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ACESSE-ME

Vereadores prestam 
homenagem aos 
profissionais de 
enfermagem de Arapoti

[RECONHECIMENTO]

Equipe de 20 enfermeiros esteve 
na Casa de Leis para celebrar o Dia 
Mundial do Enfermeiro

Crime aconteceu em Cambará 
e criminosos fugiram com a 
caminhonete e pertences das vítimas

Dois caras em uma 
moto amarram casal em 
assalto a mão armada

[VIOLÊNCIA]

Estação ferroviária de Joaquim Távora 
é reconstruída e se torna museu

[DAS CINZAS AO LEGADO]

Local foi consumido pelas chamas em 2013, mas passou por um processo de 
reconstrução e abriga objetos que contam um pouco da história do município e da região

Japira dá andamento 
em procedimentos 
licitatórios de nova UBS

[MELHORANDO A SAÚDE]
Operação policial reforça 
segurança em Wenceslau 
Braz e Siqueira Campos

[MAIS SEGURANÇA]

[OPERAÇÃO ARROBA]
MP e PM cumprem mandados 

contra o tráfico de drogas 
sintéticas no Norte Pioneiro

Ação foi deflagrada nesta quarta-feira no município de Cornélio 
Procópio e contou com a participação de mais de 50 policiais

Divulgação

UENP desenvolve 
projeto de prevenção 
as drogas em escolas 
do Norte Pioneiro
Ação é uma iniciativa do 
Núcleo de Atenção ao Uso 
e Abuso de Drogas para 
conscientizar alunos da rede 
pública da região

[DROGAS NÃO]

Jaguariaíva 
promove passeata 
para destacar a 
importância do 
dia 18 de Maio
Objetivo da ação é chamar a atenção da 
comunidade em geral para proteção de 
crianças e adolescentes em relação a 
exploração e abuso sexual

[PREVENÇÃO]
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Cidades e

O Núcleo de Atenção 
ao Uso e Abuso de Drogas 
(NAUAD) da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná 
(UENP) iniciou atividades de 
conscientização e prevenção 
ao uso de drogas para alunos 
de escolas públicas estaduais 
do Norte Pioneiro. A ação de 
extensão visa à prevenção ao 
uso e abuso de drogas lícitas 
e ilícitas, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento de 
estilo de vida saudável e a 
permanência dos estudantes 
nas salas de aula, tanto no 
meio universitário quanto na 
Educação Básica.
Segundo a coordenadora 
do NAUAD, Ana Lúcia de 
Grandi, a importância do 
projeto para a comunidade 
se define pelo fato de que as 
substâncias psicoativas estão 
presentes na vivência da 
população jovem, que inclui 
os estudantes. “Através do 
projeto, buscamos promover 
apoio emocional, acolhimento 
e aconselhamento à comu-
nidade acadêmica da UENP 
e das escolas públicas em 
uso e/ou abuso de drogas, 
contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento de estilo de 
vida saudável, além da cons-
cientização sobre o assunto”, 

destaca.
A primeira escola pública a 
ser atendida pelo projeto foi o 
Colégio Estadual Cívico-Mili-
tar José Pavan, em Jacarezi-
nho. Os alunos do 3º ano do 
Ensino Médio participaram 
de uma roda de conversa com 
a equipe, que apresentou a 
UENP e, além de desenvolver 
um bate-papo sobre prevenção 
às drogas, também esclareceu 
dúvidas da classe a respeito da 
Universidade.
Para Kayky Miguel de Oliveira 
Francisco, um dos estudantes 
da turma, participar da ação 
de extensão é uma experiência 
esclarecedora. “O projeto é 
bem interessante. Nos ajuda a 
abrir mais a mente e a ter uma 
visão ampla sobre o assunto 
em relação à prevenção. 
Receber o projeto em nossa 
turma foi muito importante 
por conta da instrução que a 
equipe nos passa a respeito da 
prevenção ao uso de drogas”, 
comenta Kayky.
A bolsista do projeto, Julia 
Fernanda Fávaro, do curso 
de Enfermagem da UENP, 
explica que, apesar de a maio-
ria dos alunos ser menor de 
idade, é necessário que haja 
diálogo sobre o assunto, uma 
vez que as drogas afetam qual-

quer faixa etária. “É impor-
tante que os alunos saibam 
sobre as drogas, pois elas estão 
presentes no cotidiano da 
comunidade em geral. Então é 
muito interessante que tenha 
palestras nas escolas para 
que eles possam entender 
mais sobre o assunto, para 
alertá-los. É necessário que 
deixemos claro o quanto as 
substâncias podem prejudi-
cá-los, a fim de evitar danos 
futuros”, explica.

Além de destacar a relevância 
do projeto para os adolescen-
tes, a bolsista também comen-
tou a respeito da contribuição 
do projeto para sua formação. 
“O projeto ainda está em seu 
início, mas, até agora, com 
os estudos desenvolvidos 
desde março e as atividades 
que estamos preparando 

para as demais escolas, foi 
possível adquirir bastante 
conhecimento e experiência 
para a minha vida acadêmica, 
além de obter uma visão mais 
ampla sobre esse assunto. E, 
depois de vir à escola, cogito, 
inclusive, trabalhar futura-
mente com os adolescentes”, 
conclui Julia.
O diretor do colégio, Júlio 
César de Souza Madeira, 
agradeceu à UENP e à equipe 
do projeto por proporcionar a 
experiência para os alunos. 
“Tendo em vista que somos 
uma instituição de ensino que 
se encontra em uma comu-
nidade carente, nós temos e 
não podemos nos esquivar 
do problema da drogadição. 
Eu recebo com muita alegria 
esse projeto, que é muito 
necessário. Agradeço à UENP 
pela oportunidade da nossa 
escola participar do projeto e 
tenho esperança de que essa 
ação reflita positivamente na 
vida dos nossos jovens e ado-
lescentes”, finaliza o diretor.
O NAUAD planeja ainda 
desenvolver atividades em 
escolas nos municípios onde 
a UENP atua. De acordo com 
Ana Lúcia, as próximas esco-
las a serem atendidas serão, 
em Jacarezinho, além do Colé-

gio Estadual Cívico-Militar 
José Pavan, os colégios esta-
duais Anésio de Almeida Leite 
e Luiz Setti; em Bandeirantes, 
os colégios estaduais Cyríaco 
Russo e Mailon Medeiros; e em 
Cornélio Procópio, os colégios 
estaduais Castro Alves e Zul-
mira Marchesi Silva.
A equipe do projeto conta 
ainda com as professoras 
Elaine Lucas dos Santos e 
Roberta Ekuni de Souza, 
que atuam como psicólogas 
junto à Barbara Canedo Egea 
Pereira, bolsista do projeto; 
Marla Fabiula de Barros 
Hatisuka, professora e enfer-
meira; a socióloga Cristiane 
Schell Gabriel e a farma-
cêutica bioquímica Simone 
Cristina Castanho Sabaini de 
Melo. Fazem parte da equipe 
também as bolsistas estudan-
tes de enfermagem Amanda 
Camila Speer, Marina Mon-
teiro Fernandes e Talissa 
Thayná Gonçalves Perucci, 
além da acadêmica voluntária 
Camila Flora da Silva.
O projeto é financiado pela 
Superintendência de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
por meio do edital Universi-
dade sem Fronteiras. A UENP 
possui atualmente sete proje-
tos aprovados pela USF.

Receber o projeto em 
nossa turma foi muito 
importante por conta 
da instrução que a 
equipe nos passa a 
respeito da prevenção 
ao uso de drogas

UENP desenvolve projeto de prevenção as 
drogas em escolas do Norte Pioneiro

Ação é uma iniciativa do Núcleo de Atenção ao Uso e Abuso de Drogas para 
conscientizar alunos da rede pública da região

[DROGAS NÃO]

Da Assessoria
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Política e

Japira dá andamento em procedimentos 
licitatórios de nova UBS

Nesta terça-feira (17), o 
prefeito de Japira, Paulo Mor-
finati, o Paulinho, o vereador, 
Alex Tomazi e o subprocura-
dor Messias Samoel estiveram 
em Curitiba na Secretaria 
de Estado da Saúde (SESA) 
juntamente ao secretário Dr. 
Cesár Augusto Neves e do 

coordenador de Obras Adil-
son José Silva. 
Durante o encontro, foram 
tratados assuntos relacio-
nados a documentação de 
autorização, referente ao 
andamento dos procedimen-
tos licitatórios da nova cons-
trução da Unidade Básica de 

Daniele Caetana

[MELHORANDO A SAÚDE]

Na última segunda-
-feira (16), a Câmara Munici-
pal de Arapoti, por meio dos 
vereadores, realizou uma 
homenagem aos profissionais 
de enfermagem do município. 
A iniciativa é uma celebração 
ao dia 12 de maio, Dia Mundial 
do Enfermeiro. 
A moção de aplausos entre-
gue aos 20 profissionais de 
enfermagem que atuam na 
rede pública do município 
foi proposta pelos vereadores 
Edilson Corsini, Professore 
Jean e Maicon Pot. A moção 
destaca a importância destes 
profissionais no desenvolvi-
mento da ciência e proteção 
da saúde e cuidados com a 
população, além da dedicação 
e amor ao próximo. Também 
foi destacada a bravura dos 
enfermeiros e enfermeiras 
durante a “guerra” contra a 
Covid-19.

A cerimônia contou com 
a presença dos enfermei-
ros homenageados Alete 
vornes ribeiro, aline dalcin 
sagabinazi, andrea cristina 
da silva, anye oliveira pos-
satto, camila casagrande 
osorio, cristiane aparecida 
camargo, eloisa maria soares 
de camargo, eglen cassia ciola 
lima almeida, emilaine gre-

gorio klichowski, fernanda 
sene santucci, alexi raquel 
de camargo, selina ferreira 
ramos, talita teixeira kluppel 
dos santos, erica aparecida de 
moraes silva, marcia maria 
giglio, luciano faustino da 
silva, luciana maria stutz de 
melo, mario pinto de oliveira, 
rosane de camargo sousa e 
leonice martinha da silva.

Vereadores prestam homenagem aos 
profissionais de enfermagem de Arapoti
Equipe de 20 enfermeiros esteve na Casa de Leis para celebrar o Dia Mundial do Enfermeiro

Por Marcelo Aguiar

Na noite de ontem (17), o programa Conversa com 
Chimarrão recebeu o Delegado de Polícia Bradock que 
possui cerca de 30 anos de experiência na área e contou 
um pouco mais sobre suas vivências. 
O entrevistador Renan de Oliveira comenta sobre a 
experiência do Delegado com a equipe MST. “Foi por 
volta de 1995, eles invadiram uma cidade toda, todas as 
fazendas tomadas eram produtivas e passaram a perder 
toda a produtividade. Mas é claro que existem pessoas 
entro do movimento que são pessoas boas. Houve pessoas 
que se realocaram e eu ajudei, tanto que um deles leva 
meu nome”, conta Bradock. 

Renan comenta também sobre a influência que toda 
trajetória de Bradock sobre sua carreira como deputado 
estadual. “Na época que fui deputado tive a confiança da 
população pela minha experiência. Trabalhar na polí-
tica é muita mais difícil do que na delegacia, mas nesse 
período tive a oportunidade de amadurecer bastante e 
conhecer bem o meio”, disse o Delgado. 
Durante a conversa, Bradock relembra sua primeira 
troca de tiros. “Um dia desses estava fazendo uma volta 
no tempo na minha vida como delegado de Polícia e o 
que mais me deu medo agora, após tanto tempo, foi uma 
situação que tive em Rio Negro, onde ocorreu uma rebe-
lião e eu morava na delegacia, coisa que sempre fiz. O 
policial veio e me contou que o pessoal estava tentando 
fugir por cima da delegacia e eu apenas com um cinturão 
de 12 e uma 12, entrei na porta do solário deles, bati o 
cadeado e tinha 70 pessoas soltas, todos armados com 
estiletes. Mesmo com a situação consegui dominar a 
rebelião sozinho, mas repensando foi uma situação que 
eu poderia ter morrido caso eles resolvessem atacar”, 
enfatiza. 
Uma das pautas tratadas é a situação dos policiais 
atualmente, Bradock conta que um policial atualmente 
normalmente deve-se trabalhar 15 horas e por isso os 
plantões acabam com apenas um policial, o que pode ser 
perigoso para o funcionário e não garante a segurança. 
“Quando entrei na Polícia, a PM tinha 22 mil homens, 
hoje temos um estado com 13 milhões de habitantes e 
cerca de 12 mil trabalhando. Hoje em dia está em con-
dições precárias a situação”, relata. 
Bradock finaliza deixando uma mensagem para ouvintes 
e leitores da Folha. “A mensagem que deixo é a seguinte, 
temos que trabalhar. O trabalho dignifica o homem, o 
estudo dignifica o homem. Continuem sendo honestos 
e se você gosta de fazer o que você faz seja padeiro, 
mecânico, jornalista, mecânico faça tudo com carinho 
e com amor, como se fosse a última atividade da sua 
vida”, finaliza.

RENAN DE 
OLIVEIRA 
ENTREVISTA 
DELEGADO 
BRADOCK

Trabalhar na política é muita mais difícil do que na 
delegacia, mas nesse período tive a oportunidade 
de amadurecer bastante e conhecer bem o meio

Saúde para o município. 
Além disso, a ocasião serviu 
para estreitar laços de parce-
ria. “Estar com essa equipe é 
sempre um prazer, novamente 
renovamos nossos laços para 
trazer benéficos para o nosso 
município. A nova Unidade de 
Saúde irá trazer mais comodi-
dade no acesso a atendimentos 
médicos, exames, vacina e 
muitas outras coisas. Nosso 
compromisso é sempre buscar 
o melhor para a população 
japirense. ”, disse Paulinho. 
Também participaram da reu-
nião os prefeitos dos municí-
pios integrantes do Consórcio 
Intermunicipal do Vale do Rio 
Cinzas (CIVARC), para tratar 
sobre a questão do Corpo de 
Bombeiros de Ibaiti, visando 
buscar melhorias para o fun-
cionamento da unidade e o 
atendimento da região.
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4Cidades e
INVESTIMENTOS

O Paraná atraiu R$ 120 bilhões em investimentos 
privados no setor industrial em pouco mais de três anos. 
Os indicadores econômicos foram apresentados pelo 
governador Ratinho Junior a um grupo de empresários 
em Curitiba. “É um momento de agradecer a quem acre-
ditou e acredita no Paraná. Quem gera emprego e renda 
e faz esse Estado tão fantástico. Estipulamos uma meta 
bem audaciosa, quase utópica, chegar a R$ 40 bilhões de 
investimentos e hoje podemos anunciar R$ 120 bilhões. 
Isso é fruto de muito trabalho, da desburocratização da 
máquina pública e de uma política voltada para trabalhar 
ao lado do setor produtivo”, disse Ratinho Junior.

INVESTE II
Entre as 32 indústrias que se instalaram no Estado 

no período estão a maior maltaria (Ponta Grossa) e a 
maior fábrica de queijos do País (São Jorge D’Oeste), 
a maior fábrica de salsichas e empanados do mundo 
(Rolândia), o maior frigorífico da América Latina (Assis 
Chateaubriand) e ampliações nas plantas de empresas 
multinacionais, como Klabin, Volkswagen, Renault, Gazin, 
Boticário, além da expansão de cooperativas agrícolas.

LEI ORGÂNICA
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia 

Legislativa aprovou o projeto que institui a Lei Orgânica 
da Polícia Científica do Paraná. De acordo com o projeto, 
o órgão passa a incorporar as atribuições do Instituto 
Médico Legal e do Instituto de Criminalística. Dessa forma, 
a Polícia Científica passa a ser o órgão responsável por 
essas atribuições.

IPVA 2022
O pagamento da quinta e última parcela do IPVA 

2022 encerra hoje aos proprietários de veículos com placas 
de finais 3 e 4. Os contribuintes podem emitir as guias no 
portal da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefa). É pos-
sível quitar via PIX ou mesmo por meio de aplicativos. A 
alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, 
dependendo do tipo. O contribuinte que deixar de recolher 
o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso 
e juros de mora com base na taxa Selic.

COMIDA BOA
Cerca de 90 mil famílias paranaenses utilizam todo 

mês o Cartão Comida Boa nas 399 cidades paranaenses. 
Voltado à população em situação de vulnerabilidade, o 
programa garante R$ 80 para compra de alimentos e arti-
gos de necessidade imediata. Levantamento da Secretaria 
Estadual da Justiça, Família e Trabalho, responsável por 
operacionalizar o programa, aponta que 151.484 famílias 
já foram beneficiadas pelo programa entre dezembro de 
2021 e abril de 2022.

PLANETA AZUL
A Sanepar lançou uma nova campanha para orien-

tar a população sobre saneamento e informar sobre os 
programas sociais como o Água Solidária, Caixa d’Água 
Boa e a isenção de cobrança da primeira ligação de esgoto 
nas cidades com índice de atendimento com rede coletora 
abaixo de 90%. A campanha é protagonizada pela Turmi-
nha do Planeta Azul.

Marcando o 18 de maio, 
Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração de 
Crianças e Adolescentes, a 
administração municipal, 
através do CREAS (Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social), SHADS 
(Secretaria de Habitação e 
Desenvolvimento Social), 
promoveu uma passeata pela 
Avenida Antônio Cunha, 
centro de Jaguariaíva. O 
objetivo foi chamar a atenção 
da sociedade para a necessi-
dade de proteger os meninos 
e meninas e denunciar os 
casos de violação.
Estiveram na caminhada a 
prefeita Alcione Lemos, o 
vice Adilson Passos Felix, a 
juíza da Vara da Infância e 
Juventude, Ana Claudia de 
Lima Cruvinel, secretários 
municipais, entre eles a da 
SHADS, Fábia Kojo, a presi-

dente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Simone Leite 
Cunha, a presidente do Con-
selho Tutelar, Agata Barreto, 
as diretoras do CREAS, 
Zenaide de Azevedo Fanha 
e Rita Maganhatti, além de 
servidores e adolescentes 
dos serviços de convivência 
e fortalecimento de vínculos 
e membros da rede de prote-
ção. Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros deram apoio.
Na Praça Getúlio Vargas, 
início da concentração, a pre-
feita Alcione observou que a 
data de maior visibilidade é 18 
de maio, contudo o trabalho 
contra a exploração ao abuso 
e exploração infanto-juvenil 
ocorre o ano todo pela admi-
nistração municipal. Infor-
mou que as ações acontecem 
através da rede de proteção 
estruturada no município, 

ressaltando a importância 
da criação e estruturação, 
a partir de 2009, de órgãos e 
equipes especializadas como 
a do CREAS, com apoio das 
secretarias, que trabalham 
em conjunto para prevenir, 
acolher e defender as crian-
ças e adolescentes.
Destaque aos canais de 
denúncia, que podem ser o 
Disque 100, Disk Denúncia 
181 da Polícia Militar do 
Paraná ou telefones 3535-2920 
(Conselho Tutelar) e 3535-
9387 (CREAS) foram dados 
pela secretária da SHADS, 
Fábia Kojo, que também 
pediu apoio de todos para 
apontamento dos agressores. 
A juíza Ana Claudia reforçou 
a necessidade de denunciar 
e evidenciou que as pessoas 
que sabem do problema e não 
delatam o agressor também 
erram por omissão.

Jaguariaíva promove passeata para 
destacar a importância do dia 18 de Maio

Objetivo da ação é chamar a atenção da comunidade 
em geral para proteção de crianças e adolescentes em 

relação a exploração e abuso sexual

[PREVENÇÃO]

Ainda como parte 
da programação do Maio 
Laranja, dedicado ao reforço 
das ações de combate à 
exploração e violência sexual 
contra crianças e adoles-
centes, a administração 
municipal, via SHADS, em 
parceria com a Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer (SMECEL), investiu 
em uma palestra-show para 
centenas de alunos da rede 
municipal de educação (5º 
anos), particular e serviços 
de convivência, no Cine 
Teatro Valéria Luercy. O 
objetivo foi passar de forma 
lúdica e musical, aos meni-
nos e meninas, as orientações 

de como denunciar casos 
de abuso, sugerindo por, 
exemplo, conversar com os 
professores e pais sobre o 
problema ou ainda pedir 
ajuda pelo Disque 100. A 
ação teve inclusive resultado 
imediato, visto que vítimas 
pediram ajuda após assistir 
à apresentação.

[PALESTRA]

Da Assessoria
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Operação policial 
reforça segurança 
em Wenceslau Braz e 
Siqueira Campos

Duas operações poli-
ciais foram realizadas na 
tarde desta terça-feira (17) 
nos municípios de Wenceslau 
Braz e Siqueira Campos. O 
objetivo foi promover maior 
segurança a população e reali-
zar o policiamento preventivo. 
Em Siqueira Campos, uma 
ação conjunta contou com 
a participação de policiais 
militares e da Polícia Civil. 
Entre as ações, foi realizada 
a fiscalização de trânsito com 
a abordagem de veículos e 
motos. Também houve abor-

dagem de pedestres. Como 
resultado, um automóvel foi 
apreendido. 
Em Wenceslau Braz, equipes 
da Polícia Militar também 
realizaram o policiamento 
preventivo com ações que 
contaram com abordagens 
de pessoas, motos e veículos. 
Durante a ação, um moto-
rista foi flagrado dirigindo 
com a CNH pendente e com a 
necessidade de que ele fizesse 
a reciclagem.
Nas duas cidades, ninguém 
foi preso. 

[MAIS SEGURANÇA]

Da Redação

Um casal de moradores 
do município de Cambará 
passou por momentos de 
pânico e medo sob a mira 
de criminosos durante um 
assalto a mão armada regis-
trado na noite da última 
segunda-feira (16).
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
foi acionada para prestar 
atendimento a uma ocorrên-
cia de assalto registrada em 
uma residência situada no 
Centro. Diante do chamado, os 
policiais foram até o endereço 
informado para averiguar a 

situação. 
No local, em contato com as 
vítimas, estas relataram que 
dois homens em uma moto 
chegaram na residência sendo 
que um portava uma pistola 
e outro um revólver anun-
ciando o assalto. O casal foi 
amarrado enquanto os crimi-
nosos faziam a limpa na casa 
levando joias e outros objetos 
das vítimas. Em seguida, 
fugiram levando ainda uma 
caminhonete GM/S10 de cor 
branca. 
Em posse das informações, os 
policiais emitiram um alerta 

sobre as características dos 
criminosos e da caminhonete 
sendo informadas, inclusive, 
as forças policiais da região 
Sul do Estado de São Paulo. 
Já na manhã da terça-feira 
(17), a caminhonete foi encon-
trada abandonada no bairro 
Dacalda em Jacarezinho. 
Até o fechamento desta edição 
nenhum dos suspeitos havia 
sido identificado ou preso. A 
polícia conta com a ajuda da 
comunidade para identificar 
os criminosos e denúncias 
podem ser realizadas através 
dos telefones 181 ou 190.

Da Redação

Dois caras em uma moto amarram 
casal em assalto a mão armada

[OPERAÇÃO ARROBA]

Equipes do Ministério 
Público do Paraná e das forças 
policiais continuam inten-
sificando as investigações e 
ação de combate ao tráfico de 
drogas na região do Norte Pio-
neiro. Nesta quarta-feira (18), 
foi deflagrada no município 
de Cornélio Procópio a ope-
ração Arroba em combate ao 
tráfico de drogas sintéticas. 
De acordo com informações 
da assessoria do Ministério 
Público do Paraná, cerca de 
53 agentes da Polícia Militar 
do 18º, 5º e 30º Batalhão da PM 
cumpriram 13 mandados de 
prisão e outros 11 de busca 
e apreensão expedidos pela 
promotoria de Justiça de 

Cornélio Procópio. O objetivo 
da ação foi desmantelar uma 
quadrilha especializada no 
comércio de drogas sintéti-
cas. 
Durante o cumprimento dos 
mandados em diferentes 
bairros da cidade, os policiais 
realizaram a apreensão de 
quantidades significativas 
de maconha e entorpecentes 
sintéticos, alem de uma arma 
de fogo, balança de precisão 
e uma quantia em dinheiro. 
Segundo o MP, as investiga-
ções começaram em janeiro 
deste ano quando um inte-
grante do grupo foi preso em 
flagrante. 

MP e PM cumprem 
mandados contra o tráfico 

de drogas sintéticas no 
Norte Pioneiro

Ação foi deflagrada nesta quarta-feira no 
município de Cornélio Procópio e contou com a 

participação de mais de 50 policiais
Da Redação
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BANCO 34

VCMT
AMARGURA

FRATERNAL
ETERDDT
JANJOIA
OCALOCD

CEMITERIO
MANOLAÇOS

TSBANP
ACAROAR
CRAPPLE

LAUDOSPAÇ
DECANATO

MOLESTIAS

Agência
Nacional 

de Petróleo
(sigla)

Basta;
chega

(interj.)

Demonstrar
fé em algo

Zelosa;
cuidadosa

5, em
romanos
Selva;

floresta

Poderoso
inseticida

(?) Santana,
técnico (fut.)

Formas de
venda de
produtos
Angústia;
tristeza

A relação
entre

irmãos

Adorno
precioso
Tecla de

PCs

Janeiro
(abrev.)

Local de
trabalho

do coveiro

Pele en-
durecida

Consoantes
de "mina"

Significa
"Ordem",
em OAB Compact 

disc (sigla)
Determina-
ção (fig.)

Nós dados
em tênis
Carvão

aceso (pl.)

Genitor (inf.)

Fora do (?):
sem trans-

missão

Reduzir a
(?): moer
Peça para

cavar

Maçã,
em inglês
Alimento

açucarado

Divisão 
do mês

astrológico
Doenças

Amigo
(pop.)

Conclusão
da perícia

(pl.)

O primeiro
anestésico
cirúrgico

Novo
(?): as

Américas Inflação

Conser-
vador

Cruela 
(?), vilã 

da Disney
(Cin.)

Cláudia
Raia,
atriz 

Parasita
causador

de alergias

3/alt. 5/apple. 6/laudos. 8/decanato. 9/fraternal — moléstias.

Wesley Safadão se defende 
após ser acusado de ‘estrelismo’

Não vai ser dessa vez 
que Belo irá entrar na polí-
tica. Segundo informações 
da coluna de Leo Dias, do 
site Metrópoles, o cantor, que 
estava filiado ao PL, mesmo 
partido do presidente  Jair 
Bolsonaro, desistiu de se can-
didatar ao cargo de deputado 

federal no Rio de Janeiro.
Em abril deste ano, Belo assi-
nou a ficha de filiação ao PL 
para se candidatar a depu-
tado federal pelo partido de 
Bolsonaro.  Ainda de acordo 
com Dias, o foco do artista 
agora é abrir um bar na 
cidade carioca.

Belo desiste de se candidatar 
a deputado federal pelo 

partido de Bolsonaro

Giovanna Ewbank fala 
sobre voltar a atuar: ‘Tinha 

bastante medo’
Giovanna Ewbank, 

que estava se dedicando a 
projetos como apresenta-
dora, voltou a atuar. A atriz 
está ao lado de Cleo e Erika 
Januza como uma das bruxas 
de A Magia de Aruna, do 
DisneyPlus, que deve estrear 
em 2023. Em conversa com a 
Quem, ela contou que teve 
medo de retomar a carreira 
após sete anos.

“Eu tinha bastante de medo 
de quando chegasse esse 
momento de voltar a atuar. 
Eu sabia que ia chegar, mas 
fiquei surpresa. Não imagi-
nava que teria tanto prazer 
como estou tendo. Pensei 
‘será que consigo decorar 
texto como antes?’, porque eu 
era muito rápida. Foi muito 
orgânico”, contou

O cantor Wesley Safadão 
foi acusado de “estrelismo” 
após supostamente ter recu-
sado tirar uma foto com uma 
fã enquanto caminhava para 
o palco para um show em São 
Luís (MA), no sábado (14). No 
vídeo, que viralizou nas redes 
sociais, o artista pede para não 
encostarem nele.
“Não encosta, não chega perto 
de mim não”, diz Wesley Safa-
dão. No mesmo momento é pos-
sível escutar uma fã pedindo 
uma foto com o cantor. No 
entanto, o artista explicou em 
uma série de stories postados 
no Instagram que a frase foi 
dirigida a um segurança que 
estava atrás dele.

ÁRIES 
Renovações necessárias se 
revelarão inadiáveis, e você 
precisará dedicar sua aten-
ção. 

TOURO
As informações que você 
vem acumulando deverão ser 
analisadas com atenção para 
que possam ser utilizadas a 
seu favor. 

GÊMEOS 
A tendência é que hoje você 
queira refletir sobre os sen-
timentos e sensações que 
surgirão em seu interior.

CÂNCER 
A sua flexibilidade estará 
amplificada, e essa força per-
mitirá que cada desafio seja 
encarado de forma fluida e 
criativa. 

LEÃO 
O seu rendimento dependerá 
de um olhar mais pragmático 
e contestador em relação 
aos seus próprios planos e 
projetos. 

VIRGEM 
Busque manter uma postura 
prudente ao expressar suas 
opiniões, sendo mais objetivo 
e cuidadoso com as palavras.

LIBRA 
Ao acessar o universo dos 
sentimentos, é provável que 
encontre orientações necessá-
rias para o desenvolvimento 
emocional que precisa agora. 

ESCORPIÃO 
As sombras que se iluminarão 
em você, deverão se tornar 
forças propulsoras de fé e 
otimismo no seu caminho.

SAGITÁRIO 
É provável que hoje você 
encontre o equilíbrio entre a 
assertividade e a maleabili-
dade, conseguindo dar dire-
cionamento às informações 
que possui agora. 

CAPRICÓRNIO 
Para poder ir além de seu 
momento presente, será pre-
ciso unir coragem e prudên-
cia. 

AQUÁRIO 
Quando você se aliar ao movi-
mento da renovação, muitas 
forças que estão adormecidas 
despertarão.

PEIXES 
Ao enfrentar sua jornada com 
confiança e firmeza em seus 
próprios passos, você poderá 
desfrutar das benesses de seu 
próprio trabalho e talento. 
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JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

WENCESLAU BRAZ

WENCESLAU BRAZJABOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 52/2022
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.52/2022. 
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 
Aquisição de alvejante Peroxido de Hidrogênio para 
lavanderia do Hospital Municipal

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 15.436,00 (quinze mil qua-
trocentos e trinta e seis reais),
4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  01/06/2022 
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, 18/05/2022.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL – PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 16/2022

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 46/2022 de 04 de abril de 2022, 
que declarou dispensável a licitação para contrata-
ção de empresa especializada para realização de 
palestras e oficinas relacionadas à “Erradicação do 
Trabalho Infantil e Violência Digital/Cyberbulling”, com 
famílias, crianças e adolescentes, em atendimento 
à Deliberação 089/2019 do CEDCA/PR, solicitada 
pelo Departamento Municipal de Assistência Social, 
com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
O valor da contratação totalizou em de R$2.396,00 
(dois mil e trezentos e noventa e seis reais) em favor 
da empresa Aldeia da Ideia.
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se 
devidamente instruído com os requisitos previstos no 
art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 18 de maio 2022.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL – 
PARANÁ

DECRETO Nº 18/2022
SÚMULA: Concede, de conformidade com o art. 
30, I e II, da Lei Complementar 273/2006 (Código 
Tributário Municipal), desconto e parcelamento na 
arrecadação do IPTU e Taxas lançadas em 2022 e 
dá outras providencias.

ART. 1º.  Na arrecadação do imposto predial e 
territorial urbano e taxas, lançados em 2022, serão 
concedidos, conforme disposto no art.30, I e II, da 
Lei Complementar Municipal 273/2006, desconto e 
parcelamento:
I. de dez por cento para o pagamento integral até a data 
do vencimento em 11 de julho de 2022 (11/07/2022);
II. parcelamento em até seis vezes, sem desconto, 
com vencimento da primeira parcela em 11 de julho 
de 2022 (11/07/2022).
Parágrafo Único: O valor mínimo de cada parcela 
não poderá ser inferior a dez reais.
ART. 2º. Para os imóveis situados na zona de urba-
nização específica, considerando o diminuto valor 
dos tributos, o parcelamento será em até duas vezes.
ART. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua 
publicação e revoga disposições contrárias.

J. Sul (PR), em 17 de maio de 2022.
 
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

Extrato - Atas de Registro de Preço - Pregão Eletrônico nº 
20/2022 - Processo administrativo nº 58/2022 - Órgão gestor: 
Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrita no CNPJ/
MF nº 76.920.800/0001-92. - Objeto: “Registro de Preço para 
possível contratação de empresa especializada em serviços de 
vigilância desarmada, pelo período de 12 (doze) meses” - Prazo 
de vigência: 12 (doze) meses, ou seja, 18 de maio de 2022 a 
17 de maio de 2023. - Ata de registro de preço nº 90/2022 – 
Alcateia Segurança Ltda – CNPJ: 18.836.419/001-43- Item:1, 
2, 3, 4 e 5, pelo valor total de R$ R$ 16.480,00 (dezesseis mil, 
quatrocentos e oitenta reais). - Wenceslau Braz - PR, 18 de 
maio de 2022. - Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito

TERMO DE HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 20/2022 
Processo administrativo nº 58/2022

OBJETO: “Registro de Preço para possível aquisição de mate-
riais esportivos, a serem possivelmente adquiridos no período 
de 12 (doze) meses”

O pregoeiro do Município de Wenceslau Braz-PR, no uso de 
suas atribuições legais, comunica aos interessados no forne-
cimento do objeto do Pregão Eletrônico – Registro de Preço 
nº xx/2022, que após a análise e verificação das propostas e 
documentação apresentada pelas proponentes, decidiu Habi-
litar e Adjudicar o objeto a seguinte proponente:

Fica habilitada a empresa ALCATEIA SEGURANCA - EI-
RELI (CNPJ: 18.836.419/0001-43) e adjudicado o objeto da 
presente licitação nos lotes: 1,2,3 e 4, pelo MENOR PREÇO 
POR ITEM, no valor total de R$16.480,00 (dezesseis mil e 
quatrocentos e oitenta reais).

Wenceslau Braz – PR, 18 de maio de 2022.

Mateus Moreton
Pregoeiro Municipal - Portaria nº 040/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 20/2022 – Registro de Preços 
Processo administrativo nº 58/2022
OBJETO: “Registro de Preço para possível aquisição de mate-
riais esportivos, a serem possivelmente adquiridos no período 
de 12 (doze) meses”
Face ao contido no Parecer do Departamento Jurídico, o 
Excelentíssimo Senhor Atahyde Ferreira dos Santos Junior, 
Prefeito do Município de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, especificamente pelo contido 
na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para 
todos os efeitos e fins legais, principalmente para intimação das 
partes, terceiras e eventuais interessados, que HOMOLOGA o 
presente procedimento licitatório, para o fim de adjudicar seu 
objeto a empresa: 
ALCATEIA SEGURANCA - EIRELI (CNPJ: 18.836.419/0001-
43), no valor total de R$16.480,00 (dezesseis mil e quatrocentos 
e oitenta reais)
Wenceslau Braz - PR, 18 de maio de 2022.
Atahyde Ferreira dos Santos Junior
Prefeito 
 

RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 
8.666/93 em conformidade com base no Artigo 25, da Lei nº 
8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do presente no processo 
de Chamamento Público nº 002/2022, RATIFICO o “Aquisição 
de gêneros alimentícios diversos, orgânicos ou em 
conversão da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural para atender os alunos matriculados nas 
escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede 
Pública Municipal de Wenceslau Braz, Estado Paraná”, a 
ser realizado pela empresa ASSOCIAÇÃO DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES NORTE PIONEIRO, inscrita 
no CNPJ/MF nº 18.112.010/0001-84, com o valor total máximo 
de R$ 794.415,25 (setecentos e noventa e quatro mil, 
quatrocentos e quinze reais e vinte e cinco centavos). 

Wenceslau Braz-PR, 18 de maio de 2022. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior 

Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE ÁRBRITOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 68º JOGOS 
ESCOLARES DO PARANÁ”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – JOSÉ RENATO FERREIRA – CNPJ Nº 
03.935.572/0001-50, que indicou o menor preço para a 
contratação do item 01, no valor total de R$ 12.375,00 (Doze mil, 
trezentos e setenta e cinco reais). 
Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 18 de Maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2022 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS (CONFECÇÃO DE 
BANNER, BACKDROP, CRACHÁS, PLACA) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO “68º JOGOS 
ESCOLARES DO PARANÁ”. 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – EVERTON ALEXANDRE DA SILVA – CNPJ Nº 
10.579.628/0001-47, que indicou o menor preço para a 
contratação dos itens 01, 02, 03 e 04, no valor total de R$ 
1.845,00 (Um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). 
Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 18 de Maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
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E m 7 de setem-
bro de 1923 foi 
inaugurada a 

tão querida Estação Ferroviá-
ria Affonso Camargo no muni-
cípio de Joaquim Távora, no 
Norte Pioneiro. 
A estação  foi aberta com o 
nome de  Affonso Camargo. 
De acordo com o relatório da 
RVPSC 1923, o local era des-
crito como “toda de madeira, 
obedecendo ao novo tipo de 
estação de 3ª classe, aprovado 
pela inspetoria. Assentada 
sobre alicerces de alvenaria 
de pedra e com plataforma 
na mesma alvenaria”. Se 
tornando um marco na colo-
nização do município, possibi-
litando seu desenvolvimento 
através do comércio de café, 
algodão e da madeira extraída 
da região. 
A linha que operava pela 
estação era chamada de Para-
napanema e foi inicialmente 
construída para evitar o 
“perigo paulista”, ou seja, a 
exportação de mercadorias 
do Norte Velho do Paraná via 
E. F. Sorocabana pelo porto 
de Santos. 
Deu-se continuidade no trân-
sito até 1937, quando alcançou 
a já existente E. F. São Pau-
lo-Paraná e por ela atingiu 
o tráfego mútuo a cidade de 

Ourinhos, em São Paulo. 
Depois da abertura da linha 
Apucaranas-Uvaranas, em 
1975, o ramal entrou em 
decadência por ter uma linha 
obsoleta e cheia de curvas. 
O último trem de passagei-
ros, Trem do Norte, rodou 
em junho de 1979. Em 2001, 
apenas o tráfego de carguei-
ros estava funcionando até 
que foi suspenso pela ALL, 
concessionária que estava 
utilizando a linha até então. 
Assim a linha foi desativada 
e praticamente abandonada 
em toda a sua extensão.
Apesar do encerramento, a 
estação ferroviária permane-
ceu e com o tempo se tornou 
um local de lembranças, sendo 
tombada pelo Patrimônio His-
tórico, Cultural e Ambiental 
do Paraná. 
Com o passar do tempo, 
acabou ficando de lado e com-
prometida por vandalismos. 
Por isso, a América Latina 
Logística (ALL) se comprome-
teu em restaurar seis estações 
ferroviárias localizadas em 
ramais fora de operação no 
interior do Paraná, sendo uma 
delas a Estação Affonso Pena. 
Um pouco antes de ser ini-
ciado o processo de restau-
ração, em fevereiro de 2013, 
uma fatalidade acorreu. Um 

incêndio atingiu a estação 
e se alastrou rapidamente 
pela estrutura de madeira. 
Os bombeiros foram aciona-
dos, mas quando chegaram o 
local já estava completamente 
destruído pelo fogo. 
Conforme o diretor de Cultura 
do município, Flávio Luís 
Ribeiro, não se sabe compro-
vadamente até hoje a causa do 
acidente. “Na época a polícia 
averiguou toda a situação, 
mas nada foi concretizado. 
Alguns rumores diziam que 
foram menores de idade que 
causaram o incêndio, mas 
nada foi comprovado”, disse. 
Após o incêndio a estação foi 
completamente destruída, 
causando comoção por muitos 
moradores da cidade. “Na 
época do incêndio eu ainda 
não era diretor de Cultura, 
mas a perda de um local tão 
importante para o município 
realmente entristeceu a todos, 
principalmente as pessoas 
mais velhas que guardavam 
com carinho o local”, comenta 
Flávio. 
Em 2016, a ALL, começou a 
trabalhar na réplica do prédio 
original, com o objetivo de 
recuperar manter presente 
parte da história de cons-
trução cultural e social do 
município. 

A antiga estrutura foi cons-
truída em madeira peroba, 
mas atualmente há uma 
grande escassez do produto, 
por isso o projeto de constru-
ção foi adaptado para madeira 
de cedro.
O local agora possui 270 
metros quadrados e foi 
erguido sobre o mesmo ali-
cerce de alvenaria, um dos 
únicos que resistiu às chamas. 
“Reconstruir a estação foi 
de extrema importância. A 
estação significa a valorização 
do patrimônio histórico cultu-
ral, a identidade que molda as 
pessoas que nasceram aqui”, 
enfatiza Flávio. 
Hoje em dia na Estação fun-
ciona a divisão de Cultura 
do município e também o 
Museu Memorial Tavorense. 
O acervo é composto por 
diversos objetos de época, 
como antigas maquinas de 
escrever, rádios, fotos, livros, 
entre muitas outras coisas 
que foram todas doadas pela 
população para compor o 
museu. O local é aberto para 
visitação, sendo de segunda a 
sexta-feira das 08h00 às 17h00. 
Além disso, o local desenvolve 
diversos projetos culturais 
disponibilizados para toda a 
população. 

Estação ferroviária de Joaquim Távora 
é reconstruída e se torna museu

[DAS CINZAS AO LEGADO]

Diretores e funcionários 
da estação Affonso 

Camargo posam para foto 
no dia da inauguração da 

estação nos anos 1920

 Foto: Arthur Wischral

 Ruinas do incêndio da 
Affonso Camargo em 
fevereiro de 2013. 

Local foi consumido pelas 
chamas em 2013, mas 
passou por um processo 
de reconstrução e abriga 
objetos que contam um 
pouco da história do 
município e da região

Daniel Gentil
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