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ACESSE-ME

Projeto de estudante da 
UENP em Mestrado ganha 
premio nos Estados Unidos
Jéssica Quirino da Silva é médica veterinária e mestre 
em agronomia e foi a vencedora do Planet of Plenty

Ana Paula Padrão posa de 
maiô para ensaio fotográfico: 
‘Seríssima jornalista’

[ENTRETENIMENTO]

Wenceslau Braz começa 
projeto de Arborização e 
readequação Ambiental
Ação visa beneficiar a população brazense nos aspectos ambientais como amenizar a 
temperatura, poluição sonora, aumentar a qualidade e umidade relativa do ar

[MEIO AMBIENTE]

Prefeito de Wenceslau Braz realiza reunião 
do programa Família Paranaense

População contemplada será beneficiada com infraestrutura adequada, calcamento, luz, 
água e rede de esgoto, tudo com o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança

[HABITAÇÃO]

Investigação em Tomazina 
leva a apreensão de 
drogas e armamentos
Apuração das informações sobre o crime levou as 
equipes até um suspeito na cidade de Apucarana

[OPERAÇÃO]
Acidente entre carro e 
moto deixa um ferido 
em SAP
Motociclista ficou ferido sendo socorrido e 
encaminhado ao Pronto Socorro

[TRÂNSITO]

[SAÚDE ANIMAL]
Joaquim Távora realiza reunião para 
debater controle populacional de animais

Município obteve um aumento de 30 para 60 castrações mensais, 
atendendo o programa de governo da atual gestão
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Geral e
Projeto de estudante da UENP 

em Mestrado ganha premio nos 
Estados Unidos

Jéssica Quirino da Silva é médica veterinária e mestre 
em agronomia e foi a vencedora do Planet of Plenty 

promovido pela empresa estadunidense Alltech

A médica veterinária e 
mestre em Agronomia pela 
Universidade Estadual do 
Norte do Paraná (UENP), Jés-
sica Quirino da Silva, venceu 
a premiação Planet of  Plenty, 
da empresa estadunidense 
Alltech, em 2021, na catego-
ria Estudante com o projeto 
intitulado “Redução do uso 
de antibióticos com foco em 
período seco”. O evento para o 
recebimento da honraria será 
realizado na próxima semana 
nos Estados Unidos.
Jéssica partilha a felicidade 
pelo prêmio internacional. 
“Fiquei muito feliz com a 
premiação. Graças ao meu 
orientador e à UENP, consegui 
realizar esse projeto. Além do 
meu nome e do meu orienta-
dor, o nome da Universidade 

onde eu me formei e fiz o meu 
mestrado, que é a UENP, foi 
levado para além do Brasil. 
Fico muito honrada em ir para 
lá representar todo esse pes-
soal que me deu total apoio”, 
comemora Jéssica.
O projeto, orientado pelo 
professor-doutor Marcelo 
Alves da Silva, do curso de 
Medicina Veterinária da 
UENP, foi desenvolvido na 
Fazenda Lagoa Dourada, 
dos produtores Ellen e Nico 
Biersteker, de Arapoti (PR), 
e buscou detectar precoce-
mente a ocorrência de mastite 
em vacas leiteiras, a fim de 
aumentar o bem-estar dos 
animais e reduzir o uso de 
antibióticos e os possíveis 
impactos ambientais.
O orientador do projeto des-

tacou a importância da pre-
miação para a Universidade. 
“Receber esse prêmio é muito 
importante para a UENP por 
demonstrar a qualidade dos 
trabalhos e das pesquisas aqui 
desenvolvidas. Além disso, o 
trabalho foi extremamente 
relevante por ter saído da Uni-
versidade e ter sido aplicado 
em uma propriedade rural, 
sendo ligado à rotina prática”, 
comenta Marcelo.
Jéssica venceu o prêmio ainda 
quando mestrada da UENP 
e viajará para Lexington, 
Kentucky, para receber a 
honraria no evento Alltech 
One Conference, que ocorre 
entre os dias 22 e 24 de maio 
de 2022 nos Estados Unidos.

Da Assessoria

[CONQUISTA] [INVESTIMENTO]

A população do muni-
cípio de Guapirama recebeu 
nesta semana mais uma boa 
notícia referente a investi-
mentos no município. Isso 
porque, nesta quarta-feira 
(18), foi confirmada a libe-
ração de quase meio milhão 
em recursos do projeto “Meu 
Campinho” para o municí-
pio. 
O anuncio foi feito pelo depu-
tado estadual Cobra Repór-
ter em Curitiba em reunião 
na Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento (SEDU) 
para homologação da licita-
ção. O prefeito Edui Golçal-
ves, o Dudu, esteve presente 
para receber a verba no valor 
de R$ 406,258,71.
De acordo com informações 
da assessoria de imprensa 
do deputado, o valor será 
investido na construção de 
um campo de futebol com 
grama sintética, academia 

para terceira idade, play-
ground para criançada além 
do projeto de paisagismo. A 
obra será realizada no resi-
dencial Portal Alvorada II, 
conforme adiantou o prefeito 
Dudu. 
O deputado falou sobre as 
liberações de recursos para 
o município. “Quero desta-
car que, no mês passado, foi 
autorizada a licitação para 
a pavimentação de ruas de 
Guapirama pela secreta-
ria estadual de Desenvol-
vimento Urbano também 
através do meu intermédio. 
Essas reivindicações chega-
ram até mim pelo prefeito de 
Guapirama, Edui Gonçalves 
(Dudu), o vice-prefeito Nagib 
e os vereadores da base que 
estão conosco construindo 
uma cidade mais próspera 
junto com o governador 
Ratinho Junior”, disse.

Guapirama recebe 
quase R$ 500 mil 

para obra do “Meu 
Campinho”

Liberação do recurso foi 
anunciada pelo deputado 

Cobra Repórter ao prefeito Edui 
Gonçalves em Curitiba

Por Marcelo Aguiar
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Política e
Prefeito de Wenceslau Braz realiza reunião do 

programa Família Paranaense
População contemplada será beneficiada com infraestrutura adequada, calcamento, luz, 
água e rede de esgoto, tudo com o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança

[HABITAÇÃO]

Na tarde desta quin-
ta-feira (18), a prefeitura 
municipal de Wenceslau Braz 
realizou uma reunião com as 
famílias brazenses beneficia-
das pelo programa Família 
Paranaense. 
O objetivo do programa é 
promover a autonomia e o 
protagonismo das famílias 
em situação de maior vulne-
rabilidade social em todo o 
Estado, por meio da articula-
ção de uma rede integrada de 
proteção, que promova ações 
intersetoriais planejadas, de 
acordo com as necessidades 
de cada família e de sua comu-
nidade.
A abertura do programa 
no município foi no ano de 
2013. “Admito que não é fácil 
aguentar quase dez anos para 
receber um programa, um 
absurdo, mas vai sair. Ontem 
uma senhora me disse que 

acreditava no meu governo 
e que mesmo que a rua dela 
ainda não estivesse calçada, 
ela via que outros lugares 
estavam e acredita que vai 
chegar a vez dela. Quando a 
gente não enxerga nada acon-
tecendo todo mundo perde a 
esperança. As pessoas que 
atravessam a cidade veem a 
mudança que a cidade está 
sofrendo”, disse o prefeito 
Atahyde Ferreira, o Taidinho, 
em suas redes sociais.
As famílias serão beneficiadas 
com infraestrutura adequada, 
calcamento, luz, água, rede 
de esgoto e demais partes 
estruturais, todas visando 
proporcionar mais conforto 
a população.
Até o momento, 97 famílias 
serão contempladas com o 
programa. “Estamos traba-
lhando junto ao Governo do 
Estado para entregarmos 60 

Daniele Caetana

Na semana passada, a equipe 
da prefeitura municipal de 
Jaboti realizou uma semana 
inteira de busca e melhorias 
para o município. O prefeito, 
Regis William, esteve em 
diversos lugares para concre-
tizar esse objetivo. 
Durante o itinerário, houve 
primeiramente um encontro 
entre o prefeito e o governador 
Rainho Júnior, onde pude-

ram estreitar laços e discutir 
demandas do município. 
A cidade também recebeu 
uma emenda parlamentar do 
deputado estadual Sandro 
Alex no valor de R$ 250 mil 
para o setor de Saúde, um 
trator cortador de grama e 
um soprador para limpeza 
urbana. 
Além disso, também foram 
realizadas ações de melhorias 

Jaboti realiza semana de busca 
de recursos para o município

Daniele Caetana

Itinerário semanal contou com a presença de dois deputados, recebimento de 
emendas parlamentares e ações de melhorias em infraestrutura

A Santa Casa de Siqueira 
Campos está passando por um 
verdadeiro divisor de águas 
nos últimos anos. De uma 
instituição afundada em pro-
blemas, atualmente o hospital 
segue como uma das princi-
pais referências em gestão 
na região do Norte Pioneiro 
anunciando novas parcerias e 
melhorias atrás de melhorias. 
Nesta semana, por exemplo, 
foi anunciada mais uma verba 
no valor de R$ 260 mil que irá 
promover melhorias e tornar 
a estrutura da Santa Casa 
ainda mais moderna. Isso 
porque a instituição parti-
cipou de um programa de 
eficiência energética da Copel 
onde 55 instituições apre-
sentaram projetos voltados 
ao uso de energia. O projeto 
apresentado pela diretoria do 
hospital siqueirense ficou em 

13º e conquistou a verba que 
será aplicada em uma usina 
de energia solar. 
Em entrevista ao radialista 
Claret Coutinho, o diretor 
da Santa Casa, João Amaral, 
comemorou a conquista e des-
tacou a economia de recursos 
que a usina irá proporcionar 
a instituição. “Agora a Santa 
Casa irá poder gerar sua 
própria energia reduzindo 
ou até mesmo não precisando 
pagar a conta de luz. Isso gera 
uma economia de recursos 
que podem ser aplicados em 
outros setores proporcio-
nando um atendimento cada 
vez melhor aos nossos pacien-
tes”, disse o diretor. 
A expectativa é que a usina 
solar seja instalada ainda este 
ano e gere uma economia em 
torno de R$ 5 mil mensais.

Santa Casa de Siqueira Campos 
conquista recurso de R$ 260 mil 

para energia solar
Por Marcelo Aguiar

em infraestrutura como a 
substituição de lâmpadas con-
vencionais por luminárias de 
LED, dando continuidade no 
programa de modernização 
da iluminação pública; repa-
ros na iluminação da praça da 
Água Branca e no complexo 
esportivo da Samambaia; con-
cretagem da Ponte da Água 
Branca. 
Ainda durante a semana, o 
município recebeu a visita 
do deputado estadual, Evan-
dro Araújo, para anunciar a 
aprovação de seu Projeto de 
Lei na Assembleia Legisla-
tiva que concede a Jaboti o 
Título de Capital Paranaense 
do Morango e também para 
entregar R$25 mil de materiais 
esportivos de sua emenda. 

casas já concluídas. Agra-
deço a presença do chefe da 
regional da Sejus, Lisandro, 

colaboradores da COHAPAR, 
secretaria da Habitação, 
secretários, vereadores e 

público presente. O trabalho 
continua, Deus nos abençoe”, 
disse Taidinho. 
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4Cidades e

AQUECE PARANÁ
Na terceira edição, a campanha Aquece Paraná 

arrecada doações para combater o frio do inverno. A 
doação de cobertores é o foco da campanha, mas serão 
aceitas roupas de inverno novas ou em bom estado 
de uso. Os itens podem ser levados até os quartéis 
do Corpo de Bombeiros e escritórios regionais da 
Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Também é 
possível doar por meio do aplicativo Paraná Solidário, 
que conecta o doador com as instituições.

AQUECE II
No ano passado mais de 50 mil peças foram 

arrecadadas e distribuídas à população vulnerável. 
Neste ano, espera-se que a população continue se soli-
darizando e contribuindo para ajudar que as pessoas 
que mais sofrem com o frio possam ser atendidas e 
aquecidas no inverno. A campanha vai até o dia 28 
de junho. Mais informações no www.aqueceparana.
pr.gov.br. A campanha é Superintendência Geral de 
Ação Solidária com apoio da Secretaria de Comuni-
cação Social e da Cultura e a Defesa Civil.

FORMADORES
A Secretaria Estadual da Educação já registrou 

18,2 mil inscrições para 25 mil vagas nos grupos no 
programa Formadores em Ação. O programa consiste 
em grupos de estudos liderados por professores da 
própria rede estadual, que têm a proposta de abordar 
a prática em sala de aula aliada a metodologias ativas 
e tecnologias educacionais.

PROJETOS
A Fundação Araucária destinará mais de R$ 

620 mil para projetos relacionados à sustentabilidade 
e qualidade de vida, por pesquisadores dos campi da 
UTFPR e da Unioeste na região.

HOMENAGEM AO CAMPANA
A Assembleia Legislativa aprovou requeri-

mento do deputado Luiz Fernando Guerra (União 
Brasil) para homenagem póstuma ao jornalista e 
escritor Fábio Campana. A homenagem, no dia 13 
de junho, marcará o aniversário do primeiro ano de 
seu falecimento e terá a participação da professora 
Denise de Camargo, da filha Izabel Campana, do 
filho Rubens Campana e do neto Antônio. Izabel é 
advogada e artista plástica em Quito, no Equador, 
mãe de António, de 5 anos. Rubens integra o corpo 
diplomático do Brasil em Israel.

TURISMO ÁRABE
“Voltamos ao Brasil com a certeza de que o 

mercado árabe renderá bons frutos para o turismo 
brasileiro. É um mercado que tem previsão de gastos 
de mais de US$ 200 bilhões com turismo em 2024 e espe-
ramos consolidar cada vez mais nosso relacionamento 
com ele e seus representantes”, afirma o presidente 
da Embratur, Silvio Nascimento ao regressar da 
ExpoDubai na última semana.

[FRIO INTENSO]

O frio intenso nesta 
semana atingiu em cheio a 
região Sul do Brasil e as tem-
peraturas despencaram no 
Paraná, inclusive, na região 
do Norte Pioneiro onde foi 
registrada a segunda menor 
temperatura do estado. 

Conforme atualização do 
Simepar, na madrugada da 
quarta-feira (18) os termô-
metros registraram as meno-
res temperaturas do ano. O 
município de Cambará teve a 
segunda menor temperatura 
do estado com 2,2°C ficando 

atrás apenas de Palmas e Gua-
rapuava onde o frio chegou 
a 1,4°. 
No fim de semana, o sol surge 
com um pouco mais de inten-
sidade, porém, apesar das 
temperaturas não serem tão 
baixas, o frio segue na região.

Município de Cambará, com 2,2°C na madrugada desta quarta-
feira, ficou atrás apenas de Palmas e Guarapuava com 1,4°C

Cidade do Norte Pioneiro registra a 
segunda menor temperatura do Paraná

Por Marcelo Aguiar

[SAÚDE ANIMAL]

Joaquim Távora realiza 
reunião para debater controle 

populacional de animais

Na manhã desta quar-
ta-feira (18), o prefeito de 
Joaquim Távora, Reginaldo 
Vilela, acompanhado do secre-
tário de Agricultura e Meio 
Ambiente, Rodrigo Elepe-
chuk e da veterinária Simone 
Souza, recepcionaram o pro-
prietário da empresa Vet Plus, 
Emerson Carvalho.
Durante o encontro, a equipe 
debateu sobre questões de 
continuidade no projeto de 
castrações e controle de zoo-
noses de animais, visando a 
reduzir o número de animais 
em situação de abandono e 
maus tratos. “Castrar os ani-
mais é um ato de responsabi-
lidade, pois você está não está 

apenas prevenindo possíveis 
doenças como também está 
contribuindo para reduzir a 
quantidade de ninhadas inde-
sejadas. Esses filhotes acabam 
frequentemente abandonados 
ou em situação de maus-
-trato’”, comenta o prefeito. 
Realizar o controle popula-
cional de cães e gatos serve 
para garantir o bem-estar e 
a saúde animal, tendo como 
objetivos principais proteger 
de forma integrada a saúde 
animal, humana e ambiental; 
Evitar crias indesejadas e, 
consequente o abandono de 
animais e a superpopulação 
de animais de rua; Reduzir ao 
máximo o sofrimento de ani-

mais abandonados que estão 
propensos a adoecer; Reduzir 
o número de acidentes, sejam 
por atropelamento, ataques 
ou brigas; Reduzir casos de 
zoonoses, protegendo assim 
a saúde pública. 
Na atual administração houve 
aumento de 30 para 60 castra-
ções mensais, atendendo o 
programa de governo da atual 
gestão. Nos próximos meses 
com apoio da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), as equipes 
estarão em campo contando 
os animais do município para 
maior controle e direciona-
mento de ações.

Município obteve um aumento de 30 para 60 castrações 
mensais, atendendo o programa de governo da atual gestão

Daniele Caetana
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Investigação sobre furto de armas 
em Tomazina leva a apreensão de 

drogas e armamentos
Apuração das informações sobre o crime levou as 
equipes até um suspeito na cidade de Apucarana

Investigações que tive-
ram início por meio das equi-
pes do 2º Batalhão da Polícia 
Militar no Norte Pioneiro, 
após o furto em uma loja de 
armas em Tomazina, culmina-
ram em uma grande apreen-
são de armamentos e drogas 
na cidade de Apucarana na 
tarde desta quarta-feira (18).
Tudo começou na madrugada 
do dia 2 de maio quando o cofre 
de uma loja agropecuária na 
cidade de Tomazina foi arrom-
bado e os criminosos fugiram 
levando em torno de 180 armas 
de fogo. Após o crime, o local 
foi isolado e as forças policiais 
deram início as investigações 

em busca dos suspeitos.
Conforme divulgou a assesso-
ria da Polícia Militar, através 
de investigações realizadas 
pelas equipes de inteligência 
do 2º BPM de Jacarezinho, 
os policiais chegaram até 
um suspeito que estaria 
com parte do armamento na 
cidade de Apucarana. Com 
isso, as informações foram 
repassadas as equipes do 10º 
Batalhão da PM que, com 
apoio de outras forças poli-
ciais da região, deflagraram 
uma operação em busca dos 
suspeitos e dos objetos. 
Com isso, foi realizada uma 
grande apreensão de armas 

de fogo, munições e drogas. 
Conforme divulgou a PM, na 
casa do suspeito os policiais 
encontraram sete carregado-
res de pistola 9mm, dois carre-
gadores de 380, dois revólveres 
Tauros 357, cinco maletas de 
armas, 91 munições calibre 
9mm, 39 munições 380, uma 
balança de precisão, 25 pinos 
de cocaína e mais alguns table-
tes da droga que totalizaram 
1 kg, além de 8 Kg de crack. 
Todo material apreendido na 
operação foi encaminhado 
a delegacia da Polícia Civil 
para que fosse dado prosse-
guimento as investigações. 

Da Redação

[OPERAÇÃO]

Um acidente de trân-
sito envolvendo uma motoci-
cleta e um automóvel deixou 
uma pessoa ferida em Santo 
Antônio da Platina. A situa-
ção foi registrada no fim da 
tarde desta quarta-feira (18).
A ocorrência envolveu uma 
motocicleta Honda/CB300 
e um automóvel GM/Celta 
que acabaram colidindo 
na Rua Antônio de Castro 
Vilas Boas, na Vila Ribeiro. 
Segundo relatos de testemu-
nhas, os dois transitavam 
no mesmo sentido quando o 
motociclista teria realizado 
uma ultrapassagem e, nesse 
momento, a jovem de 23 anos 

que dirigia o carro não o viu e 
realizou uma conversão. Com 
isso, a moto acabou sendo 
fechada e o homem sofreu 
a queda. 
Diante da situação, equipes 
do Corpo de Bombeiros 
foram acionadas e estiveram 
no local prestando atendi-
mento ao motociclista que foi 
socorrido e encaminhado ao 
Pronto Socorro com suspeita 
de fraturas. Já a jovem moto-
rista permaneceu no local 
prestando socorro a vítima. 
A equipe da Polícia Militar 
também esteve no local 
prestando atendimento a 
ocorrência.

Acidente entre 
carro e moto deixa 
um ferido em Santo 
Antônio da Platina
Motociclista ficou ferido sendo 
socorrido e encaminhado ao 

Pronto Socorro

[TRÂNSITO]

Da Redação

Um homem de 33 anos 
ficou ferido após se envolver 
em um acidente de trânsito 
após perder o controle da dire-
ção de sua moto. A situação foi 
registrada nesta quarta-feira 
(18) em Jacarezinho. 

De acordo com informações 
do portal de notícias Tabajara 
News, a vítima relatou que 
seguia pela Avenida Manoel 
Ribas sentido ao Centro 
quando acabou perdendo o 
controle da moto e atingiu 

a traseira de um carro que 
estava estacionado. Com o 
impacto, ele foi arremessado 
em uma grade e caiu na cal-
çada. 
Um soldado que passava pelo 
local prestou os primeiros 

socorros a vítima, sendo 
acionadas as equipes do 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) e 
do Corpo de Bombeiros que 
encaminharam a vítima ao 
Pronto Socorro com fratura 

exposta em um dos punhos e 
suspeita de fraturas na perna. 
A equipe da Polícia Militar 
também esteve no local pres-
tando atendimento a ocor-
rência. 

Motociclista tem fratura exposta após atingir carro em Jacarezinho
Da Redação

Divulgação
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Relax e
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 28

AC
FONOGRAFO

BINLADEN
JOGATINA

PENEDOOV
TCDAME
IMOTOEG

HIVLAMINA
ACOLAOD
MAGOTEO
ERIORAR

UNICARL
TRANCADO
EIDUROS

WWF ou
SOS Mata
Atlântica

Apelido do
ex-jogador
Ronaldo

(fut.)

Filme com
Buster
Keaton
(1924)

Oliveira
Vianna,
escritor
"imortal"

A vitamina
de ação

antigripal

Egberto
Gismonti,
músico

brasileiro

Ajunta-
mento de
pessoas
ou coisas

José (?),
lutador

brasileiro
de MMA

(?)
Johnson,

ator
carioca

"Sex (?)
The City",
série dos
EUA (TV)

Proferir
discurso
(na for-
matura)

Organiza-
ção Social

(sigla)

Diz-se da
natureza
das Ilhas 

Galápagos

Fechado
com

chave
Rígidos; 

resistentes

Objeto
direto

(abrev.)
Vaguear

Imóvel;
estático

Expressão
de susto

Única co-
lônia fin-
landesa
do Brasil

Peça do
barbeador

Região
do Ceará

Invento de
Thomas
Edison

Atividade 
de cassinos

Terrorista
morto em

2011

Partícula com carga
elétrica negativa

(Quím.)
De forma prática

Roedor
silvestre

Contente, 
em inglês

Juiz do Direito
religioso islâmico

Vírus da
aids

Para mais
adiante

Notre-(?),
catedral
O caule

da couve 

 3/and. 4/cadi — dame — glad. 5/ânion. 6/cariri — penedo. 10/rato-do-mato.

Sem licença para dirigir, Melody faz 15 anos 
e ganha Lamborghini de R$ 1,3 milhão

A funkeira havia prometido 
uma “festa babado” no dia em 
que celebrou oficialmente a 
data de nascimento, e parece 
que cumpriu a promessa.
De presente, a jovem que 
ainda não tem licença para 
dirigir (no Brasil apenas 
maiores de 18 anos podem 
tirar Carteira de Habilitação) 

ganhou um carrão de luxo: 
um Lamborghini Gallardo, 
avaliado em cerca de R$ 1,3 
milhão.
Para combinar com o estilo 
da cantora, o carrão foi per-
sonalizado em uma cor pink, 
a mesma do vestido usado 
pela cantora em seu baile de 
debutante.

A apresentadora Ana 
Paula Padrão surpreendeu 
seus seguidores nesta quar-
ta-feira (18) ao publicar uma 
foto de um ensaio que fez 
vestindo um maiô.
 “Pois é. Essa é a seríssima 
jornalista Ana Paula Padrão 

posando de maiô. Por quanto 
tempo só mostrei uma faceta 
das muitas que toda mulher 
carrega em si para atender 
à imagem pública que eu 
mesma construí sobre mim. 
Sabe por quê? Medo de ser 
julgada”, disse Ana Paula.

Ana Paula Padrão posa 
de maiô para ensaio 

fotográfico: ‘Seríssima 
jornalista’

Susana Vieira está em 
Portugal para apresentar 
a peça “Uma Shirley Qual-
quer”. Nesta terça-feira 
(17), a atriz participou do 
programa Casa Feliz, da SIC 
TV. Na entrevista, ela falou 
um pouco sobre a peça e, 
também, sobre seus relacio-

namentos anteriores. 
“Vou dizer tudo, mas sem 
dizer nomes. Tenho medo 
de ser censurada ou pro-
cessada. Mas não vou falar 
coisas horrorosas. Nomes 
de maridos eu não falo, 
mas foram péssimos, quase 
todos”, revelou. 

‘Quase todos péssimos’, 
diz Susana Vieira sobre 

ex-maridos

ÁRIES 
Ao deixar de resistir ao que a 
sua intuição insistirá em lhe 
dizer, você passará a conduzir 
os seus caminhos com mais 
sabedoria. 

TOURO 
Nem sempre as suas resoluções 
chegarão de forma racional e 
objetiva, agora elas serão con-
cebidas através das mensagens 
que sua alma lhe enviará.

GÊMEOS 
Esse será o momento para você 
usar sua perspicácia e poder de 
análise como forma de avaliar 
se seus objetivos seguem em 
harmonia.

CÂNCER 
O tesouro que você almejará 
alcançar agora, poderá estar 
dentro de você mesmo, aguar-
dando para ser descoberto e 
contemplado. 

LEÃO 
As emoções e sentimentos vivi-
dos com intensidade tenderão 
a se transformar em sensações 
de prazer e deleite. 

VIRGEM 
Saber perseverar por objetivos 
que você deseja alcançar será 
sempre fundamental.

LIBRA 
Para evitar que os múltiplos 
interesses lhe causem maior 
dispersão, procure detectar 
com atenção os assuntos que de 
fato valerão seu investimento.

ESCORPIÃO 
Hoje você deverá encontrar 
mais facilidade em expor seus 
pontos de vista, graças à uma 
maior consciência de seu pró-
prio valor e singularidade.

SAGITÁRIO
A forma otimista e assertiva 
com a qual você lida com as 
suas questões estará hoje à dis-
posição de seus sentimentos.

CAPRICÓRNIO 
Contar com quem você confia 
poderá ser a chave para obter 
boas resoluções.

AQUÁRIO
Saber estipular limites aos 
devaneios mentais será fun-
damental para evitar fantasias 
e gastos desnecessários de 
energia. 

PEIXES 
Hoje você deverá sentir o desejo 
de se recolher, visitando silen-
ciosamente as sombras de seu 
interior para poder iluminá-las 
e curá-las com carinho. 
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7
PINHALÃO WENCESLAU BRAZ

SALTO DO ITARARÉ

SALTO DO ITARARÉ

SANTANA DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTA-
DO DO PARANÁ – HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito 
Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista os 
Pareceres da Comissão de Licitação e da Consul-
toria Jurídica: RESOLVE Homologar o resultado 
da Licitação na modalidade de Edital de Pregão 
Eletrônico nº. 35/2022 de 05/05/2022 a FAVOR 
dos Proponentes: 1)M.TESTA CONFECCAO ME, 
CNPJ nº 23.829.339/0001-09, pelo valor total de 
R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais).  
2)H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 21.153.043/0001-87, 
pelo valor total de R$ 1.914,50 (um mil novecentos 
e quatorze reais e cinquenta centavos). 3)DENTAL 
BH BRASIL, CNPJ nº 31.401.798/0001-07, pelo va-
lor total de R$ 2.117,64 (dois mil cento e dezessete 
reais e sessenta e quatro centavos). 4)J DE BRITO 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRE-
LATOS, CNPJ nº 32.282.308/0001-63, pelo valor total 
de R$ 2.529,70 (dois mil quinhentos e vinte e nove 
reais e setenta centavos).  5)MUNIZ & ROCHA LTDA, 
CNPJ nº 03.919.932/0001-20, pelo valor total de R$ 
3.300,00 (três mil e trezentos reais).  6)HORTOPLUS 
PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES 
LTDA ME, CNPJ nº 17.676.642/0001-08, pelo valor 
total de R$ 5.893,40 (cinco mil oitocentos e noven-
ta e três reais e quarenta centavos).  7)NOSSA 
DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, 
CNPJ nº 12.095.582/0001-16, pelo valor total de 
R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).  8)MEGA DEN-
TAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI -ME, 
CNPJ nº 25.341.162/0001-14, pelo valor total de R$ 
18.179,26 (dezoito mil cento e setenta e nove reais e 
vinte e seis centavos). 9)DIPROM DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS 
LTDA EPP, CNPJ nº 16.366.888/0001-10, pelo valor 
total de R$ 18.347,50 (dezoito mil trezentos e qua-
renta e sete reais e cinquenta centavos). Gabinete 
do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 19 de maio 
de 2022. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito 
Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26-2022.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REPARADOS EM AR-CONDICIONADO DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA.
Do(s) Contratado(s): JAIRO CESAR DE ALMEI-
DA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 
11.310.941/0001-48.
Do Valor: A presente contratação importa o valor total 
de R$5.127,00 (cinco mil e cento e vinte e sete reais).
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.01.04.122.0002.2.002 - Manutenção 
da Administração Pública.
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não 
ultrapassa o valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé/PR, 19 de maio de 2022.

FERNANDO ALVES CARDOSO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 26-2022

Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 26-2022, a 
que trata de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
LIMPEZA E RECEPÇÃO, COM PERIODICIDADE 
DIÁRIA (DE SEGUNDA À SEXTA) POR UM PE-
RÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO A 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS 
SECRETARIAS, HOMOLOGO o procedimento lici-
tatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, da 
Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 19 de maio de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

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

Salto do Itararé/PR, 19 de maio de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2022

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de San-
tana do Itararé, Estado do Paraná, a TOMADA DE 
PREÇO 002/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
que trata da contratação de empresa para CONS-
TRUÇÃO DE COBERTURA METALICA NA RUA 
PARANA, (materiais e mão de obra), referente a 
Emenda Parlamentar nº. 202137710001 – Plano de 
Ação nº. 09032021-011461. A abertura dos envelo-
pes Dar-se-á no dia 07 de junho de 2022, às 09:30 
horas. O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de segunda à sexta-feira das 
08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas, na Praça Frei Mathias de Gênova, 184, 
Centro, CEP 84970-000, Município de Santana do 
Itararé Telefone (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 
202. O edital e 01 (um) CD contendo: orçamento 
quantitativo, cronograma físico financeiro, memorial 
descritivo e projeto arquitetônico serão fornecidos a 
partir do dia 23 de maio de 2022 no setor de licitações 
na Prefeitura Municipal.

Santana do Itararé, 18 de maio de 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022 
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 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 aquisição, 
junto a empresa: I – VIVIANE JASSEK RIBAS GIMENEZ 
03047550956 – CNPJ Nº 32.517.072/0001-05, que indicou o 
menor preço para a aquisição do item 01, no valor total de R$ 
3.118,50 (Três mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos). 
Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 19 de Maio de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Baixas temperaturas 
e geadas fracas não 
provocaram perdas 

expressivas na agricultura

A massa de ar 
polar que chegou ao 
Paraná nesta semana 
provocou queda de tem-
peraturas em pratica-
mente todo o Estado 
e formação de geadas 
fracas em algumas 
regiões, mas sem regis-
tro de perdas expressi-
vas em lavouras. O frio 
pode até ser benéfico 
em alguns casos, como 
no trigo. O assunto é 
analisado pelo Depar-
tamento de Econo-
mia Rural (Deral), da 
Secretaria de Estado 
da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab), 
no Boletim Semanal de 
Conjuntura Agropecuá-
ria referente à semana 
de 13 a 19 de maio.
Os técnicos do Deral 
apontam que, apesar 
da preocupação que a 
queda na temperatura 
traz aos produtores, 

especialmente em rela-
ção à segunda safra de 
feijão e de milho, ela 
também pode ter efeitos 
benéficos. O trigo, por 
exemplo, está com 46% 
da área semeada, mas 
as lavouras ainda não 
chegaram em estágio 
crítico para o frio. Pelo 
contrário, a atual onda 
favorece a aclimatação 
e estimula o perfilha-
mento.
Além disso, temperatu-
ras negativas controlam 
a população de insetos e 
plantas que poderiam 
prejudicar o cereal. 
Nesse caso, a geada 
contribui para a redu-
ção no uso de produtos 
de combate às pragas, o 
que se torna importante 
para os triticultores em 
um momento em que os 
custos de produção con-
tinuam em patamares 
elevados.

Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária do 
Deral mostra ainda que, em alguns casos, como o 
do trigo, o frio mais intenso ajuda na aclimatação, 

perfilhamento e até no controle de insetos

AEN
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A prefeitura de Wenceslau 
Braz através da secretaria 
de Meio Ambiente começou 
um projeto de Arborização e 
Readequação de árvores no 
município. 
De acordo com a diretora do 
Meio Ambiente, Daiane Pal-
monari o programa veio da 
necessidade da restituição das 
árvores da cidade que estão 
muito danificadas. “A inicia-
tiva desse projeto surgiu da 
necessidade de substituição 
de árvores na cidade, pois 
grande parte delas começa-
ram a ser plantadas na década 
de 60. Isso na maioria das 
cidades, porém, nessa época 
não tinha um conhecimento 
de espécies adequadas para 
ser plantadas em calçadas. Já 
hoje em dia temos uma grande 
diversidade de materiais para 
estar fazendo o plantio de 
forma correta e adequada. 
Além disso,  esse plantio era 
feito em muitas formas com 

uma única espécie, o que no 
nosso caso aqui é Sibipiruma. 
Ela tem um crescimento 
rápido, mas com a poda 
incorreta ela acaba apodre-
cendo aquele local, trazendo 
patógenos para aquele tronco 
que, ao passar do tempo, acaba 
apodrecendo esse cerne por 
inteiro”, explica.  
Diante disso, a prefeitura de 
Wenceslau Braz foi começou 
a buscar formas de arborizar 
o município e restituir árvo-
res danificadas pelo tempo e 
descuido. “Percebendo essa 
necessidade, começamos 
uma grande parceria com 
várias empresas da cidade 
e o projeto está vindo com 
uma força muito grande. A 
prefeitura vai lá, quebra as 
calçadas corretamente para 
absorção da água, para não 
ter nenhum dano futuro, 
escolhemos as espécies ade-
quadas para esse local, com 
folhas, a maior parte perenes, 

que não produza uma grande 
quantidade de sujeira e nem 
problemas de entupimento de 
calhas”, comenta Daiane. 
Daiane comenta que o plantio 
de novas mudas beneficiará 
a população em diversos 
aspectos. “Uma árvore de 
forma adulta é comum que 
a copa dela seja como uma 
caixa d’água, por isso além 
de proporcionar sombra, 
ela evita que o asfalto e as 
demais superfícies esquen-
tem demais. Elas também 
liberam água para o ar por 
meio da evapotranspiração 
que auxilia na manutenção da 
umidade relativa e da tempe-
ratura dentro de uma zona de 
conforto humano. Portanto, 
os asfaltos de uma via pública 
coberta de copas de árvores 
proporcionam maior conforto 
com redução da demanda de 
energia. Esse efeito gera o 
benefício de diminuir o con-
sumo de água pela população 

e a necessidade de instalação 
e uso de ar condicionados, 
rachaduras de pisos e buracos 
no asfalto”, explica.
No município foram planta-
das, até o momento, um total 
de 150 mudas das espécies 
Manacá da serra, Quares-
meira, Acerola, Graviola, 
Jabuticaba, Ameixa, Caldea-
remos, Aroeira falsa, Jacaran-
dá-mimoso, Chapéu de praia, 
Manga, Pitanga e Poncã. 
As árvores frutíferas foram 
especialmente distribuídas 
nas praças do município. 
“Levar as árvores frutíferas 
para nossas praças é também 
um dos objetivos do projeto. 
A praça da Vila Formosa 
e Eleitoral foram uma das 
contempladas. Tudo isso foi 
conseguido pela nossa parce-
ria, pelo setor privado e pela 
ajuda do nosso prefeito Taidi-
nho, que está animado com o 
projeto, disponibilizando os 
insumos da prefeitura e mão 

de obra para realizarmos o 
plantio. “, conta Daiane.
Daiane aproveita para agrade-
cer todos os parceiros do pro-
jeto, que estão doando e dispo-
nibilizando recursos para que 
a arborização seja possível. 
“Agradeço aos nossos par-
ceiros, Roberto da Denorpi, 
Cristóvão Ferreira através 
da loja Sacaria Ferreira e 
Vereador Conrado através do 
Mercado Ferreira e Ferragens 
Ferreira, Canopy Benedetti e 
Veículos. Luiz Alfredo gerente 
da loja Atua, MAMF Agrícola, 
Ricardo Lobo, Agro Coutinho, 
Café Capricho, Souza e Araújo 
Sementes, Osvaldo Palmo-
nari, Byoagricula, Altair 
Cobalchini, Loja Essencial e 
por fim Jornal Folha Extra, 
que está nos ajudando a divul-
gar nosso projeto”, finaliza.

W. Braz começa projeto de Arborização e readequação Ambiental
Ação visa beneficiar a população brazense nos aspectos ambientais como amenizar a temperatura e poluição sonora, além de aumentar a qualidade e umidade relativa do ar

[MEIO AMBIENTE]

Daniele Caetana

É menos queda!
É menos custo!
É mais produção!

copel.com

Saiba mais:

O maior programa de modernização  
de energia elétrica rural do Brasil.

Mais de 300 mil produtores 
rurais beneficiados.

25 mil km de redes 
trifásicas para o campo.

2,7 bilhões de  
reais investidos.


