPF No. 858.286.109-53
- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
MAYARA ZAINELATO GARRIDO, servidora efetiva, 
portadora do RG. no. 1.098.136-64 - SSP/PR CPF/
MF no.093.328.889-14 e RODRIGO FERNANDO 
CUSTODIO RABELO, servidor efetivo, portador do RG 
no. 7.740.985-8- SSP/PR e CPF n”. 007.193 .039-66, 
para o Departamento de Saúde.
- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA, 
DESPORTO E LAZER
JOCIMAR APARECIDA DE SOUZA. servidora efetiva, 
portadora do RG. no. 6.550.121-0. SSP/PR e CIPF’/
MF n’. 024.710.659-37 e ELIONI MARIANO PEREIRA, 
servidora efetiva. portadora do RG no 431.183-15 
- SSP/PR e CPF/MF n” 600.170.829-00. para o De-
partamento de Educação Desporto, Lazer e Cultura.

- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEVANI COUTINHO VIEIRA, servidora efetiva, porta-
dora do RG. no. 7.034.205-7 - SSP/PR e CPF/MF n”. 

864.855.989-87 e IVANISE DE LIMA SILVA” servidora 
efetiva, portadora do RG. no. 6.109.214-5 - SSP/PR 
e CPF/MF no. 899.191.819-00, para o Departamento 
de Assistência Social.
Art. 1º. – DESIGNAR os servidores abaixo qualificados, 
para compor a Comissão de Recebimento e Liquidação 
de bens, equipamentos, obras, serviços e materiais 
(permanentes e de consumo) durante o período de 
01(um) ano a partir da data da sua publicação.
Art. º - Esta portaria entra vigor nesta data, com pos-
terior publicação e revoga as disposições contrárias.
Registre e
Publique-se.
Jundiaí do Sul (PR), em 09 de maio de 2022.

Eclair Rauen
Prefeito

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO

POSTO PETRO LIDER LTDA, CNPJ 76.750.991/0001-91, 
torna público que requer do IAT a Licença  de Instalação, para 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, 
Rua Leopoldo José Barbosa, nº 568, Centro, São José da 
Boa Vista – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA

POSTO PETRO LIDER LTDA, CNPJ 76.750.991/0001-91, torna 
público que recebeu do IAT a Licença Prévia nº 269284,va-
lidade 09/05/2024, para comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, Rua Leopoldo José Barbosa, nº 
568, Centro, São José da Boa Vista – PR.

Edital n0 36/2022 - Pregão Eletrônico - Exclusivo para 
ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 alterada pela LC 
Nº 147/2014). A Comissão de Pregão, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 03/2022, de 04/01/2022, 
torna público, para conhecimento dos interessados 
que receberá até às 08:00:00 horas do dia 25/05/2022, 
propostas para: Contratação de empresa especiali-
zada para fornecimento de cartilhas e certificados do 
PROERD para alunos das escolas do Ensino Funda-
mental I. Critério de Julgamento – Menor preço por 
item. O recebimento será exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Os 
interessados poderão obter maiores informações e 
retirar o edital completo pelos sites: www.gov.br/com-
pras/pt-br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, 
através do e-mail licitacaophl03@gmail.com e no setor 
de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, 
Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 12:00 
e das 13:00 às 17:00 horas. Pinhalão, 09 de maio 
de 2022. Raíssa Pimentel Vilas Boas – Pregoeira.

ERRATA DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 23-2022.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 1ª 
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 03-2022.
Do Objeto: FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR E 
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS, PARA REALIZAÇÃO DE REPASSES 
ORIUNDOS DO FUNDEB.
Das Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAL-
TO DO ITARARÉ/PR, Inscrita no CNPJ sob o n° 
76.920.834/0001-87 e ASSOCIACAO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE SALTO DO 
ITARARE, Inscrita no CNPJ sob o n° 04.404.686/0001-
37.
Do Valor do Repasse: Os valores oriundos do FUN-
DEB importam o valor estimado de R$259.736,82 
(duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta 
e seis reais e oitenta e dois centavos).
Do Fundamento Legal: Art. 31, da Lei nº 13.019/2014, 
e Lei nº 8.666/1993.

Salto do Itararé/PR, 10 de maio de 2022.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da contratação.

Salto do Itararé/PR, 10 de maio de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25-
2022.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 
PARA DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DES-
PORTIVAS DE ARTES MARCIAIS.
Do(s) Contratado(s): FELIPE AUGUSTO MACHADO 
08911642940, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob 
o n° 45.059.346/0001-01.
Do Valor: A presente contratação importa o valor total 
de R$6.000,00 (seis mil reais).
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.01.04.122.0002.2.002 - Manuten-
ção da Administração Pública.
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não 
ultrapassa o valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé/PR, 10 de maio de 2022.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

COPA REGIONAL DE SALTO DO ITARARÉ/PR.
Do(s) Contratado(s): JOSE IRANI DE ALMEIDA 
77265238915, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ 
sob o n° 27.765.135/0001-02.
Do Valor: Onde leu-se R$750,00 (setecentos e 
cinquenta reais), leia-se R$12.750,00 (doze mil e 
setecentos e cinquenta reais).

Salto do Itararé/PR, 10 de maio de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, indepen-
dente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 10 de maio de 2022.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

Extrato – Contrato nº 55/2022 (PMWB) - Processo Adminis-
trativo n° 84/2021 (PMWB) – Tomada de Preços nº 03/2021 
(PMWB) - Órgão gestor: O Município de Wenceslau Braz 
– Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Educação. - Objeto: “A 
contratação de empresa especializada para a prestação dos 
serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos 
domiciliares - composta de duas equipes conforme projeto 
básico - equipamento mínimo necessário: caminhão equipa-
do com caçamba coletora compactadora, de carregamento 
traseiro, com capacidade mínima de 15 m³ e prestação dos 
serviços de coleta, transporte e disposição final de entulhos 
totalizando até 172 coletas mensais, conforme projeto básico 
equipamento mínimo necessário: caminhão equipado com 
poli guindaste duplo, para coleta de entulhos em caçambas; 
10 (dez) caçambas estacionárias metálicas, por um período 
de 12 (doze) meses, pela Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.” - Prazo 
de vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 05 de maio de 
2022 à 04 de maio de 2023. - Contrato nº 55/2022 - INOVA 
AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – 
CNPJ: 07.030.825/0001-06, item 1 e 2, pelo valor total de 
R$ 1.027.755,12 (um milhão, vinte sete mil, setecentos e 
cinquenta e  e  centavos); - Wenceslau Braz-PR, 05 de maio 
de 2022. - Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito

WENCESLAU BRAZ

 
Extrato – 1º Termo Aditivo para Prorrogação de Prazo – 
 Termo de colaboração nº 001/2021 - Processo 
Administrativo nº 46/2021 – Inexigibilidade  de Licitação nº 
007/2021 - Órgão gestor: Prefeitura do Município de 
Wenceslau Braz-PR, inscrita no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-
92. Objeto: “celebração de termo de colaboração referente ao 
repasse será realizado pelo município de Wenceslau Braz, a 
Comunidade Terapêutica Bom Samaritano, o qual terá a 
incumbência de atender as pessoas com transtornos 
decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas ilícitas” - Prazo 
de vigência: prorrogado pelo prazo de 02 (dois) meses, com 
vigência de 20 de maio de 2022 à 19 de julho de 2022. - 
Organização da Sociedade Civil: Comunidade Terapêutica 
Bom Samaritano - ME - CNPJ/MF n° 19.895.604/0001-71. - 
Wenceslau Braz-PR, 10 de maio de 2022. - Atahyde Ferreira 
dos Santos Junior - Prefeito 

 
 Extrato - Atas de Registro de Preço - Pregão Eletrônico nº 
12/2022 - Processo administrativo nº 33/2022 - Órgão gestor: 
Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 
76.920.800/0001-92. - Objeto: “Registro de Preço para possível 
aquisição e instalação de materiais de vidraçaria e serralheria, 
destinados as dependências administrativas municipais, a 
serem possivelmente adquiridos no período de 12 (doze) 
meses.” - Prazo de vigência: 12 (doze) meses, ou seja, 10 de 
maio de 2022 a 09 de maio de 2023. - Ata de registro de preço 
nº 86/2022 – Josué Rodrigues & Rodrigues – Serralheria e 
Vidraçaria Ltda – CNPJ: 32.540.723/0001-70- Item: 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31 e 32, pelo valor total de R$ 685.927,33 (seiscentos e oitenta 
e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e três 
centavos). - Ata de registro de preço nº 87/2022 – Lincoln 
Fernando Machado de Souza Me – CNPJ: 10.783.598/0001-96- 
Item: 9, pelo valor total de R$ 362.500,00 (trezentos e sessenta 
e dois mil e quinhentos reais). - Ata de registro de preço nº 
88/2022 – Prometal Terra Boa Ltda– CNPJ: 44.498.589/0001-
75- Item: 1, 2, 3, 8, 13, 14 e 21, pelo valor total de R$ 206.480,00 
(duzentos e seis mil e quatrocentos e oitenta reais). - Ata de 
registro de preço nº 89/2022 – Jcv Comércio e Indústria Ltda. 
EPP– CNPJ: 16.864.240/0001-74- Item: 33, pelo valor total de 
R$ 31.356,50 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais 
e cinquenta centavos). - Wenceslau Braz - PR, 10 de maio de 
2022. - Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 

 

 

Gusttavo Lima passou por um sufoco na 
tarde de segunda-feira (9) ao quase ficar sem 
gasolina em seu carro. Bem-humorado, o ser-
tanejo mostrou em seus Stories no Instagram 
a busca de um posto de combustível e ainda se 
surpreendeu com o valor da gasolina. 
No posto para abastecer o veículo, o cantor 
ficou surpreso com o valor de R$ 7,24 o litro 
da gasolina. “Cara, tá mais fácil andar de a pé, 
então. Bota uns 20 reais só para eu chegar ali 
então”, disse ele ao frentista.

Gusttavo Lima se surpreende 
com preço de gasolina ao 

abastecer carro

‘Amo me exibir’, diz ex-
BBB Luciano sobre vender 
conteúdos picantes na web

Luciano Estevan, ex-participante 
do  “BBB22”, falou sobre a decisão de comer-
cializar nudes e conteúdo mais picantes na web.
“Eu amo me exibir; ganhar por isso me faz 
mais feliz ainda. E a reação do público tem sido 
sensacional. O retorno financeiro está ótimo 
também”, contou ele.
O ex-brother disse que recebeu o apoio da namo-
rada Fabíola Hillesheim. “Ela foi a primeira a me 
apoiar, aliás, ela recentemente também entrou 
para a plataforma também”, garantiu ele, que 
cobra uma mensalidade de R$ 49,90 na Privacy.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Ins-
tagram com o tema espiritualidade,  Yasmin 
Brunet falou sobre frequência, símbolos e extra-
terrestres com seus milhares de seguidores na 
rede social.
“Governos nos escondem a verdade sobre ETs. 
O que você acha disso?”, perguntou um seguidor 
para a modelo.
Yasmin concordou e ainda reforçou a ideia 
de que o governo oculta outras informações: 
“Claro. Imagina o pânico e caos em massa que 
teríamos. A maioria das pessoas não estaria 
pronta para essa informação. Não só isso, 
escondem muita coisa”, respondeu ela.

Yasmin Brunet diz em rede social que 
governo esconde verdade sobre Ets



Em março de 2020, o 
vírus da Covid-19 começou 
a se alastrar pelo mundo, 
fazendo a realidade mudar 
radicalmente. No meio de todo 
caos e desespero do período de 
pandemia a vida continuava e 
não dava espaço para trégua.
No setor de Educação, as esco-
las tiveram de suspender as 
aulas presencias, diante das 
severas medidas de distancia-
mento necessária para a con-
tenção da doença. Para que os 
alunos pudessem seguir com 
os estudos, as redes públicas 
estaduais se organizaram 
imediatamente para garan-
tir a continuidade das aulas 
em modalidade remota, da 
melhor maneira possível. 
Contudo, perante a tantas 
incertezas quanto ao futuro, 
manter a aprendizagem dos 
jovens foi um desafio, tanto 
para os alunos quanto para 
pais e professores. A falta 
de equipamento adequado, 
acesso à internet, rotina 
doméstica e condições ina-
propriadas em casa foram 
enormes barreiras para que 
os alunos pudessem se dedicar 
e aprender de forma satisfató-
ria. Além de todos esses fato-
res, problemas econômicos e 
emocionais, como depressão 
e ansiedade, foram aliados 
para contribuir com a baixa 
participação dos alunos.  
Em meados de 2021, graças ao 
avanço da vacinação e dimi-
nuição do contágio, o cenário 

pandêmico foi diminuindo, e 
assim gradualmente as ativi-
dades cotidianas começaram 
a voltar ao normal. 

Com a volta dos estudantes 
para as escolas, as equipes de 
Educação tinham novamente 
um desafio, buscar recuperar 
a defasagem causada pela 
pandemia. 
Uma das regiões destaques 
neste quesito foi o Norte Pio-
neiro, e a prova disso é que de 
todo Paraná, os alunos desta 
localidade foram os destaques 
da Prova Paraná, que é uma 
avaliação contendo todas as 
disciplinas, objetivando for-
necer diagnósticos sobre o 
nível de aprendizado de cada 
série em relação aos conteú-
dos abordados em sala de aula 

no primeiro trimestre. “Essa 
avaliação é um instrumento 
que auxiliará os professores 
na condução do processo de 
ensino. Fiquei muito feliz ao 
saber que os estudantes da 
nossa Regional e do Norte 
Pioneiro se destacaram tanto. 
Isto significa que eles com-
preenderam a importância 
da avaliação para a sua for-
mação”, explica  Ana Maria 
Molini, chefe do NRE de 
Jacarezinho. 
Com um alcance de mais 
de 90% em participação efe-
tiva dos estudantes da Rede 
Pública de Ensino, o primeiro 
colocado foi o Núcleo Regio-
nal de Cornélio Procópio 
seguido de Ibaiti, Jacarezinho 
e Wenceslau Braz. “Durante a 
pandemia o Norte Pioneiro foi 
exemplo no modelo de aulas 
remotas, disponibilizando 
pela televisão e pela Internet 
através da plataforma Google 
Sala de Aula. As atividades 
e textos ficaram disponíveis 
na mesma plataforma e os 
alunos que não tinham acesso 
à rede foram atendidos com 
atividades impressas. Todas 
essas ações realizadas agora 
refletem no nosso excelente 
desempenho”, comenta Elian-
dra Francielli Bini Jaskiw, 
chefe do NRE de Cornélio 
Procópio.
Além da grande dedicação dos 
professores em sala de aula, 
foram realizadas também 
diversas ações de incen-
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Norte Pioneiro fica entre os primeiros 
no desempenho da Prova Paraná

Região alcançou mais de 90% de participação efetiva dos estudantes da Rede Pública de Ensino
Daniele Caetana Vieira

Durante a pandemia, o Norte 
Pioneiro foi exemplo no 
modelo de aulas remotas, 
disponibilizando pela televisão 
e pela Internet através da 
plataforma Google Sala de Aula

"Parabenizo os 
chefes de NRE's 
pelo excelente 
desempenho" - 
Juarez Daio Leal

tivo como lanches especiais, 
músicas e parodias, tudo 
isso visando impulsionar 
bons resultados. “Atingimos 
um ótimo resultado, 92,10%. 
Graças ao engajamento entre 
equipe gestora, professores e 
NRE, porque acreditamos que 
lugar de aluno é na escola”, 
afirmou a Chefe do NRE de 
Ibaiti, professora Leila Cân-
dido de Bonfim Torres.
O chefe no NRE de Wenceslau 
Braz, comenta que, mesmo 
com tantos desafios os edu-
cadores conseguiram fazer os 
estudantes compreenderam a 
importância de realizar a ava-
liação. “Os alunos entende-
ram a relevância e o objetivo 
da Prova Paraná. O empenho 
dos diretores, pedagogos e 
professores a frente desse 
trabalho de divulgação e enga-
jamento foi o diferencial da 
nossa região”, destaca o chefe 
do NRE de Wenceslau Braz, 
Joaquim Gabriel Faustinoni.
O coordenador da Casa Civil 
no Norte Pioneiro, Juarez 
Daio Leal, exalta o árduo 
trabalho realizado pela Edu-

cação durante a pandemia. 
“Tenho o prazer de parabeni-
zar o trabalho das equipes dos 
NRE’s e das escolas do Norte 
Pioneiro, que não mediram 
esforços em realizar buscas 
para que ninguém ficasse 
sem acesso ao aprendizado. 
De todo o Paraná nossa região 
é a que ficou à frente, e isso 
é motivo de comemoração” 
exalta.
Com o excecional desem-
penho da prova, o Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (IDEB) do Estado 
subiu consideravelmente. 
O Paraná saltou do 7° lugar 
direto para o pódio, ocupando 
agora o 3° lugar. “Esses resul-
tados representam para nós 
que a mudança no ensino vem 
sendo eficaz e de qualidade. 
Parabenizo o governador 
Ratinho Júnior, o secretário 
de Educação Renato Feder e 
todas as equipes, que estão 
mostrando a população que 
a Educação vem em primeiro 
em lugar”, finaliza Daio. 


