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ACESSE-ME

[RECONHECIMENTO]
Projeto do SRI do Norte Pioneiro é finalista 
do XI Prêmio Prefeito Empreendedor

Grupo trabalha com os temas inovação, tecnologia e empreendedorismo, além 
de realizar feiras e palestras para estimular os jovens no âmbito empresarial

Suspeito 
é flagrado 
enterrando 
homem em 
matagal no 
Norte Pioneiro

[INVESTIGAÇÃO]

[INUSITADO]
Suspeito se 
engasga com 
maconha e é salvo 
por policiais em 
Siqueira Campos

Há uma semana no 
cargo, secretária de 

Meio Ambiente pede 
exoneração em Arapoti

[PEDIU PRA SAIR]

Silvia Nakano assumiu a pasta no início da semana 
passada com a missão de melhorar as ações no 
município, mas deixou o cargo cinco dias depois

Jaguariaíva entrega 
três UBS reformadas 
e equipamentos ao 
Hospital Carolina Lupion

Ações nas estruturas, equipamentos 
e até veículo contaram com 
investimentos do Governo Federal e 
Governo Estadual 

[SAÚDE REFORÇADA]

Policiais chegaram 
ao local e deram o 
flagrante, mas indivíduo 
fugiu a pé pela mata

Dono da Frangos Pioneiro tem residência 
invadida e família é vítima de assalto

[VIOLÊNCIA]
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Geral e

Prefeitura de Joaquim Távora entrega novos 
uniformes a equipe de vigilantes

Na última semana, o 
prefeito de Joaquim Távora, 
Reginaldo Vilela realizou a 
entrega de novos uniformes 
aos oito vigilantes patrimo-
niais da prefeitura de Joaquim 
Távora.
O prefeito usou a oportu-
nidade para agradecer ao 
serviço dos colaborardes. 
“Vocês são responsáveis pela 
segurança e zelo de todo o 
patrimônio da administração 
pública, agradecemos tão 
importante trabalho” desta-
cou o prefeito.
Os vigilantes são responsáveis 
pela segurança de todas as 
escolas municipais, CMEI’s, 
inclusive as que contam com 
atividades noturnas, também 

são responsáveis pelo prédio 
da prefeitura, postos de saúde, 
hospitais, rodoviária, todos os 
prédios públicos são monito-
rados. Cada servidor recebeu 
duas camisetas, duas calças, 
jaqueta, coturno e lanterna.
Na oportunidade também 
foi apresentado o Bastão de 
Ronda que será implantado 
pela administração, sendo 
ferramenta essencial para 
acompanhar e registrar as 
rondas, visitas e inspeções 
dos servidores, dando mais 
segurança aos próprios vigias.
Os servidores da categoria 
agradeceram a benfeitoria, 
visto que a última remessa 
de uniformes foi recebida a 
14 anos atrás.

Vigilantes são responsáveis pela segurança de todas as escolas municipais, CMEI’s, inclusive as que contam com atividades noturnas

[AGRADECIMENTO]

Daniele Caetana

A Universidade Esta-
dual do Norte do Paraná, 
por meio da Pró-Reitoria de 
Graduação (Prograd) e da 
Coordenadoria de Processos 
Seletivos (CPS), divulgou, no 
dia 19 de maio, o Edital de Pro-
cesso Seletivo Complementar 
– ENEM  – para preenchi-
mento de vagas remanescen-
tes do Vestibular UENP e do 
Sisu 2022. O processo seletivo 
oferta 226 vagas para 13 cursos 
de graduação da Universidade 
e será realizado mediante o 
aproveitamento do resultado 
do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) – anos 2020 ou 
2021, para ingresso no ano 
letivo de 2022.
A inscrição para o processo 
seletivo deverá ser reali-
zada exclusivamente pela 
internet, no endereço eletrô-
nico  https://bit.ly/3lsCBY3, 
no período de 19 de maio de 
2022 a 29 de maio de 2022. A 
Universidade oferta vagas 
para os cursos de Ciências 
Biológicas (22), Ciências Con-
tábeis (2), Ciências Econô-
micas (13), Geografia (15), 
Matemática (21), Pedagogia 
(31), do Campus de Cornélio 

Procópio; Filosofia (29), His-
tória (30), Letras Português/
Espanhol (9), Matemática (6), 
Pedagogia (34), do Campus de 
Jacarezinho; e Ciências Bioló-
gicas (2) e Computação (12), 
do Campus Luiz Meneghel de 
Bandeirantes.
A taxa de inscrição é de R$ 
80,00 e deverá ser paga até 
30 de maio de 2022. O candi-
dato que foi homologado no 
Processo Seletivo Vestibular 
UENP 2022 terá direito à 
isenção da taxa de inscrição. 
Já o candidato inscrito no 
Cadastro Único - CadÚnico, 

de que trata o Decreto no 
6.135, de 26 de junho de 2007; 
membro de família de baixa 
renda, terá direito à isenção 
da taxa de inscrição mediante 
solicitação e envio dos docu-
mentos, conforme orientação 
do edital de abertura, exclu-
sivamente, por meio da área 
do candidato, disponível no 
endereço  https://bit.ly/3ls-
CBY3, no período de 19 de maio 
de 2022 a 23 de maio de 2022.
Todos os candidatos deverão 
preencher no sistema de ins-
crição do Processo Seletivo 
as informações constantes 

no Boletim de Desempenho 
Individual do ENEM 2020 ou 
no Boletim de Desempenho 
Individual do ENEM 2021, 
seguindo as normas do edital 
de abertura. O candidato 
deverá comprovar na matrí-
cula, ou em momento indicado 
pela UENP em edital especí-
fico, o Boletim de Desempenho 
Individual do ENEM, cadas-
trado durante a inscrição, 
sendo que a não comprovação 
implicará desclassificação do 
processo seletivo. O resultado 
final será divulgado em 10 de 
junho de 2022.

UENP abre 
Processo Seletivo 
Complementar 
com 226 vagas para 
candidatos do ENEM

[ENSINO SUPERIOR]

Assessoria
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Política e
Prefeito de Jaboti destaca 
investimentos e obras no 

município
Dentre os principais assuntos está uma verba para 

Saúde e o título de Capital do Morango

[BALANÇO]

Por Marcelo Aguiar

Na semana passada, o pre-
feito do município de Jaboti, 
Regis William, fez um resumo 
dos investimentos e obras 
que estão sendo realizados 
no município, com destaque 
para os recursos para área 
da Saúde e sobre o título de 
Capital do Morango para a 
cidade. 
O prefeito começou desta-
cando o encontro que teve 
com o governador Ratinho 
Jr. durante a visita do chefe 
do Executivo Paranaense ao 
Norte Pioneiro em evento 
para entrega de títulos fun-
diários e recursos em Carló-
polis. “Estamos sempre em 
busca de apoio e recursos 
junto ao governador em 
Curitiba e ficamos ainda 
mais felizes de saber que 
ele está mais presente em 
nossa região. São encontros 
e conversas importantes 
para o desenvolvimento do 
Norte Pioneiro e para nossa 

cidade”, destacou Regis. 
No quesito investimento, há 
boas notícias a se comemo-
rar. O prefeito informou que 
a pasta da Saúde de Jaboti 
recebeu uma verba no valor 
de R$ 250 mil através de 
uma emenda parlamentar 
do deputado federal Sandro 
Alex a qual será utilizada 
para custeio. “O Sandro é 
mais um parceiro do nosso 
município que está sempre 
disposto a nos ajudar e aten-
der as demandas da nossa 
população. É um recurso que 
vai proporcionar ainda mais 
qualidade no atendimento 
aos nossos pacientes”, disse 
o prefeito. 
Outro setor contemplado nos 
últimos dias com investimen-
tos foi a área dos esportes 
com a entrega de Kits espor-
tivos no valor de R$ 25 mil.
Regis William também falou 
sobre um assunto especial 
para a população de Jaboti, 

principalmente para os 
produtores de morango. A 
Assembleia Legistlativa do 
Paraná aprovou o Projeto 
de Lei do deputado estadual 
Evandro Araújo o qual con-
cede ao município o título 
de Capital Paranaense do 
Morango. “É o reconheci-
mento de um trabalho que é 
tradição do nosso município 
e leva consigo a dedicação e 
carinho de cada produtor. 
Estão todos de parabéns, em 
especial, ao deputado Evan-
dro por dedicar este título ao 
nosso município”, comentou 
o prefeito.
Na área de obras, o prefeito 
destacou a continuidade na 
troca da iluminação antiga 
por lâmpadas Led, além 
da concretagem da Ponte 
do bairro Água Branca e a 
chegada de um cortador de 
grama e soprador de folhas 
que serão utilizados na lim-
peza urbana. 

 Obras de concretagem da nova Ponte no bairro Água Branca

Há uma semana no 
cargo, secretária de 
Meio Ambiente pede 

exoneração em Arapoti

Os problemas e a desor-
ganização no Poder Exe-
cutivo de Arapoti seguem 
preocupando a população 
do município. Desta vez, a 
situação envolve o pedido de 
exoneração de uma secretária 
municipal. 
De acordo com informações 
apuradas pelo portal de notí-
cias Folha Paranaense, após 
permanecer uma semana no 
cargo, a secretária municipal 
de Meio Ambiente, Silvia 
Nakano, deixou a secretaria. 
Silvia, que é arquiteta, já tem 
experiência no setor, visto 
que já comandou a pasta em 
outras gestões. Ela havia assu-
mido o cargo oficialmente na 
última segunda-feira (16) de 
maio e anunciou sua saída na 

sexta-feira (20). 
O objetivo da arquiteta e então 
secretária era desenvolver 
novas ações em prol do muni-
cípio, o que causou estranheza 
ao anunciar sua saída. “A 
intenção foi fazer o melhor por 
Arapoti. Me dediquei muito 
esses dias. Em uma semana 
de trabalho, desenvolvi várias 
ações e projetos para o bem do 
município e, se isso contribuir 
com algo, já estará valendo”, 
disse a arquiteta em entre-
vista ao Folha Paranaense. 
A assessoria de Silvia não 
deu maiores detalhes sobre 
a motivação de sua saída da 
secretaria, mas informou que 
irá se manifestar assim que a 
saída for publicada no Diário 
Oficial do Município. 

Da Redação

[PEDIU PRA SAIR]

Silvia Nakano assumiu a pasta no início 
da semana passada com a missão de 
melhorar as ações no município, mas 

deixou o cargo cinco dias depois
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4Cidades e

A semana começou e 
terminou com várias boas 
notícias da administração 
municipal para a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SEMUS), com a liberação de 
funcionamento pelo Estado, 
de três Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s), recentemente 
reformadas e ampliadas na 
zonas urbana e rural, mais o 
recebimento de equipamen-
tos para o Hospital Municipal 
Carolina Lupion (HCML).
Ao HCML foi entregue um 
aparelho de anestesia, doado 
pelo Ministério da Saúde, de 
R$128 mil, mais equipamen-
tos para o Setor de Obstetrí-
cia, com recursos oriundos 
de programas do Governo 
Federal, que somam mais de 
R$ 112 mil reais. Entre eles 
estão incubadora neonatal de 

transporte, no valor de R$30 
mil, dois berços aquecidos 
com calor irradiante, totali-
zando R$24 mil, cardiotocó-
grafo portátil, com custo de 
mais de R$10 mil, bomba de 
infusão, de R$4.800 mil, carro 
de emergência (R$4.620), 
mesa ginecológica (R$2.200), 
cama PPP (R$10.200) e outros.
Presentes no ato de recebi-
mento dos equipamentos 
no hospital, na quinta (19), 
além da prefeita Alcione 
Lemos, estiveram a secretá-
ria Amália Cristina Alves, 
o superintendente Washin-
gton Pietruchinski e servi-
dores do HCML. A prefeita 
observou que os 41 itens para 
Obstetrícia e o equipamento 
para o Centro Cirúrgico, vão 
incrementar a qualidade 
dos serviços prestados pela 

saúde pública municipal, que 
já prima pelo atendimento de 
excelência, com humaniza-
ção e responsabilidade.
“Esses investimentos que 
somados ultrapassam os 
R$250 mil reais se aliam aos 
atendimentos de primeiro 
mundo já prestados, numa 
transformação constante 
que teve início lá em 2009”, 
observa a prefeita Alcione. 
Vale lembrar que o HCML 
neste período foi organizado 
e desde então passa por 
revitalizações e adequações 
estruturais. Além disso, mais 
de R$1 milhão mensais são 
destinados ao hospital pela 
prefeitura, responsável pela 
manutenção do HCML, que 
é municipalizado.

A  a d m i n i s t r a ç ã o 
municipal anuncia ainda a 
entrega oficial de três UBS’s, 
colocando para funcionar 
os serviços recentemente 
liberados pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SESA). Na 
segunda-feira, 23, será entre-
gue no centro da cidade a 
reforma e ampliação da UBS 

Dr. Hélio Araujo de Masi, 
às 16h30, com retomada dos 
atendimentos já no dia 24 
para obstetrícia (gestantes), 
ginecologista, pediatria, 
clínica geral, odontologia, 
farmácia, enfermagem e sala 
de vacinas.
Na zona rural a entrega será 
nos dias 4 e 11 de junho, nos 

bairros Espigão Alto (UBS 
Professor Jerônymo Valen-
tim Guimarães) e Cerrado da 
Roseira (UBS Otávio Tomaz 
de Miranda), respectiva-
mente, proporcionando aos 
moradores do campo atendi-
mento em mais dois bairros.

Jaguariaíva entrega três UBS 
reformadas e equipamentos ao 

Hospital Carolina Lupion
Ações nas estruturas, equipamentos e até veículo contaram 
com investimentos do Governo Federal e Governo Estadual 

[SAÚDE REFORÇADA]

Da Assessoria

[ENTREGA DE UBS’S]

Oportunidade  
para quem ensina

As oportunidades do SENAR-PR não se destinam 
apenas aos produtores e trabalhadores rurais do 
Paraná, que têm à sua disposição mais de 250 
títulos, nas mais diversas áreas da agropecuária e 
da administração rural. Também traz opor tunidades 
para os profissionais que estão na outra ponta 
do aprendizado e que pretendem ampliar seus 
horizontes. É o caso dos instrutores dos cursos do 
SENAR-PR, que estão sempre prontos a dar o seu 
melhor em sala de aula.

Nesse momento existem oportunidades de 
trabalho para esses profissionais. O SENAR-PR está 
com editais abertos para a seleção de instrutores, 
por meio de pessoas jurídicas, para cursos na área 
de inclusão digital e mecanização. O edital 02/2022 
busca profissionais para ministrar aulas nos cursos 
“Programa de Inclusão Digital – Excel básico” e 
“Programa de inclusão digital – Excel intermediário”, 
que têm como objetivo capacitar o produtor rural e sua 
família a utilizar essa importante ferramenta digital. O 
prazo para as inscrições vai até o dia 1º de junho.

Já o edital 04/2022 busca instrutores para os 
cursos de “Operação e manutenção de colhedora de 
forragem” e “Operação e manutenção de conjunto de 
fenação”. Para estas vagas as inscrições vão até o 
dia 31 de maio.

Acesse o site do Sistema FAEP/SENAR-PR para mais 
detalhes: www.sistemafaep.org.br/editais-senarpr/

sistemafaep.org.br

VITÓRIA EM 1º TURNO
É cada vez maior o sentimento de vitória no 1º turno 
de Ratinho Junior.  O resultado do governador nas pes-
quisas eleitorais não é assunto apenas no Paraná, mas 
também tem atraído a atenção da imprensa nacional. 
Nesta semana, o site Poder 360, do jornalista Fernando 
Rodrigues, aponta que “no Paraná, a disputa pode 
ser decidida já no 1º turno”. Paraná, Bahia e Pará são 
apontados os únicos estados em que não deve ocorrer 
segundo turno.

DIÁRIO DO PODER
Outro veículo que também destacou a liderança de Rati-
nho Junior, de acordo com a última pesquisa divulgada 
nesta semana, foi o Diário do Poder, do jornalista e colu-
nista da Rádio Band News FM Cláudio Humberto. Em 
março, a revista Veja já tinha apontado a ampla vantagem 
do governador sobre seus adversários e a possibilidade 
de vitória sem qualquer necessidade de 2º turno.
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Suspeito é flagrado enterrando 
homem em matagal no Norte Pioneiro

Policiais chegaram ao local e deram o flagrante, 
mas indivíduo fugiu a pé pela mata

[INVESTIGAÇÃO]

Equipes da Polícia Civil 
estão investigando um crime 
de homicídio registrado no 
município de Santo Antônio 
da Platina onde, na noite do 
sábado (21), um homem foi 
flagrado prestes a enterrar 
um corpo humano. 
De acordo com informações 
apuradas pelo portal de notí-
cias Tá no Site, após receber 
uma denúncia anônima, 

policiais do Serviço de Inte-
ligência da Polícia Militar 
foram até uma mata no bairro 
Jardim Santa Cruz onde 
uma pessoa estaria sendo 
enterrada. Assim que che-
garam ao local, os agentes se 
depararam com um homem 
que, ao perceber a presença 
da Polícia, fugiu a pé. Em 
seguida, foi encontrado o 
cadáver ao lado da cova que 

estava sendo cavada prestes 
a ser enterrado. 
Diante da situação, foram 
acionadas as equipes da Polí-
cia Civil e do IML (Instituto 
Médico Legal) de Jacarezinho 
para recolher o corpo da 
vítima que foi identificada 
como Leandro Rodrigues da 
Silva, vítima de homicídio. 
O caso segue sendo investi-
gado. 

Da Redação

Dono da Frangos 
Pioneiro tem residência 

invadida e família é 
vítima de assalto

Crime foi registrado na manhã 
desta segunda-feira no bairro Vila 

Nova em Joaquim Távora

[VIOLÊNCIA]

Equipes da Polícia Mili-
tar estão em busca de três 
criminosos que realizaram 
um assalto na manhã desta 
segunda-feira (23) em Joa-
quim Távora. 
De acordo com informações 
da PM, o alvo dos criminosos 
foi à residência do empresário 
Tarcísio Messias dos Santos, 
proprietário do Grupo Pio-
neiro. Os suspeitos chegaram 
a residência que fica situada 
no bairro Vila Nova por volta 
das 07h00 e, encapuzados 
e armados, anunciaram o 
assalto rendendo o empresá-
rio e sua família. 
Ainda segundo informações 

do boletim de ocorrência, 
foram roubados das vítimas 
a quantia de R$ 6 mil em 
dinheiro, R$ 15 mil via trans-
ferência PIX, talões de cheque 
de diversos bancos, joias e apa-
relhos celulares. Os suspeitos 
ainda fugiram levando uma 
caminhonete Toyota Hilux de 
cor branca e placas BAK-7826. 
As equipes da PM estão reali-
zando buscas pelos suspeitos, 
mas até o fechamento desta 
edição ninguém havia sido 
encontrado. Denúncias que 
possam levar ao paradeiro dos 
criminosos podem ser feitas 
através dos fones 181 ou 190.

Da Redação

A vida de policial não é 
fácil e muitas vezes os agentes 
se deparam com situações 
bastante fora do comum, 
como é o caso de uma ocorrên-
cia registrada na madrugada 

do último sábado (21) em 
Siqueira Campos. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, por volta 
das 00h30 a equipe da Rotam 
realizava patrulhamento pelo 

município quando os policiais 
avistaram dois indivíduos em 
atitude suspeita e, com isso, 
os agentes decidiram abordar 
os dois. Nesse momento, os 
policiais notaram que um 

dos indivíduos levou a mão a 
boca, o que aumentou ainda 
mais as suspeitas. 
Durante a abordagem, os 
agentes perceberam que o 
indivíduo que levou a mão 
a boca estava engasgado, 
sendo necessário realizar a 
manobra de heimlich. Assim, 
foi constatado que ele havia 

tentado esconder na boca 
uma porção de maconha a 
qual acabou se engasgando. 
Frente aos fatos, ele foi detido 
e encaminhado juntamente 
com a droga para delegacia da 
Polícia Civil para que fossem 
tomadas as providências cabí-
veis ao caso.

Suspeito se engasga com maconha e é 
salvo por policiais em Siqueira Campos

Da Redação
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BANCO 54

EPSA
ESMERALDAS

CURAUNB
ASSEDIADO
DEIENL

AD
CATALEPSIA

SAISAIAS
RSA

BER
ED

COTANGENTE
LAVOURAF
ACEROSSI
NOIVASAG
TRONT

ODA
ZEROAÇUCAR

SESMARTO

Dispositi-
vos de 

acesso em
shoppings

Instrumen-
to musical

similar 
ao oboé

Duas das 
prioridades
do cidadão
brasileiro

Órgão de
pesquisa 
amazôni-
ca (sigla)

Flor de
regiões
de clima
ameno

Agnus (?):
Cordeiro 
de Deus
(Catol.)

País
alcunhado
Suíça do
Oriente

Quociente
entre cos-
seno e se-
no (Geom.)

Amado de
Psiquê

(Mit. gr.)

Vitamina
benéfica 

aos ossos

Atividade
a que se
dedica o
agricultor

Anuar (?),
estadista
egípcio

Ponto 
de saque,
no tênis

Aquelas
que irão
contrair 

matrimônio

Transtorno
Obsessivo-
Compulsi-
vo (sigla)

A dieta
isenta de

doces

(?) Howard,
cineasta de
"Anjos e 

Demônios"

Cabal;
completa

Dividir
terrenos

(Hist. BR)

O Estado
mais novo
do Brasil
(sigla)

Marcelo
(?), padre
Movem-
se no ar

Conhece
Utensílio

do jogo de
beisebol

Profeta
bíblico

Sucesso
de Dori

Rapaz, 
em inglês

Alertas
sonoros

Imobilidade
do corpo

(?)-Carnei-
ro, poeta

Cidade da
Grande

BH (MG)

Sitiado

Iguaria
junina de

milho-
verde

Atual Irã
República
Árabe do

Egito

Ópera composta por
Mozart (1786)

Exame de (?): ajuda
na solução de crimes

3/ace — dei — lad — ron. 6/museta — sesmar. 10/cotangente.

Grazi Massafera leva filha 
em terreiro de candomblé

Grazi Massafera  com 
a filha, Sofia Reymond, na 
festa de inauguração do 
Grande Templo de Oxum, 
no terreiro de candomblé de 
Pai Celinho de Omulu, em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense.
Vestidas de branco, Grazi e 
Sofia passaram o dia na festa 

em homenagem ao orixá. Pai 
Celinho é o babalorixá da 
casa, que existe desde 1978. 
A atriz, sempre discreta, já 
frequenta o local há algum 
tempo e durante a cerimônia 
se sentou na mesma mesa 
que o dirigente e Alcione. 
Por lá também esteve a atriz 
Luisa Arraes.

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. 

Karina Bacchi usou o 
seu Instagram neste sábado 
(21) para negar os rumores 
de que ela lê a Bíblia por 
cerca de 10 horas por dia: 
“Viver a vontade de Deus não 
está em quanto tempo lemos 
a Bíblia diariamente. Quem 
me dera ter tempo para ler 
a bússola da vida 10 horas 
por dia”.

“Ser cristã não é sobre o 
‘tempo de Bíblia’ que dedi-
camos e sim o quanto a com-
preendemos e colocamos em 
prática em nosso cotidiano”, 
refletiu ela. “Não importa se 
você lê a Bíblia 10 minutos ou 
10 horas por dia. Importa sim 
o quanto a vivencia. 24 horas 
seria o ideal”, finalizou.

Karina Bacchi nega ler 
Bíblia 10 horas por dia e 

diz: ‘Quem me dera’

E m  b r e v e   M a i s a 
Silva  pode surgir nas tardes 
da TV Globo. Segundo infor-
mações do site Observatório 
da TV, a emissora quer que 
Maísa apresente o programa 
“Vídeo Show” em 2023.
O nome da famosa chegou 

após fazer uma pesquisa no 
mercado publicitário e per-
ceber que ela combina com a 
proposta da atração.
Ainda de acordo com o veículo, 
o assunto segue sob sigilos nos 
bastidores TV Globo.

Maisa Silva é cotada para apresentar 
o “Vídeo Show”, diz site
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instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar público seus atos.
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PINHALÃO

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

OUTRAS PUBLICAÇÕESSALTO DO ITARARÉ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02-2022

Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 02-2022, 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS E BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM LED, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 23 de maio de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EX-
TRATO CONTRATUAL ADITIVO Nº: 3 - ADMINIS-
TRATIVO Nº: 286/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 106/2021 - PROCESSO Nº:159/2021 - Contra-

tante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
Contratada: ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA 
JUNIOR - COMERCIAL DE A - Vigência: Início: 
18/05/2022 Término: 22/12/2022 - Ficam realinhado 
o valor do respectivo item abaixo: Item 16 - Batata 
Inglesa (kg) – passando o valor R$ 2,70 (dois reais 
e setenta centavos) para R$ 3,10 (três reais e dez 
centavos); Diante do realinhamento citado acima, 
altera-se o valor contratual, acrescendo o valor de 
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente as 
diferenças de valores dos referidos itens, passando 
o valor total do contrato de R$ 77.357,30 (setenta e 
sete mil e trezentos e cinquenta e sete reais e trinta 
centavos) para R$ 78.557,30 (setenta e oito mil qui-
nhentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) 
Pinhalão, 18 de Maio de 2022

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIM-
PLIFICADA
A Prefei tura de Wenceslau Braz, CNPJ 
76.920.800/0001-92, torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença Simplificada para Área de Transbordo 
de Resíduos e Ecoponto, para resíduos de Construção 
Civil, Madeira, Poda e Volumosos, provenientes da 
coleta pública, a ser implantada na Rodovia Parigot 
de Souza (S/N), CEP 84950-000, Wenceslau Braz/PR.

        

         
         

Ao          
Produtor: MARCELO FERRAZ AMARO – CPF 294.976.158-50        
Endereço: Av. Herminía Rolim Lupion Nº s/n – Distrito Industrial         
Município: Sengés-PR      
   
         

         
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL         

         
         

REF.: NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES CONTRATUAIS         
         
         

Prezado Senhor MARCELO FERRAZ AMARO,         
         
         

CARGILL AGRÍCOLA S/A, empresa com sede na Avenida Dr. Chucri Zaidan, n. 1240 - Morumbi  
Corporate - Torre Diamond - 6° Andar, São Paulo/SP e filial em Ponta Grossa, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 60.498.706/00041-44, doravante denominada CARGILL representada, neste ato, por seu seus 
representantes legais, vem através da presente NOTIFICAR o Sr. MARCELO FERRAZ AMARO pelas 
razões  de fato e direito que passa a expor:         

         
         

V. Sa. firmou em 24/04/2020 com a notificante, em         
caráter irrevogável e irretratável, o contrato de Compra e Venda de soja nº 0300046619 (doravante 
CONTRATO), no qual foi ajustada a obrigação de V.Sa. de vender à CARGILL a quantidade total de 
3.000.000 kg de soja da safra 2020/2021, a ser entregue até 20/04/2021.          

         
Vencido o prazo da obrigação, a CARGILL nada         

recebeu até o presente momento. Ao visitar a lavoura de V. Sa. para entender a razão, foi verificado que 
a produção da lavoura foi desviada para venda a terceiros, não havendo, portanto, volume de produto 
para adimplir o contratado.         

         
Tendo em vista que V. Sa. tinha conhecimento de         

que o produto adquirido pela CARGILL tinha destino comprometido nos termos da cláusula 4.41, tal 
atitude obrigará esta empresa a procurar no mercado atual o volume de reposição do produto que V.         
Sa. prometeu vender, causando prejuízos de ordem prática e financeira.          

         
Por isso, serve a presente notificação para informar         

que em decorrência da inexistência de entrega, consideramos que houve culpa1 por parte de V. Sa. na 
inadimplência. Deste modo, não resta outra alternativa senão considerar a obrigação principal do 
CONTRATO descumprida e a consequente aplicação das penalidades cabíveis, especificamente com 
relação às cláusulas 8.1 e seguintes do CONTRATO.         

     

Ponta Grossa, 24 de Maio de 2022
        

Do valor das penalidades contratuais         
         

Considerando o que dispõe o item VIII do 
CONTRATO, calculamos o diferencial de mercado (wash out) e a multa penal, ambos com base no 
preço da soja disponível na data do inadimplemento e na região indicada no CONTRATO 1 , 
considerando a data de inadimplemento como a data de vencimento da obrigação (20/04/2021).         

         

         
         

Neste sentido, V. Sa. deverá pagar à CARGILL, em 72    
horas a contar da data da presente notificação, o valor total de R$ 5.712.000,00 que consiste em:         

         
a) R$ 3.287.000,00 referente ao diferencial de mercado; e         
b) R$ 2.425.000,00 referente à multa penal.         

         
         

Conclusão         
         

Pela presente notificação, requer V. Sa. digne-se a         
efetuar o pagamento total da quantia supra mencionada, em parcela única e mediante depósito bancário 
na Conta Corrente 2256-X, Agência 1893-7 e Banco 001 de titularidade da notificante (Cargill Agrícola 

         
Caso V. Sa. não efetue o pagamento no prazo         

indicado, fica a CARGILL automaticamente autorizada a tomar todas as medidas extrajudiciais e    
judiciais para a proteção dos seus direitos, inclusive apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.          
         

         
Sendo o que nos cumpria no momento, subscrevemo-nos.         

                
         

CARGILL AGRÍCOLA S.A         
             

  

 

___________________________ 
                                                                   CARGILL AGRICOLA   

 
1 Cotação extraída do website https://www.agrolink.com.br/cotacoes/graos/soja/. Cotações disponíveis para a data de 
20/04/2021 e para a região específica de Ponta Grossa PR.         

  

  

S/A CNPJ 60.498.706/0001-57) até 72 horas após recebimento desse edital, impreterivelmente.
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Projeto do SRI do Norte Pioneiro é finalista do XI 
Prêmio Prefeito Empreendedor

O projeto do Sistema 
Regional de Inovação (SRI) do 
Norte Pioneiro é finalista do XI 
Prêmio Prefeito Empreende-
dor, organizado pelo Sebrae. 
No dia 31 de maio, o Sebrae 
Paraná divulgará os vencedo-
res da etapa estadual da ini-
ciativa de reconhecimento aos 
gestores públicos municipais, 
que implantaram projetos 
com resultados comprovados 
de desenvolvimento de peque-
nos negócios e modernização 
de gestão. A cerimônia será 
em Curitiba, no restaurante 
Família Madalosso. A etapa 
nacional acontecerá no dia 
28 de junho.

No total, 20 prefeitos para-
naenses são finalistas em oito 
categorias, Desburocratiza-
ção; Governança Regional e 
Cooperação Intermunicipal 
para o Desenvolvimento Eco-
nômico; Marketing Territorial 
e Setores Econômicos; Cidade 
Empreendedora; Empreende-
dorismo na Escola; Inovação 
e Sustentabilidade; Sala do 
Empreendedor; e, Compras 
Governamentais. Em 2019, 
na última edição nacional do 
prêmio bienal, o Paraná teve 
dois vencedores o prefeito 
Hiroshi Kubo, de Carlópolis, e 
o ex-prefeito Marcelo Rangel, 
de Ponta Grossa.

O prefeito de Jacarezi-
nho, Marcelo José Bernardeli 
Palhares foi convidado a parti-
cipar da solenidade de entrega 
do Prêmio. Ele representará a 
região como finalista na cate-
goria Governança Regional 
- Cooperação Intermunicipal 
para o Desenvolvimento Eco-
nômico, graças aos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do 
Sistema Regional de Inovação 
(SRI), que congrega esforços 
de cerca de 40 entidades e 
instituições de 11 municípios 
do Norte Pioneiro do Paraná.
Sendo, Santo Antônio da 

Platina, Cambará, Andirá, 
Bandeirantes, Ribeirão Claro, 
Joaquim Távora, Siqueira 
Campos, Wenceslau Braz, 
Ibaiti, Carlópolis e Jaboti. Os 
prefeitos desses municípios 
também estão sendo convida-
dos para a solenidade a fim de 
que se sintam reconhecidos 
pelos esforços empreendidos 
em suas esferas de atuação.
O grupo trabalha com os 
temas inovação, tecnologia e 
empreendedorismo, além de 
realizar feiras e palestras para 
estimular os jovens no âmbito 
empresarial.

Palhares conta que o trabalho 
de entidades, das universi-
dades, das instituições de 
ensino e das prefeituras têm 
contribuído para despertar 
nos jovens o espírito empreen-
dedor, sempre com a coor-
denação do Sebrae, grande 
incentivador do Projeto.
Na categoria Governança 
Regional e Cooperação Inter-
municipal, além do prefeito 
de Jacarezinho, Marcelo 
Palhares, concorrem Rodrigo 
de Oliveira Souza Koike, do 
município de Tapejara, e 
Heraldo Trento, de Guaíra.

[NORTE PIONEIRO]

[PNI]
O Sistema Regional de Inova-
ção (SRI) do Norte Pioneiro 
do Paraná foi vencedor do 
Prêmio Nacional de Inovação 
(PNI) na categoria ecossis-

temas em estágio inicial. A 
cerimônia de premiação foi 
realizada no dia 8 de março 
deste ano, pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e 

Sebrae, em São Paulo. O PNI é 
a maior premiação de inova-
ção do Brasil e tem o objetivo 
de incentivar e reconhecer 
os esforços bem-sucedidos de 

inovação e gestão da inovação 
nas empresas e Ecossistemas 
de Inovação que atuam no 
país.

Assessoria 


