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Belezas naturais e frutas produzidas 
na região chamam a atenção e serão 
retratadas em programa da TV Brasil
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Governo investe R$ 304 milhões 
na pavimentação de mil km de 
estradas rurais em três anos

Investimento iniciou em 2019, na gestão 
Ratinho Junior, e já beneficiou 18 mil 

famílias de 2 mil comunidades do Paraná

[DESENVOLVIMENTO][EM ALERTA]
Colégio de Siqueira Campos 
suspende aulas devido a 
surto de Covid-19

Informação foi divulgada pela direção 
da instituição e paralisação segue até a 
próxima segunda-feira

Santo Antonio Da Platina 
Ganha Moderna Unidade 
Do SEST SENAT

[CAPACITAÇÃO]

Homem defende 
irmã de assalto e 

acaba esfaqueado 
em Jacarezinho

Vítima tentou recuperar os 
objetos que foram levados, 

mas acabou ferida pelo 
autor do roubo
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Cidades e

[SERVIÇO]

Santo Antonio Da Platina Ganha 
Moderna Unidade Do SEST SENAT

Com capacidade para realizar mais de 40 mil atendimentos ao ano, o novo espaço conta 
com  1.800 metros quadrados de área construída e investimento de  R$ 14 milhões

[CAPACITAÇÃO]

Santo Antonio da Pla-
tina e outros 13 municípios 
ao entorno ganham nesta 
sexta-feira (13/05), uma nova 
estrutura  do  Serviço Social 
do Transporte e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Transporte - SEST SENAT. 
Com capacidade para realizar 
mais de 40 mil atendimentos 
ao ano, o novo espaço conta 
com  1.800 metros quadrados 
de área construída e investi-
mento de  R$ 14 milhões. A uni-

dade operacional é composta 
por uma sala de treinamento 
no Simulador de Direção, três 
salas de aula, com capacidade 
para 24 alunos cada,    labo-
ratório de informática, com 
capacidade para 18 alunos e 
um centro de eventos.
Pa r a  o  p re s i d e n t e  d a 
FETRANSPAR e do Conse-
lho Regional do SEST SENAT 
no Paraná, Coronel Sérgio 
Malucelli, a ampliação da 
unidade que vai atender 

grande parte dos municípios 
do Norte Pioneiro, era uma 
antiga demanda do trans-
porte de cargas e passageiro 
da região. “Trabalhamos na 
busca deste projeto e hoje 
ele se consolida, trazendo 
mais e melhores serviços aos 
profissionais que atuam no 
setor e, assim, garantir mais 
eficiência para as empresas”, 
ressalta Malucelli.
O espaço inaugurado vai 
ofertar 148 cursos, entre pre-

senciais e à distância, assim 
como, na área de saúde, haverá 
atendimentos em odontolo-
gia, fisioterapia, psicologia 
e nutrição. Profissionais do 
transporte, dependentes e 
também a comunidade em 
geral poderão usufruir dos 
serviços ofertados.
O presidente da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) 
e dos Conselhos Nacionais do 
SEST e do SENAT, Vander 
Costa, afirma que, com a 

inauguração da nova unidade 
em Santo Antônio da Platina, 
o sistema reforça seu com-
promisso de estar onde o tra-
balhador do transporte mais 
precisa. “Onde há mercado 
transportador, existe SEST 
SENAT. Queremos continuar 
induzindo o desenvolvimento 
regional e contribuindo para 
o aprimoramento do setor e 
dos trabalhadores da região”, 
afirma.

Assessoria

O segmento rodoviário 
de cargas se destacou em 
2021 com a criação de 14.290 
postos de trabalho na área de 
transportes; mas apresentou 
queda expressiva em compa-
ração com o mesmo trimestre 
de 2021 (32.841). O Paraná teve 
saldo de 2.305 vagas preenchi-
das (incluindo transporte de 
passageiros).
A Pesquisa CNT de Perfil 
Empresarial – Transporte 
Rodoviário de Cargas aponta 
para a escassez de profissio-
nais qualificados para preen-
cher as vagas em determina-
das atividades no transporte 
rodoviário de cargas, em 
função do elevado nível de 
responsabilidade e dos requi-
sitos exigidos para se exercer 
a atividade.
Neste sentido as unidades do 
SEST SENAT em todo o Brasil 
têm papel fundamental para 
a formação de motoristas 
profissionais. “Está entre os 
nossos objetivos    promover 
a capacitação profissional 

na área dos transportes e 
até mesmo alcançar maiores 
oportunidades de inserção 
nesse mercado, com o foco 
em aumentar a empregabili-
dade, a qualidade dos serviços 
prestados à sociedade e a segu-
rança no trânsito”, ressalta 
Coronel Malucelli.
A nova unidade de Santo Anto-
nio da Platina agora tem toda 
a capacidade de oferecer esses 
serviços ao setor. Um dos des-
taques do espaço é a disponi-
bilização de um Simulador de 
Direção onde os  participantes 
dos cursos terão a experiência 
de enfrentar simulações    de 
situações reais da profissão, 
vivenciando casos que efetiva-
mente ocorrem nas estradas 
- como condições meteorológi-
cas adversas, tráfego intenso 
e perigo na via. Com isso, é 
possível testar e adequar as 
reações do condutor e pre-
pará-lo para assumir com 
maior segurança a cabine de 
um veículo.

[MERCADO DE TRABALHO]

O SEST SENAT Santo Anto-
nio da Platina está em novo 

endereço: BR-153, Km 41, 970, 
bairro Fazenda Palmital. 

Mais informações: sapla-
tina.pr@sestsenat.org.br.
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Política e

Os números são robus-
tos. Em pouco mais de três 
anos, o Governo do Estado 
pavimentou 1.000 quilômetros 
de estradas rurais com pedras 
poliédricas ou com blocos sex-
tavados em todo o Paraná. O 
investimento chegou a R$ 304 
milhões, beneficiando 18 mil 
famílias de 2 mil comunidades 
em 202 municípios, fruto de 
278 convênios. Paralelamente, 
o programa Estradas da 
Integração, coordenado pela 
Secretaria estadual da Agri-
cultura e do Abastecimento 
(Seab), abriu cerca de 25 mil 
postos de trabalhos, entre 
vagas diretas e indiretas, 
segundo estimativas da pasta.

O projeto, pensado para 
aumentar a competitividade 
da agroindústria paranaense 
e melhorar a qualidade de 
vida de quem vive na zona 
rural, é uma das prioridades 
do governador Carlos Massa 
Ratinho Junior. “É o maior 
programa de pavimentação 
rural da história do Paraná e o 
maior em andamento no País. 
Uma ação que visa aumentar a 
capacidade de escoamento da 
safra tanto de pequenos agri-
cultores familiares quanto do 
agronegócio como um todo, 
fortalecendo a economia 
paranaense”, afirma.
“E esse programa também 
impacta o deslocamento dos 

estudantes para as escolas, 
de quem precisa se locomover 
para os hospitais e ajuda a 
fomentar o turismo da região, 
um dos pilares do crescimento 
econômico do Estado, com 
geração de renda”, acrescenta 
o governador. “Os investimen-
tos do Estado estão chegando 
no Interior, nos pequenos 
municípios. Estamos pro-
movendo novas condições de 
desenvolvimento”.
Secretário de Estado da 
Agricultura e do Abasteci-
mento, Norberto Ortigara, 
destaca que o programa tem 
impacto direto também no 
manejo diário das proprie-
dades rurais, que dependem 

das ligações por estradas 
municipais para a chegada de 
insumos, sementes e rações. 
“São estradas que ligam o 
município com algum distrito, 
a cidade com uma rodovia 
ou um distrito com a sede 
central. Dessa maneira, esses 
investimentos impactam uma 
infinidade de gente, seja no 
sentido econômico, turístico 
ou mesmo na qualidade de 
vida”, diz.
Outro ponto é que o projeto 
colabora com a preservação 
dos recursos naturais ao 
contribuir para a conserva-
ção do solo das propriedades. 
“Estamos falando de uma 
grande ação que visa tornar o 

meio rural mais atraente para 
os negócios, mas dentro da 
política de desenvolvimento 
sustentável do Governo do 
Estado”, destaca.
Parte dos recursos para inves-
timento nas estradas rurais 
vem do financiamento de R$ 
1,6 bilhão com o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, sacramentado no 
ano passado pelo Governo do 
Estado. Desse montante, R$ 
126 milhões foram destinados 
a obras de reestruturação 
nas vias do campo. As outras 
fatias são oriundas das taxas 
recolhidas pelo Detran, uma 
das inovações da gestão, ou do 
Tesouro do Estado.

Governo investe R$ 304 milhões na pavimentação de 
mil km de estradas rurais em três anos
Investimento iniciou em 2019, na gestão Ratinho Junior, e já 
beneficiou 18 mil famílias de 2 mil comunidades do Paraná

AEN

[DESENVOLVIMENTO]

O Governo do Paraná 
formalizou, apenas em 2021, 
186 convênios para a melho-
ria das condições de estradas 
rurais paranaenses. Foram 
liberados recursos para diver-
sas cidades, entre elas Atalaia, 
Porto Rico, Boa Esperança, 
Borrazópolis, Jaguariaíva, 
Lindoeste, Turvo, Coronel 
Domingos Soares, Itaguajé, 
Querência do Norte, São 
Jorge do Ivaí, Flórida, Mari-
lena, Paranavaí, São Pedro 
do Paraná, Serranópolis do 
Iguaçu, Santa Lúcia, Nova 
Santa Bárbara, Rolândia, 
Santo Inácio, São Sebastião 
da Amoreira, Barbosa Ferraz, 
Mato Rico, Porto Amazonas, 
São Mateus do Sul, Teixeira 
Soares e Vitorino.
Também foram contempladas, 
em anos anteriores, Palotina, 
Ampére, Capanema, Goio-
xim, Chopinzinho, Maripá, 
Nova Aurora, Pinhal de São 
Bento, Pérola D’Oeste, Verê, 
Santa Izabel do Oeste, Fran-
cisco Beltrão, Ribeirão Claro, 
Campo Mourão, Carambeí, 
Matelândia Joaquim Távora, 
Porto Barreiro, Santa Cruz 
do Monte Castelo, Rio Negro 
e Ubiratã, entre outras.

Em Palotina, no Oeste, o 
benefício atende a Linha Con-
córdia, que reúne produtores 
rurais de frango, suínos, soja 
e milho. 

A linha fica perto do Parque 
Estadual São Camilo, do 
câmpus da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e 
do complexo agroindustrial 
da C.Vale, que emprega 7 mil 
pessoas. Em São Jorge do Ivaí, 
no Noroeste, com população 
de 5,5 mil habitantes, o con-
vênio revitalizou uma estrada 
de seis quilômetro, essencial 
para o escoamento da safra. 
Em Paranavaí, a recuperação 
de uma via de 5,32 quilômetros 
no distrito Cristo Rei conecta 
a PR-557 e a região de criação 
de suínos na cidade.

[EXEMPLOS]

Em todas as cidades 
são implementadas nas vias 
pedras irregulares ou blocos 
de concreto sextavado, depen-
dendo da região do Estado – as 
cidades localizadas na Região 
Noroeste, em razão do Arenito 

Caiuá, necessitam de bloque-
tes maiores e mais resistentes. 
O Estado repassa os recursos 
para os municípios, que con-
tratam as obras. A prioridade 
é atender regiões com fluxo 
grande de ônibus escolares, 

com grande capacidade pro-
dutiva ou que precisam de 
intervenção definitiva para 
encerrar com o sistema de 
atendimento apenas emer-
gencial.

[FORMATO]

Pavimentação da rodovia municipal João Antonio Wolff, no trecho entre os distritos 
de Guaraí e Rio da Prata, em Nova Laranjeiras, no Centro Sul do Estado

Gilson Abreu/AEN

Em São Jorge do Ivaí, 
no Noroeste, com 
população de 5,5 mil 
habitantes, o convênio 
revitalizou uma estrada 
de seis quilômetro, 
essencial para o 
escoamento da safra
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4Cidades e
PRODUÇÃO INDUSTRIAL

O Paraná é o único Estado do Sul do país a registrar cres-
cimento na produção industrial em março. A alta no Paraná 
foi de 0,6%, no mesmo período, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul tiveram quedas de 3,8% e 0,3%, respectivamente. Entre os 
cinco estados mais industrializados do país, quatro estão com 
resultado negativo este ano. São Paulo é o mais impactado até o 
momento, com 3,7% de redução.

ESTRADAS RURAIS
Em pouco mais de três anos, o Governo do Paraná pavimen-

tou 1.000 quilômetros de estradas rurais com pedras poliédricas 
ou com blocos sextavados em todo o Paraná. O investimento 
chegou a R$ 304 milhões, beneficiando 18 mil famílias de 2 mil 
comunidades em 202 municípios. Paralelamente, o programa 
Estradas da Integração, coordenado pela Secretaria estadual 
da Agricultura e do Abastecimento (Seab), abriu cerca de 25 mil 
postos de trabalhos.

BOAS VENDAS
Pesquisa contratada pela Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap) apon-
tou que o desempenho das vendas no Dia das Mães deste ano foi 
10,9% superior em relação ao mesmo período do ano passado. A 
maioria dos empresários ouvidos na pesquisa anterior disse que 
o fim da pandemia e a vacinação anticovid estão contribuindo 
com o aumento do movimento e das vendas no comércio.

ARRECADAÇÃO
A Secretaria Estadual da Fazenda do Paraná informou 

que já foram recolhidos R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 1,98 bilhão em 
pagamentos à vista e R$ 1,47 bilhão parcelado em dia. O total 
lançado de IPVA/2022 é de aproximadamente R$ 5,2 bilhões para 
4,6 milhões de veículos tributados. “É importante frisar que o 
tributo é de competência estadual, mas toda a arrecadação do 
imposto é dividida entre o Estado e os municípios de registro do 
veículo”, explicou a coordenadora de Arrecadação da Receita 
Estadual, Suzane Gambetta Dobjenski.

UM PÉ FORA
A Comissão de Ética da Câmara Municipal de Curitiba 

aprovou os pedidos de cassação do vereador Renato Freitas (PT). 
A decisão deve ser confirmada pelo plenário do legislativo, o 
que deve ocorrer até o final de maio. A suplente é a estudante 
Ana Júlia (PT).

FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA
As executivas nacionais do PSDB e do Cidadania ingres-

saram nesta quarta-feira (11) com pedido no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para formalizar a federação partidária entre as 
duas agremiações. O pedido de união entre as duas siglas vai 
ser relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Em fevereiro 
último, os dois partidos aprovaram a formalização do consórcio 
das siglas de olho nas eleições deste ano.

DOAÇÃO
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a doação de via-
turas ao exército paraguaio. O projeto autoriza o Ministério da 
Defesa a doar 20 viaturas operacionais MBB 1418 revitalizadas. 
Na justificativa, o então ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
defendeu “a necessidade de intensificar ações cooperativas e de 
promover uma eficaz cooperação bilateral na área de defesa, com 
base na consideração conjunta de questões de interesse mútuo, 
e preservando os canais de entendimento já existentes”.

[EM ALERTA]

Colégio de Siqueira Campos suspende 
aulas devido a surto de Covid-19

Informação foi divulgada pela direção da instituição e 
paralisação segue até a próxima segunda-feira

O avanço da vacina-
ção mudou drásticamente o 
cenário da Covid-19 em todo 
o mundo e muitas coisas 
voltaram ao normal, porém, 
o sinal de alerta ainda segue 
ligado em alguns casos, pois, 
apesar de mais branda, a 
doença continua contami-
nando pessoas. Em Siqueira 

Campos, por exemplo, um 
surto do coronavírus fez com 
que as aulas fossem suspen-
sas no Colégio Cívico Militar 
Segismundo Antunes Neto, o 
Cespsan. 
De acordo com informações 
do radialista Claret Couti-
nho, a suspensão das aulas 
foi decidida em comum 

Por Marcelo Aguiar

acordo entre a Direção da 
instituição e a Secretaria 
Estadual de Educação com 
interrupção da quarta-feira 
(11) e retorno na segunda-
-feira (16).
A decisão foi tomada após 
equipes da administra-
ção, professores e alunos 
apresentarem sintomas da 
doença. A vice-diretora da 
escola, Laucimara Laura 
de Azevedo, informou que 
a decisão tem caráter pre-
ventivo evitando que mais 
alunos ou funcionários 
sejam contaminados com 
a Covid-19. Ela também 
tranquilizou a comunidade 
escolar informando que as 
pessoas apresentaram sin-
tomas leves da doença. 
Já a chefe do setor de Epi-
demiologia do município, 
Lucilene Vieira, informou 
que foram tomadas as medi-
das preventivas conforme 
orientação da SESA para 
estes casos. “Nós seguimos 
todos os protocolos e, neste 
caso, são testadas as pessoas 
com sintomas e, quem for 
diagnosticado com a doença, 
deve permanecer em isola-
mento domiciliar”, explicou. 

Nesta semana, a pre-
feitura de Jaguariaíva jun-
tamente com a secretaria 
de Habitação e Desenvolvi-
mento Social (SHADS) levou 
o projeto Varal Solidário para 
os bairros rurais Lanças e 
Cerrado da Roseira. Com a 
visita a esses locais, o ciclo 
de doação de roupas de verão 
está encerrado.
O varal é uma ação que visa 
doar peças de roupas de 
todos os tipos para popula-

ção mais necessitada. Nos 
locais de visita são instaladas 
bancas e vários varais com 
peças de roupas de todos os 
tamanhos. A população pode 
chegar no local, conversar 
com a equipe responsável e 
pegar uma ou mais peças. 
As  roupas de verão e meia 
estação foram uma doação 
feita pela Provopar a SHADS.
O projeto já distribuiu 7.300 
peças a livre escolha na zona 
rural e urbana do município.

As próximas ações de aten-
dimento serão com roupas 
de frio, com peças da Cam-
panha do Agasalho 2022, em 
andamento.
Para doar para a Campanha 
do Agasalho, deve-se deixar 
as peças doadas na prefeitura 
municipal, SHADS e outros 
pontos de coleta distribuí-
dos pela cidade. Lembrando 
que as roupas e os calçados 
devem estar em bom estado 
para serem doadas.

Jaguariaíva finaliza campanha de 
verão do projeto Varal Solidário

Ação visa doar peças de roupas de todos os tipos 
para população em vulnerabilidade social

Daniele Caetana com Assessoria
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Homem defende irmã de 
assalto e acaba esfaqueado em 

Jacarezinho
Vítima tentou recuperar os objetos que foram 

levados, mas acabou ferida pelo autor do roubo

Um rapaz ficou ferido 
após ser esfaqueado ao tentar 
recuperar objetos tomados 
de assalto de sua irmã. A 
ocorrência foi registrada na 
noite desta terça-feira (10) em 
Jacarezinho. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, por volta 
das 23h00 a equipe recebeu 
um chamado onde o soli-
citante informava que seu 
filho havia sido esfaqueado 
e estava no Pronto Socorro. 
Diante do chamado, os poli-
ciais foram até a Unidade 
de Saúde para averiguar a 

situação. 
No local, em contato com o pai 
da vítima, este passou a rela-
tar que sua filha havia sido 
vítima de um assalto no qual 
foram levadas duas pulseiras. 
Ao saber da situação, o irmão 
da moça foi atrás dos suspei-
tos e acabou encontrando os 
indivíduos na Rua José Boni-
fácio, na Vila Setti. Ele chegou 
a recuperar uma das pulsei-
ras e retornou para entregar 
para sua irmã, momento 
em que ficou sabendo que, 
na verdade, duas pulseiras 
haviam sido roubadas. Mais 

uma vez ele foi atrás dos cri-
minosos e encontrou na Rua 
Cianorte, porém, desta vez, 
o autor do roubo e o irmão 
da vítima tiveram uma briga 
onde o rapaz acabou sendo 
esfaqueado. 
Frente aos fatos, os policiais 
realizaram diligências em 
busca dos suspeitos, mas até o 
fechamento desta edição nin-
guém havia sido encontrado. 
A PM conta com a ajuda da 
população para encontrar 
o assaltante e denúncias 
podem ser feitas através do 
190.

[VIOLÊNCIA]

Da Redação

Carro cai em 
ribanceira e casal 

fica ferido na PR-092

[TRÂNSITO]

Acidente aconteceu no trecho 
da rodovia que liga Quatiguá a 

Joaquim Távora

Um acidente de trânsito 
registrado na manhã desta 
quarta-feira (11) deixou duas 
pessoas feridas na PR-092 após 
um automóvel cair em uma 
ribanceira. 
De acordo com informações 
apuradas pelo radialistas 
Claret Coutinho, um casal que 
iria realizar consulta médica 
em Jacarezinho transitava 
com o veículo pela rodovia 
quando, por volta das 07h00 
no trecho que liga Quatiguá a 
Joaquim Távora, o motorista 
teria perdido o controle da 
direção, o veículo saiu da pista 

e caiu em uma ribanceira. 
Equipes da Defesa Civil e 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
estiveram no local prestando 
atendimento as vítimas que 
foram socorridas e enca-
minhadas a Santa Casa de 
Siqueira Campos. A equipe 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual também esteve no local 
prestando atendimento ao 
acidente e, em contato com o 
motorista, ele disse aos poli-
ciais que a neblina prejudicou 
sua visão, o que pode ter con-
tribuído com o acidente. 

Da Redação

Mulher chama polícia após sogra lhe xingar de “porca sem vergonha”

Uma confusão familiar 
virou caso de polícia no fim 
da manhã desta terça-feira 
(10) no município de Bandei-
rantes. 
De acordo com informações da 
Polícia Militar, por volta das 
11h30 a equipe foi acionada 
para prestar atendimento a 
uma ocorrência registrada na 
Avenida Bandeirantes onde 

duas mulheres estariam dis-
cutindo e com os ânimos exal-
tados. Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar a 
situação. 
No local, os policiais se depa-
raram com uma mulher 
exaltada. Já em contato com 
a solicitante, essa passou a 
relatar que sua sogra estava 

lhe perturbando em seu local 
de trabalho e proferindo xin-
gamentos contra ela. Segundo 
a vítima, ela foi xingada de 
“porca sem vergonha”. 
Frente aos fatos e diante do 
desejo da vítima em repre-
sentar contra a sogra, as duas 
foram orientadas e foram 
tomadas as providências 
cabíveis a situação. 

Confusão foi registrada na manhã da terça-feira no município de Bandeirantes
Da Redação
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BANCO 27

DE
HABEASCORPUS
PRESSAGIOU

TCTERMAS
HIATOPER

GUAMLUFADA
RBROMOAN

LAVRAGNERO
ERUINDADE

CRULAUOV
POINTMEDUSA

CFIGOTS
BALAMEFERS
DISPARATADA

ETIRAIL
CORPORATIVO

Recurso
que evita 
a prisão

arbitrária

Aparato
suntuoso 
e magní-

fico

Uniforme,
no alfa-

beto
fonético

Primeiro
livro de

Hilda Hilst
(1950)

Indicação
do térreo
no ele-
vador

Local de
banhos
medi-
cinais

Encontro
vocálico

separável
(Gram.)

Jogo de
pubs
(pl.)

Vento for-
te, rápido
e intermi-

tente

Ilha dos
EUA na 

Micronésia

Substância
reativa
muito

venenosa

Prefixo 
de "ano-
malia":

privação
Declara-
ção que
precede 
a guerra

Quinto im-
perador 
de Roma

(Hist.) 

Perver-
sidade;

maldade

Nota 
Fiscal
(sigla)

Ficara à
espera de
quem não

vem

Rodovia
que liga

São Paulo
ao Rio

Estado, 
em 

francês

Sul, na
rosa dos
ventos
(abrev.)

Fruto
apreciado 

pelo
sicófago 

Formato
de HQs de

jornais

Inácio de
Loyola,
jesuíta

espanhol

Doutrina de cunho
apocalíptico (Teol.)

Dificuldade da 
pessoa carrancuda

Figuras da 
estrutura social 
do feudalismo

O "eu" de um 
indivíduo (Psican.)

Iguaria suíça servida
no inverno

Que diz ou comete
desatinos (fem.)

Cartão (?): foi criado
no Governo FHC

Lugar 
da moda 

Guloseima
doce

Cultivo 
da terra

Não 
cozido

Maestro e arranjador
carioca do álbum
"Saudade Demais"

Ter início
(a noite)
Exímio
(fig.)

Vítima de
Perseu
Admi-
nistrar

Série de
Ian SBF
504, em
romanos 

Mira de
armas de

longo
alcance 

4/état. 5/bromo — point. 9/presságio. 13/arthur verocai.

Ex-BBB Laís Caldas 
desiste de processo contra 

Maíra Cardi ‘Nem sabia 
que estava acontecendo’

A  e x - B B B   L a í s 
Caldas  declarou que vai 
abrir mão do processo contra 
a esposa de Arthur Aguiar, 
Maíra Cardi. Segundo ela, 
a família abriu o processo 
quando a influencer a 
chamou de “falsa” e “ofe-
recida”.
“Era uma coisa que eu nem 

sabia que estava aconte-
cendo. É sobre ela, não é 
sobre mim. Está tudo certo. 
Estou tranquila, foi um jogo 
lá dentro da casa. Aqui é 
outra vida, a realidade. Só 
quem passa pelo jogo sabe 
a pressão que é lá dentro”, 
disse à Quem.

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. 

Anitta dará curso de negócios em 
universidade ‘Vou compartilhar o 

meu conhecimento’

Por meio de suas redes 
sociais, a cantora contou 
que se tonará professora e 
dará aulas no curso “Anitta 
Prepara” da universidade 
Estácio, companhia da qual a 
famosa é garota propaganda.
Segundo informações divul-
gadas pela instituição de 
ensino, o curso será focado 

em estratégias de empreen-
dedorismo, negócios, ino-
vação e marketing para 
pequenos empresários.
Os alunos terão acesso ao 
material virtual disponi-
bilizado pela universidade 
durante seis meses. O pro-
cesso de inscrição e as aulas 
serão feitas de forma EAD.

Vitão tem feito muitas 
revelações sobre sua vida 
pessoal. Desta vez, o cantor 
contou em entrevista para 
a Folha de São Paulo que 
largou o hábito de fumar 
maconha pela leitura.
“Troquei a maconha diária 
pela leitura diária, isso já 
mexeu com a minha cabeça 
de uma forma bizarra. Foi 

algo super difícil, mas estou 
conseguindo fazer isso”, 
disse Vitão.
Para veículo, o artista ainda 
falou o estilo de livros que ele 
mais gosta de ler: “O Menino 
do Pijama Listrado”, que foge 
desse estilo. As histórias dos 
guitarristas Slash, do Guns 
N’ Roses, e Angus Young, do 
AC/DC, estão entre as obras.

Vitão revela 
que trocou 
maconha por 
livros ‘Foi algo 
super difícil’
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No mundo atual, domi-
nado ela tecnologia, o número 
de aparelhos eletrônicos 
vem se multiplicando a cada 
minuto. Com a chegada das 
novas versões, os antigos apa-
relhos vão sendo substituídos 
e se tornando o chamado lixo 
eletrônico, que inclui monito-
res, computadores, telefones 
celulares, câmeras e impres-
soras, entre outros.
Os equipamentos possuem 
diversos componentes tóxicos 
e, se descartados de maneira 
incorreta, podem contaminar 
o solo e os lençóis freáticos, 
colocando em risco a saúde 
pública. Um exemplo disso 
são as pilhas e as baterias, 
essas possuem diversos quí-
micos em sua composição que 
podem poluir o solo, os lenções 
freáticos e assim contaminar 
o alimento plantado.
Pensando nisso, a prefeitura 

de Siqueira Campos através 
dos departamentos de Meio 
Ambiente e Obras criou uma 
ação de coleta de lixos eletrô-
nicos no município, visando 
mudar o hábito do descarte 
incorreto.
As atividades começaram no 
dia 27 de abril, com, inicial-
mente, um local para que a 
população pudesse realizar o 
descarte. Porém, a partir daí, 
diversas empresas solicitaram 
a prefeitura o recolhimento de 
eletrônicos acumulados. A 
maioria desses solicitantes 
tinham uma quantidade mais 
que considerável de lixo ele-
trônico, que agora poderão ser 
descartados adequadamente.  
O vice-prefeito Paulo Leite 
conversou com a Folha e falou 
sobre a importância de reali-
zar projetos como esta.  “Pro-
jetos como esse servem para 
conscientizar a população, 

mas também para mudar 
hábitos. Esperamos que a 
partir de agora todos façam 
a sua parte e contribuam”, 
comenta.
A ação foi realizada em con-
junto com a Ong E-letro, e 
com apoio do Rotary Club. Foi 
arrecadado mais de 1 tonelada 
de lixos dos mais diversos 
tipos de eletroeletrônicos. A 
Ong é uma associação criada 
para realizar ações ambien-
tais voltadas para o lixo ele-
troeletrônico, na cidade de 
Londrina e região, prestando 
serviços relevantes para a pre-
servação do meio ambiente. 
Ela ficará responsável pela 
separação, reaproveitamento 
e destinação desses produtos 
para, por exemplo, reciclar os 
materiais.

[MEIO AMBIENTE]
 Siqueira Campos realiza ação sustentável e 

coleta 1 tonelada de lixo eletrônico
Material foi recolhido pela ONG E-eletro nesta terça-feira, 10

Daniele Caetana 

Prefeitos de vários 
municípios do Brasil estão 
tendo que se virar para ajustar 
as contas e realizar acordos 
com professores da Educa-
ção Municipal. Isso porque, 
no último dia 27 de janeiro, 
o Ministério da Educação 
anunciou um novo valor para 
o Piso Salarial Profissional 
Nacional para Profissionais 
do Magistério da Educação 
Básica (PSPN), o que pegou 
os cofres das prefeituras de 
surpresa. 
Em algumas cidades Execu-
tivo e Legislativo municipais 
realizaram debates e conver-
sas para chegar a um divisor 

comundo entre o que as prefei-
turas conseguiriam pagar e o 
valor pedido por direito pelos 
professores. Já em alguns 
casos, a situação acabou se 
tornando mais complicada, 
como é o caso de Jacarezinho. 
Sem um acordo entre profes-
sores e prefeitura, na manhã 
desta terça-feira (10) os edu-
cadores realizaram uma 
manifestação em frente a sede 
do Executivo de Jacarezinho 
para revindicar o pagamento 
do novo piso o qual, segundo a 
APP-Sindicato, não está sendo 
repassado integralmente aos 
profissionais da educação. 
Conforme apontou a APP-Sin-

dicato, os municípios devem 
realizar o pagamento aos 
professores e cumprir a Lei 
de maneira integral. 
Já a prefeitura de Jacarezi-
nho emitiu nota informando 
que, entre outros pontos, 
“Em Jacarezinho, nenhum 
professor municipal recebe 
valor abaixo do piso, apesar do 
entendimento da Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM) de que a lei do piso está 
vinculada ao antigo Fundeb e, 
por essa razão, não seria mais 
válida”, diz um trecho da nota. 
O comunicado ainda expõe 
que “Jacarezinho não dispõe 
de recursos orçamentários e/

ou financeiros para atender 
à reivindicação de seus 598 
Professores, que desejam o 
reajuste em seus vencimen-
tos no mesmo percentual do 
PNPS, ou seja, 33,24%”. 
Outro trecho da nota ainda 
informa que o prefeito Mar-
celo Palhares “afirma que 
o pagamento da correção a 
todos os Professores desequi-
librará as contas públicas, 
podendo levar ao colapso 
serviços essenciais, inadim-
plência junto a fornecedores, 
e atrasos de salários dos ser-
vidores”. 
A nota ainda informa que 
está fazendo investimentos de 

vulto em reformas de escolas, 
aquisição de material didá-
tico, merenda escolar, unifor-
mes para os alunos, melhorias 
no transporte, com aquisições 
de ônibus e renovação da 
frota, capacitação do corpo 
docente, tudo com o objetivo 
maior de oferecer Educação 
de qualidade às crianças.
Por fi, a prefeitura apela ao 
bom senso do magistério 
municipal, dos seus represen-
tantes – APP-Sindicato – para 
que retornem às aulas a fim de 
que os alunos não sejam mais 
prejudicados do que já foram 
nos dois anos de pandemia do 
coronavírus.

APP-Sindicato informou que Executivo Municipal 
não cumpriu o novo Piso Salarial anunciado pelo 
Ministério da Educação em Janeiro

Professores cobram 
reajuste salarial em frente a 
prefeitura de Jacarezinho

Por Marcelo Aguiar
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JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SULGOVERNO DO ESTADO

JABOTI

JABOTI

  
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que recebeu do Instituto 
Água e Terra - IAT a Licença Ambiental Simplificada (LAS) nº 7884 para o seguinte 
empreendimento: ampliação da ETE Boi Pintado. Endereço: Área próxima do Ribeirão Boi 
Pintado. Município: Santo Antonio da Platina/PR. Validade: 05/05/2028. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 49/2022
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.49/2022. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alteração dada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, para  de FORMAÇÃO 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
ARTIGOS DE ARTESANATO.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 146.548,21 (Cento e Qua-
renta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais 
e Vinte e Um Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 26/05/2022 
às 09:00  www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado 
no link - licitações” 

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 11/05/2022.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº03/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 50/2022
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.50/2022. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO

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

chos destinado a manutenção dos departamentos.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 241.051,99 (Duzentos 
e Quarenta e Um Mil e Cinqüenta e Um Reais e 
Noventa e Nove Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 26/05/2022 
às 13:30 www.bllcompras.org.br “Acesso Identifi-
cado no link - licitações” 

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 
11/05/2022.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº03/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

PORTARIA Nº 061/2022
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, considerando o § Único do 
Artigo 101, Seção V, da Lei Municipal nº 90/97, de 
20/03/1997 (ESMJS),
RESOLVE
Conceder Licença Especial Remunerada de 03 
meses a servidora municipal, Márcia de Oliveira 
Bueno Lopes, ocupante do cargo de Professora, 
do dia 11 de maio de 2022 a 11 de agosto de 2022, 
referente ao período trabalhado de 11/02/2014 a 
11/02/2019.
Revogam-se as disposições em contrário, e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 11 de maio de 2022.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 062/2022
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas, considerando o § 6º. do Art. 19 da Lei 
Municipal nº 501/2017,
RESOLVE
Autorizar o Departamento de Recursos Humanos 
a conceder o pagamento de Jornada Suplementar 
a Professora  Lúcia Inéia Rodrigues Romão, a 
partir do dia 12 de maio de 2022 a 07 de julho de 
2022, em caráter excepcional para suprir a falta de 
professora que se encontra gozando de Licença 
Especial Remunerada por 03 meses .
Revogam-se as disposições contrárias e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul-PR, 11 de maio de 2022.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 060/2022

SÚMULA:  Designa servidores públicos municipais 
para compor a Comissão de Recebimento e Liqui-
dação 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 atri-
buições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
JANSEN ERLEY DE OLIVEIRA,  servidor efe-
tivo, RG/PR no. 1.974.215-6, CPF/MF no. 
495.923.609-44, Departamento de Finanças /Divisão 
de Contabilidade/Divisão de Recursos Humanos 
Fiscalização e Tributação/Administração Geral/Dep. 
de Planejamento e Orçamento/Executivo Municipal/
Procuradoria Jurídica/ Controle Interno/Departamen-
to 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 efe-
tiva, 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 Departamento de Educação Desporto, 
Lazer e Cultura.
- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEVANI COUTINHO VIEIRA, servidora efetiva, 
portadora 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 qualifi-
cados, 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
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PINHALÃO

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
O Pregoeiro do Município Senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de 
Apoio devidamente nomeados através das Portarias nº 045, 046/2022, não 
havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público 
a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 
004/2022, tendo como objetivo a Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços de Exames Laboratoriais para pacientes da rede pública de saúde do 
município, com atendimento (24 h) vinte e quatro horas, durante o período de 
(12) doze meses, sendo a coleta do material realizada no local, exceto os de alta 
complexidade, disponibilizando a entrega dos resultados no Hospital Municipal 
nos prazos fixados, atendendo à solicitação realizada pelo Departamento 
Municipal de Saúde, ficando a Empresa vencedora do certame para execução 
integral do objeto, como segue: 
Ord. EMPRESA CNP V. Total 

01 Laboratório de Análises 
Clinicas Ribeirão do Pinhal 

01.760.650/0001-06 
256.364,15 

Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. 
Assim sendo, ficando a proponente acima citada vencedora do certame e sugere 
à autoridade superior a homologação do presente Pregão Presencial nº 
004/2022. 

Jundiaí do Sul- PR, 11 de maio de 2022. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro Oficial 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
Homologo a decisão do senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio 
devidamente nomeados através das Portarias nº 045, 046/2022, não havendo 
nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, tornou público a 
ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 
004/2022, tendo como objetivo a Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços de Exames Laboratoriais para pacientes da rede pública de saúde do 
município, com atendimento (24 h) vinte e quatro horas, durante o período de 
(12) doze meses, sendo a coleta do material realizada no local, exceto os de alta 
complexidade, disponibilizando a entrega dos resultados no Hospital Municipal 
nos prazos fixados, atendendo à solicitação realizada pelo Departamento 
Municipal de Saúde, ficando a Empresa vencedora do certame para execução 
integral do objeto, como segue: 

Ord. EMPRESA CNP V. Total 
01 Laboratório de Análises 

Clinicas Ribeirão do Pinhal 
01.760.650/0001-06 

256.364,15 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. 
Assim sendo, ficando a proponente acima citada vencedora do certame do 
presente Pregão Presencial nº 004/2022. 

Jundiaí do Sul- PR, 11 de maio de 2022. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 

JUNDIAÍ DO SUL

Edital n0 37/2022 - Pregão Eletrônico - Exclusivo para 
ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 alterada pela LC Nº 
147/2014) – REGISTRO DE PREÇOS. A Comissão 
de Pregão, da Prefeitura Municipal de Pinhalão, no 
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria 
nº 03/2022, de 04/01/2022, torna público, para co-
nhecimento dos interessados que receberá até às 
08:00:00 horas do dia 26/05/2022, propostas para: 
Contratação de empresa para locação de banheiros 
químicos para a Festa do Peão de Pinhalão/PR 
e demais eventos promovidos pela Secretaria de 
Esporte e Cultura. Critério de Julgamento – Menor 
preço por item. O recebimento será exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico: www.gov.br/com-
pras/pt-br. Os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.
br/transparencia, através do e-mail licitacaophl03@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na Rua 
Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horário 
das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Pi-
nhalão, 11 de maio de 2022. Raíssa Pimentel Vilas 
Boas – Pregoeira.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 03/2021
TERMO ADITIVO N.º 01/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições legais RESOLVE: Homologar a 
Dispensa de Licitação n° 06/2022 de 06/05/2022 
a favor do proponente: THIAGO DAVID MORAES 
BUENO, inscrita no CNPJ sob n° 05.250.617/0001-
89, da cidade de IBAITI/PR, vencendo todos itens, 
perfazendo o valor total de R$ 4.423,00 (quatro mil 
quatrocentos e vinte e três reais).  Pinhalão, 11 de 
maio de 2022. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR 
Prefeito Municipal

Conselho Municipal  de Direitos da Pessoa Idosos 
(CMDPI), Pinhalão – Paraná

ERRATA RESOLUÇÃO N°  01/2021
SÚMULA - Aprovar o Plano Municipal de Direitos da 
Pessoa Idosa - (P M D P I), 2022 - 2025
O Conselho Municipal  de Direitos da Pessoa Idosa 
- (CMDPI), do município de Pinhalão PR, no uso de 
suas atribuições. 
Resolve: Art. 1° - Aprovar o Plano Municipal de 
Direitos da Pessoa Idosa, com vigência -  2022 - 
2025 (PMDPI), do município de Pinhalão, Estado 
do Paraná, ressaltando estarem todos de acordo, 
nas quais as finalidades foram disponibilizadas de 
maneira clara e objetiva.
Art. 2° - Está resolução entrará em vigor a partir da 
data de publicação revogadas as disposições em 
contrário.
                                Onde se lê: Aprovar o Plano 
Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (P M D P I)
                  Leia-se: Aprova o Plano Municipal de 
Direitos da Pessoa Idosa - 2022 – 2025 (PMDPI)
Pinhalão, 06 de maio de 2022. 
Elza Ribeiro Caria          Presidente do CMDPI

PORTARIA N.º 08/2022
O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE
Autorizar, a partir de 01 de junho de 2022, a fruição 

RESOLUÇÃO N° 05/2022 SÚMULA – Aprovar o 
Termo de Adesão referente ao Incentivo Emergência 
Socioassistencial O Conselho Municipal de Assistên-
cia Social (CMAS), do município de Pinhalão PR, no 
uso de suas atribuições. Resolve: Art. 1° - Aprovar o 
Termo de Adesão referente ao Incentivo Emergência 
Socioassistencial,  do município de Pinhalão, Estado 
do Paraná, ressaltando estarem todos de acordo, 
nas quais as finalidades foram disponibilizadas de 
maneira clara e interna e objetiva. Art. 2° - Está reso-
lução entrará em vigor a partir da data de publicação 
revogadas as disposições em contrário. Pinhalão, 
10 de maio  de 2022 Francine de Oliveira Santos 
Presidente do CMAS

1 – ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao contrato 
n.º 02/2021;
2 – CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pinha-
lão – PR;
3 – CONTRATADO: NETVISI – Sistemas para Órgãos 
Públicos Ltda (C.N.P.J. n.º 04.777.052/0001-20);
4 – PERÍODO: 12/04/2022 a 11/04/2023;
5 – OBJETO: a) Transmissão ao vivo das sessões;
                       b) Administração e manutenção de 
website;
                       c) Manutenção de rede de computa-
dores e equipamentos;
                       d) Administração de servidor de banco 
de dados e rede;
                       e) Preparação de textos, imagens, 
matérias e divulgação do site oficial e redes sociais;
6 – VALOR DO CONTRATO: R$ 1.150,00 (um mil, 
cento e cinquenta reais) mensais;
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.001.031.0
001.2.001.33.90.39.1001; 
8 – DATA DA ASSINATURA: 12/04/2022;
9 – AMPARO LEGAL: Art. 57, II e IV da Lei 8.666/93.

Pinhalão, 12 de abril de 2022.
________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALÃO

30 dias de FÉRIAS ao servidor CARLOS EDUARDO 
MIGUEL DA SILVA, ocupante do cargo de Advoga-
do, referente ao período aquisitivo de 01/06/2021 a 
31/05/2022.
Pinhalão, 09 de maio de 2022.
 Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.
________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2022. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SALTO DO ITA-
RARÉ/PR.
CONTRATADA: COLETTO 3R COMERCIO E SER-
VICOS AUTOMOTIVOS LTDA.
CNPJ: 30.614.830/0001-70.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-
-UP, conforme descritos no Anexo I do Edital PE nº 
09/2022.
VALOR: R$99.450,00 (noventa e nove mil e quatro-
centos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura.
Data de Assinatura: 14/04/2022.
Salto do Itararé/PR, 11 de maio de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 (PMWB) – REGISTRO 
DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA E/OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE COM PRIORIDADE DE 
CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE SEDIADAS LOCAL OU REGIONAL-
MENTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 021 DE 22 
DE MARÇO DE 2017 BEM COMO O DECRETO Nº 058 DE 
23 DE JUNHO DE 2017

O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PA-
RANÁ, torna público para conhecimento de quantos possam 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o regime 
de MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando  “a seleção de 
propostas para Contratação de Casas de Apoio para presta-
ção de serviços de hospedagem, alimentação e transporte 
para pacientes em tratamento fora do domicílio na cidade de 
Curitiba, pelo período de 12 (doze) meses”, conforme des-
crição no Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 (PMWB) 
e seus anexos.
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INFORMAÇÕES:

- Recebimento das propostas: A partir 14hs00min do dia 
12/05/2022 até as 07hs59min do dia 26/05/2022.
- Data e horário de abertura: 26/05/2022 – as 08hs30min.
- Data e horário do início da sessão de disputa: 26/05/2022 
- a partir das 08hs30min.
- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informa-
ção - INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br 
“Acesso Identificado”, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO.
A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser 
examinada no endereço supramencionado a partir do dia 
12 de maio de 2022, nos endereços eletrônicos: www.bll.
org.br e www.wenceslaubraz.pr.gov.br.

Wenceslau Braz – PR, 11 de maio de 2022.

Mateus Moreton
Pregoeiro Municipal 
Portaria nº 040/2022

WENCESLAU BRAZ

Extrato – Contratos - Pregão Eletrônico nº 18/2022 - Pro-
cesso administrativo nº 44/2022 - Órgão gestor: Município 
de Wenceslau Braz – Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 
76.920.800/0001-92. - Objeto: “a contratação de pessoa 
jurídica para a prestação dos serviços de transporte escolar 
dos alunos da rede pública de ensino, através da Secretaria 
Municipal de Educação, pelo 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 
57/2022 – Genivaldo Paulo da Rosa – CNPJ: 11.387.440/0001-
60- Item: 2, pelo valor total de R$ 240.856,00 (duzentos e 
quarenta mil e oitocentos e cinquenta e seis reais). - Ata de 
registro de preço nº 58/2022 – Ingrid Arielli Rodrigues Vieira 
Eireli – CNPJ: 40.152.174/0001-94- Item: 1 e 3 R$ 387.552,00 
(trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos e cinquenta e 
dois reais).  - Ata de registro de preço nº 59/2022 – Moacir 
Rosa-W.Braz  – CNPJ: 10.945.234/0001-65- Item: 4, pelo 
valor total de R$ 84.084,00 (oitenta e quatro mil e oitenta e 
quatro reais).  - Wenceslau Braz - PR, 11 de maio de 2022. 
- Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito

       Lei Municipal n.º 3.036/2022

Súmula: “Procede a alteração no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual 
- LOA, do Município de Wenceslau Braz, para o exercício de 2022. Autoriza o Executivo abrir um Crédito Adicional Especial da 
quantia até R$ 161.317,19.”

O povo do município de Wenceslau Braz, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, Atahyde 
Ferreira dos Santos Júnior, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Fica o Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 
161.317,19 (Cento Sessenta Um Mil, Trezentos Dezessete Reais e Dezenove Centavos) para atender ao Programa de Trabalho 
a seguir especificado:
Art. 2º – Como o recurso para a abertura do Crédito no artigo anterior fica o Executivo autorizado a utilizar-se:

Elemento Despesa Recurso 2022
Órgão: 06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 06.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 6
2.018 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊN-

CIA COVID 19
3.3.90.30.00.00.00.00 362 1810 82.922,70

3.3.90.39.00.00.00.00 365 1810 10.760,57
3.3.90.30.00.00.00.00 362 1812 37.033,92
3.3.90.36.00.00.00.00 380 1812 3.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 365 1812 23.000,00

TOTAL 157.317,19
Parágrafo Único – Como superávit financeiro, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, considerar-se-á o montante de R$ 157.317,19.
Art. 3º – Como o recurso para a abertura do Crédito no artigo anterior fica o Executivo autorizado a utilizar-se:

Elemento Despesa Recurso 2022
Órgão: 06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 06.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa: 6

2.018 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊN-
CIA COVID 19

3.3.90.30.00.00.00.00 362 1810 1.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00 365 1810 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 362 1812 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 365 1812 1.000,00

TOTAL 4.000,00
Parágrafo Único – Como excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, considerar-se-á o montante de R$ 4.000,00.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ – PR, aos dez dias do mês de maio do ano de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

       Lei Municipal n.º 3.037/2022

Súmula: “Procede a alteração no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual 
- LOA, do Município de Wenceslau Braz, para o exercício de 2022. Autoriza o Executivo abrir um Crédito Adicional Especial da 
quantia até R$ 60.428,28.”

O povo do município de Wenceslau Braz, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, Atahyde 
Ferreira dos Santos Júnior, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Fica o Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 60.428,28  
(Sessenta Mil, quatrocentos Vinte Oito Reais e Vinte Oito Centavos) para atender ao Programa de Trabalho a seguir especificado:
Art. 2º – Como o recurso para a abertura do Crédito no artigo anterior fica o Executivo autorizado a utilizar-se:

Elemento Despesa Recurso 2022

Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 07.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Programa: 7
2.036 - Manutenção das Atividades da Agricultura e Abas-

tecimento
4.4.22.93.00.00.00.00 385 808 8.807,80

4.4.22.93.00.00.00.00 385 1000 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 303 813 38.620,48

TOTAL 57.428,28
Parágrafo Único – Como superávit financeiro, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, considerar-se-á o montante de R$ 57.428,28.
Art. 3º – Como o recurso para a abertura do Crédito no artigo anterior fica o Executivo autorizado a utilizar-se:

Elemento Despesa Recurso 2022
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PORTARIA n.º 438/2022

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

RESOLVE:

  Artigo 1°. – CONCEDER, LICENÇA MATERNIDADE 
de 180 dias a servidora LUCIANA CONCEIÇÃO DA SILVA, 
matrícula n° 12669, ocupante do cargo temporário de SER-
VIÇOS GERAIS a partir do dia 06 de maio de 2022 ao dia 01 
de novembro de 2022.
Artigo 2º - CONCEDER, AUXÍLIO NATALIDADE por motivo 
de nascimento de filho(a), conforme Lei Complementar n° 
10/2019.

 Artigo 3º. - Esta Portaria entra em vigor a partir da 
data de sua publicação com seus efeitos retroativos ao dia 
06 de maio de 2022.
   
Wenceslau Braz, 10 de maio de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA n.º 439/2022

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

RESOLVE:

Artigo 1.º - CONCEDER FÉRIAS, regulamentares a servidora 
SILVANA WALTER, matrícula n° 1921, ocupante do cargo 
efetivo de AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, a gozar férias de 
direito de 06/06/2022 a 25/06/2022, referente ao período 
aquisitivo de 2020/2021.
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PORTARIA n° 441/2022

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

RESOLVE: 

Artigo 1º - CONCEDER ABONO PERMANÊNCIA a partir de 
01 de maio de 2022 o servidor JAIR DOS SANTOS FREITAS, 
ocupante do cargo efetivo de Motorista, sob a matrícula 711, 
em razão do cumprimento no disposto do Art. 50 da Lei Mu-
nicipal 2.395/2011, enquanto permanecer em atividade, ou 
até que se complete a idade para aposentadoria compulsória, 
com fundamentos no art. 2°, § 5° da Emenda Constitucional 
41/2003, por ter optado pela permanência  na atividade após 
haver completado as exigências para aposentadoria por idade.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, com seus efeitos retroativos ao dia 01 de maio de 2022.

                                  Wenceslau Braz, 10 de maio de 2022.

          
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade: 07.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Programa: 7

2.036 - Manutenção das Atividades da Agricultura 
e Abastecimento

4.4.22.93.00.00.00.00 385 808 1.000,00

4.4.90.52.00.00.00.00 303 813 2.000,00
TOTAL 3.000,00

Parágrafo Único – Como excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, considerar-se-á o montante de R$ 3.000,00.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ – PR, aos dez dias do mês de maio do ano de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA n.º 440/2022

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

RESOLVE:

Artigo 1.º - CONCEDER FÉRIAS, regulamentares ao servidor 
WILSON WOLLZ FILHO, matrícula n° 9831, ocupante do 
cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, a gozar férias 
de direito de 07/06/2022 a 26/06/2022, referente ao período 
aquisitivo de 2021/2022.
Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

   
Wenceslau Braz, 10 de maio de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
 
Wenceslau Braz, 10 de maio de 2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DER informa que PR-272 será 
interditada para caminhões a partir 

de segunda-feira
Bloqueio se dá devido ao andamento das obras de interseção entre a 

rodovia do município de Siqueira Campos, no bairro Saltinho

O Departamento de Estra-
das e Rodagem (DER) e a TUCU-
MANN Engenharia anunciaram 
que vão interditar o trecho de 
acesso à PR-272 para caminhões 
entre o entroncamento da PR-092 
e o município de Tomazina. 
Bloqueio se dá devido ao anda-
mento das obras de interseção 
entre a rodovia do município 
de Siqueira Campos, no bairro 
Saltinho. 
A partir do dia 16 de maio veí-
culos pesados que desejam ir à 

Tomazina, vindos da região de 
Santo Antônio da Platina, terão 
que desviar pela PR-218 através de 
Joaquim Távora, via Guapirama, 
até a BR 153. 
Após esse percurso o condutor 
poderá ir até Ibaiti e alcançar a 
PR-272 ou, se preferir, poderá usar 
a estrada de terra entre os muni-
cípios de Conselheiro Mairinck e 
Pinhalão.
Os motoristas que vierem da 
região de Jaguariaíva com des-
tino à Tomazina, devem acessar 

a PR-422, em Wenceslau Braz. 
De acordo com os órgãos, apenas 
automóveis poderão circular nor-
malmente pela PR-272, e passar 
por dentro da cidade. 
Segundo técnicos da TUCU-
MANN, as obras próximas à 
empresa PROTORK devem durar, 
pelo ou menos, mais dois meses 
e ac obra por completo tem a 
entrega prevista em outubro 
deste ano. 

[PROIBIDO PARA CAMINHÕES]

Daniele Caetana
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A  E B C 
(Empresa 
Brasileira 

de Comunicação) vai retratar 
o turismo e a fruticultura do 
Norte Pioneiro em rede nacio-
nal, por meio do programa 
Caminhos da Reportagem. 
Uma equipe da TV Brasil 
percorreu a região, para 
destacar os avanços do Norte 
Pioneiro na produção de goia-
bas e também no turismo de 
aventura.
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSD) disse nesta 
segunda-feira, 9, que o reco-
nhecimento nacional da 
região fortalece o Norte Pio-
neiro e incentiva a produção 
de qualidade e os investimen-
tos no turismo. “A qualidade 
da fruticultura do Norte 
Pioneiro é incontestável. 
Agora, com a certificação 
internacional, as frutas têm 
selo de reconhecimento que 
atesta a segurança alimentar e 
sustentabilidade em produtos 
de origem agrícola e abre as 
portas do mercado europeu 
para exportação”, avalia.
Romanelli lembra ainda que 
um grupo de dez produtores 
de Carlópolis obteve recente-
mente a certificação Global 
G.A.P. (Good Agricultural 
Practices, sigla em inglês), que 
reconhece o Norte Pioneiro 
como produtor de excelên-
cia. A região tem a Indicação 
de Procedência para o café, 
enquanto a cidade de Carlópo-
lis tem o mesmo registro em 
razão da produção de goiaba.
Além da goiaba, já certifi-
cada e exportada para vários 
países, produtores de caram-
bola, abacate, pitaia, figo da 
Índia e lichia conquistaram 
a certificação internacional 
para exportação.  “O Paraná 
tem muitos setores de exce-
lência e condições de alcançar 
novos registros”, reforça o 
deputado.

[EM ALTA]

Turismo e fruticultura destacam o Norte 
Pioneiro no cenário nacional

Belezas naturais e frutas produzidas na região chamam a atenção e serão retratadas em programa da TV Brasil
Assessoria

Uma equipe do pro-
grama Caminhos da Reporta-
gem, da TV Brasil, percorreu o 
Norte Pioneiro para filmagens 
articuladas pelo Sebrae para 
mostrar o trabalho dos produ-
tores e regiões do país respon-
sáveis pelas 12 IGs (Indicações 
Geográficas Brasileiras). As 
gravações se concentraram 
em Carlópolis, onde um grupo 
de produtores foi certificado 
com a IG da goiaba.
A equipe de TV visitou pro-
priedades rurais, estabeleci-
mentos comerciais e pontos 
turísticos relacionados à 

produção da fruta. O Cami-
nhos da Reportagem é um 
programa da TV Brasil. Jor-
nalistas viajam pelo país e 
pelo mundo atrás de histórias, 
levando uma visão diferente, 
instigante e complexa de cada 
um dos assuntos escolhidos.
A equipe também conheceu 
a Estância Pedra do Índio e o 
Recanto da Cascata, em Ribei-
rão Claro. Ainda não há pre-
visão da data de exibição do 
programa em rede nacional. 
O Caminhos da Reportagem 
vai ao ar aos domingos, pela 
TV Brasil.

[PROJETO NACIONAL]
O Paraná é o terceiro 

estado brasileiro em número 
de indicações geográficas, um 
selo que protege e diferencia a 
qualidade da produção local. 
Segundo Romanelli, é preciso 
destacar todo o esforço feito 
para alcançar este patamar 
de reconhecimento, que é fun-
damental para agregar mais 
valor aos produtos.
Em Carlópolis, dez proprie-
dades receberam neste ano 
a certificação Global G.A.P, 
além da Coac (Cooperativa 
Agroindustrial de Carlópolis). 
Os produtores agora estudam 
a ampliação do mercado 
para atender comunidades 
europeias. No ano passado, a 
Cooperativa exportou 50.340 
kg de goiaba.
O Global G.A.P. é um manual 

de boas práticas agrícolas, que 
estabelece um conjunto de 
normas técnicas para diferen-
ciar os produtos e beneficiar 
produtores e organizações 
preocupados com o impacto 
ambiental das atividades.
Os princípios da certificação 
baseiam-se nos conceitos 
de segurança alimentar; 
proteção do meio ambiente; 
condições de saúde, higiene e 
segurança dos trabalhadores; 
e bem-estar animal, quando 
aplicável.
O referencial está disponível 
para três âmbitos de pro-
dução: culturas, produção 
animal e aquacultura. “Estes 
selos fazem a diferença nestes 
tempos em que o consumidor 
está cada vez mais exigente”, 
disse Romanelli.

[QUALIDADE]

Além da goiaba, já certificada e exportada para vários países, 
produtores de carambola, abacate, pitaia, figo da Índia e lichia 
conquistaram a certificação internacional para exportação


