
Na prova objetiva, a nota não é calculada levando-se em conta somente o número de 
questões corretas, mas também a coerência das respostas ao conjunto das questões

Entenda como é feita a correção 
das provas do ENEM
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Bloco B do centro de saúde de Virmond 
será inaugurado nesta semana

Além desta importante obra, a prefeitura inaugura também a fábrica de sorvetes MK, 
a Facção Jeans e uma Mini Arena esportiva no bairro Monte Claro

O JORNAL DA CANTU

PROMESSAS CUMPRIDAS

INEP

Divulgado 
calendário escolar 
da rede estadual 
para o ano letivo 
de 2022
PÁGINA 09

SEED-PR

LARANJEIRAS DO SUL | ANO 31  Nº 3775 | R$ 8,00 | TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

PÁGINA 03

Quem são os 
invisíveis?

VALÉRIA CAIMI

BIÊNIO 2022/2023

Diretoria elege 
e mantém 
Jucelino Costa na 
presidência da 
ADI Paraná
PÁGINA 08

Invista e Concorra
·  1 Fiat Argo 1.0 flex 0km

Invista e Concorra

· 9 SmartTV Samsung 43” LED

· 9 Yamaha Crosser 150cc Z

· 18 Poupanças de R$ 1.000,00
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*Aplicado em RDC, Poupança
ou Capitalizado em Capital Social.
*PJ consulte o Regulamento

Você ganha 
um Cupom

*100R$

A cada



Ao longo de três décadas 
de trabalho com desen-
volvimento humano, tan-

to na área da psicologia, quanto 
na pedagogia uma questão sem-
pre foi muito presente tanto no 
consultório clínico quanto no 
espaço escolar: a falta de aten-
ção. Os problemas de desatenção 
desviam o foco, reduzindo a ca-
pacidade de aprender e de estar 
no agora.

A desatenção pode ser ob-
servada num grau menor, como 
uma mera distração, mas pode 
chegar a um quadro de maiores 
consequências, como um distúr-
bio que interfere na qualidade 
de vida. Diante disso, pergunto: 
para onde olha a desatenção? 
Pois, se o foco não está naquilo 
que devemos nos concentrar, há 
algo que está consumindo a ca-
pacidade atentiva das crianças.

Nas escolas, são frequentes 
os relatos dos professores sobre 
os olhares dos estudantes que, 
por vezes, “se perdem”, diante 
das explicações. Os olhares que 
parecem “atravessar” o profes-
sor, direcionados para algo que 
não está ali em evidência, intriga 
educadores atuando em varia-
dos níveis de ensino.

Sem entrar no mérito da mo-
tivação do estudante ou do as-
pecto didático de quem ensina, 
apresento uma reflexão sobre 
o aspecto relacional sistêmico 
desta criança. Inconscientemen-
te, ela talvez esteja olhando para 
questões pendentes do seu “eu 
interior”. Com isso, não há pro-
blema de desatenção, mas sim 
uma mudança de foco para onde 
a atenção dela olha.

Parafraseando Alicia Ferna-
dez, o ato de aprender exige uma 
abertura para novas ideias. En-
tendo que isso revela a necessi-
dade de disponibilidade interna 
para estar atento para o novo que 
vem. Quando o aluno não está 
disponível para o novo, isso sig-
nifica que ele ainda está olhando 
para algo do velho que ainda não 

foi entendido e esta pendência 
precisa de resolução.

Existem certos movimentos 
que acontecem na dinâmica fa-
miliar regidos por ordens que 
precisam ser respeitadas para o 
bom funcionamento do todo. Se 
alguma “peça” falta ou está fora 
de lugar, o sistema em desajus-
te, busca a volta ao equilíbrio. Do 
ponto de vista das relações sistê-
micas, que as constelações fami-
liares trazem no seu escopo filo-
sófico, a desatenção revela algo 
que está no nível não consciente 
e precisa ser visto e incluído.

Para explicar melhor essa 
situação, ilustro com um exem-
plo que aconteceu com minha 
família e virou o tema do meu li-
vro “Tenho Um Lugar Para Você”.  
Ainda como aluna do curso em 
constelação familiar, levei o tema 
da desatenção vivida por meu fi-
lho na escola. O campo da cons-
telação mostrou o movimento 
inconsciente dele de olhar para 
o irmão que morreu cedo.

Desde a revelação da história, 
já que ele não sabia da existência 
desse irmão, houve uma mudan-
ça completa de comportamento. 
Ele ficou mais falante, atento e 
alegre. Uma situação inesperada 
e inusitada para meu filho que 
nasceu muitos anos depois da 
morte desse irmão.

O fato é que isso estava in-
terferindo em sua qualidade de 
atenção na escola, a ponto de 
retraimento e negação para par-
ticipar das atividades em grupo. 
Olhar desta forma para os pro-
blemas de atenção não exclui a 
possibilidade de uma dificuldade 
neuroquímica que está presente 
em tantas crianças, jovens e adul-
tos. É antes, um convite a conside-
rar que existem várias possibili-
dades diante de um problema.

A abertura para uma visão 
sistêmica da vida, nos auxilia a 
ter mais leveza, alegria e consci-
ência quando entendemos nos-
so lugar no mundo e a necessida-
de de uma postura, ou seja, uma 
forma de estar e viver que con-
sidera o todo e meu papel para o 
desenvolvimento harmônico do 
sistema. 

Desatenção na sala de 
aula: uma solução para 
este problema constante

Chegada do Natal anima 
os comerciantes
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Filiado a

Juliana Schunck, é psicóloga clínica há 
30 anos e tem como segunda formação a 
pedagogia

TERÇA-FEIRA (23/11)

PREVISÃO DO TEMPO

manhã

Dia começa com o céu parcialmente 
nublado, a tarde as nuvens tomam 
conta e permanecem até a noite

Fonte: Simepar/Laranjeiras do Sul

noite

20° 31° 00%

TÚNEL DO TEMPO

Em de novembro de 2000, era 
inaugurada a “prainha” em Rio 
Bonito do Iguaçu. Projeto que 
teve início em 1999, contaria 
com um amplo calçadão e tam-
bém redes de quiosques para 
atender os turistas. Hoje em dia, 
o “alagado” sofre pela crise hídri-
ca, ocasionada por uma das pio-
res estiagens já vividas no Paraná 
em mais de 90 anos.

VIAJE PARA SÃO PAULO COM
A PRINCESA DOS CAMPOS
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tarde

O clima de Natal já está no 
ar, casas e comércios ga-
nhando enfeites, famílias 

discutindo onde será a Ceia. Essa 
com certeza é e sempre foi uma 
das melhores épocas.

2021 é um ano em que esta 
data, que tem como simbolismos: 
o renascimento, esperança e reco-
meço, ganha ainda mais sentido, 
afinal, só agora o mundo realmen-
te está se libertando de uma pan-
demia que durou quase dois anos.

O que a maioria das pessoas 
buscará nes-
te Natal, será 
estar perto 
e confrater-
nizar junto 
daqueles que 
ama. Além é 
claro de cele-
brar a dádiva 
de estar vivo, 
de ter sobrevi-
vido a um ini-
migo invisí-
vel, que ceifou 
tantas vidas, o 
Covid-19.

A preparação para as festi-
vidades deste ano serão muito 
animadoras para o comércio, 
que necessita mais do que nun-
ca aproveitar para faturar e se 
recuperar da crise ocasionada 
pelo coronavírus. Quem não está 
com saudade daquele amigo-se-
creto em família, ou da festa de 
fim de ano da empresa?

Uma pesquisa da Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
apontou que cerca de R$ 68,4 bi-
lhões deverão ser injetados na 
economia nos próximos meses. 
A expectativa é de que 77% dos 
consumidores presenteie seus 
familiares e amigos neste fim de 
ano. Este um índice perto do al-
cançado antes da pandemia.

Outro fator que anima as 
pessoas a irem à compras é o 13º 

salário. Esse 
dinheiro extra 
no bolso dos 
trabalhadores 
deve injetar 
R$ 232,6 bi-
lhões na eco-
nomia brasi-
leira segundo 
estimativa do 
Departamento 
Intersindical 
de Estatística e 
Estudos Socio-
e c o n ô m i c o s 
(Dieese).

As confraternizações fazem 
bem para as pessoas e para o 
comércio, mas é preciso que 
cada um tenha consciência que 
o Covid-19 ainda não se foi por 
completo e só espera uma bre-
cha para atacar novamente. Que 
as reuniões e encontros sejam 
feitos com todos os cuidados de 
prevenção.

Quem não está com 
saudade daquele 
amigo-secreto em 
família, ou da fes-
ta de fim de ano da 
empresa?

OBITUÁRIO

JOSÉ DA SILVA RAMOS

José faleceu no sábado (20) pela 
manhã. Pai do Neucindo (in me-
moriam), Noeli (in memoriam), 
Adão (in memoriam), Terezinha 
(in memoriam), Alcindo, Sueli, 
Cleonice, Roseli, Gercindo, Ro-
silda. Além dos filhos ele deixou 
genros, noras, netos, bisnetos e 
demais familiares. Seu velório foi 
no centro comunitário do bairro 
São Miguel em Laranjeiras. O en-
terro foi domingo (21) no cemité-
rio de Cantagalo.

20211935

Em 20 de novembro de 2015 era 
lançado o veículo espacial New 
Shepard da Blue Origin que se 
tornou o primeiro foguete a voar 
com sucesso para o espaço e de-
pois retornar a Terra para uma 
aterrissagem vertical controla-
da. Hoje a empresa SpaceX do-
mina este setor.



A Prefeitura de Laran-
jeiras do Sul, por meio 
da secretaria de Saúde, 

em parceria com o Conselho 
Municipal de Saúde,  promo-
veu, na sexta-feira (19), a 14ª 
Conferência Municipal de 
Saúde, que teve como tema, 
“Nós Somos o SUS”. Na oca-
sião, as propostas elencadas 
durante as pré-conferências 
foram apresentadas e homo-
logadas para serem inseridas 
no Plano Municipal de Saúde 
e enviadas para o âmbito esta-
dual e federal. 

No período da manhã, 
além dos pronunciamentos, 
houve a palestra, com Marina 
Martins, assistente social, pe-
dagoga e atualmente coorde-
nadora técnica do Conselho 
Estadual de Secretários Mu-
nicipais de saúde com o tema 
“Trabalho Multidisciplinar no 
SUS e os direitos e deveres dos 
cidadãos”. 

O prefeito Berto Silva co-
mentou os avanços do setor de 
saúde, destacando a reaber-
tura da UTI no Instituto São 
José, a implantação da UTI 
Móvel, contratação de mais 
médicos, ampliação da aqui-
sição de medicamentos, con-
tratação de cirurgias eletivas, 
entre outros investimentos no 
setor. Mas boa parte do pro-
nunciamento foi dedicado ao 
agradecimento aos servidores 
da saúde.

Importância 
A Conferência Municipal 

de Saúde tem a finalidade de 
avaliar a situação de saúde da 
população, a estrutura das Re-
des de Serviços e de Atenção à 
Saúde, os processos de traba-
lho da secretaria de Saúde e 
formular diretrizes para sub-
sidiar a elaboração do Plano 
Municipal de Saúde – que visa 
reunir as condições adequa-
das para cumprir os princí-
pios fundamentais do SUS: 
universalidade, integralidade 
e equidade.

Desta forma, abre-se espa-
ço para a prioridade central 
da instituição, que é fornecer 
uma melhor qualidade de vida 

e saúde à população. Para isso, 
a plenária foi dividida em gru-
pos que levantaram as propos-
tas baseadas nos eixos discuti-
dos durante a conferência. 

O secretário municipal de 
Saúde, Valdecir Valicki, ressal-
tou a importância da Conferên-
cia. “A saúde em Laranjeiras é re-
ferência e, para que ela continue 
assim, é necessário o engaja-
mento popular, elencando pro-
postas para que possamos sem-
pre aprimorá-la, identificando 
lacunas e as nossas potencia-
lidades, sempre valorizando o 
atendimento humanizado e os 
projetos de prevenção”.

Para o vice-prefeito Valde-
mir Scarpari, a Conferência é 

um evento em que a sociedade 
avalia a situação da saúde, ela-
bora e prioriza propostas que 
serão diretrizes para a formu-
lação da política de saúde em 
âmbitos municipal, estadual e 
nacional, fortalecendo a parti-
cipação e o controle social em 
defesa do SUS. 

“São espaços destinados a 
congregar entidades repre-
sentativas nos mais distintos 
segmentos da sociedade para 
discutir e elaborar propostas 
para a formulação da políti-
ca de saúde. É um importante 
espaço de participação social 
que neste ano trouxe como 
tema: “Nós somos o SUS”, afir-
mou Scarpari.

Conselho Municipal
 de Saúde 

O Conselho Municipal de 
Saúde é um órgão colegiado, 
deliberativo e permanente 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS em cada esfera de go-
verno. Faz parte da estrutura 
das secretarias de saúde dos 
municípios, dos estados e do 
governo federal. A lei orgâni-
ca da saúde (Lei 8.142 de 28 
de dezembro de 1990) deter-
minou que a União (governo 
federal), estados e municípios 
deveriam criar os Conselhos 
de Saúde. Os conselhos de 
saúde são uma das formas de 
controle social e garantia de 
melhoria do sistema de saúde.

A população de Laranjei-
ras do Sul começou a 
ser consultada para o 

desenvolvimento do Plano de 
Transporte Municipal. As pes-
quisas presenciais se iniciam 
na segunda-feira (22) e vão até 
o dia 28 de novembro. 

Os passageiros serão abor-
dados por entrevistadores 
identificados com coletes. As 
respostas irão contribuir para a 
construção de um diagnóstico 
da situação atual do sistema de 
transporte público da cidade.

O Plano, que está em sua 
primeira etapa, é um estudo 

que irá revisar e atualizar a 
rede de transporte público. No 
momento, serão coletadas in-
formações dos passageiros so-
bre a satisfação com o sistema 
atual, seus principais descola-
mentos, entre outros temas. 

O Plano de Transporte Mu-
nicipal de Laranjeiras do Sul 
é uma iniciativa da prefeitu-
ra, e está sendo desenvolvido 
pela empresa consultora URB-
TEC™. A participação popular 
é essencial para que os técni-
cos possam realizar um traba-
lho que reflita a realidade da 
cidade.

Prefeitura promove 14ª 
Conferência Municipal de Saúde

População começou a ser consultada para 
o desenvolvimento do Plano de Transporte 

Na ocasião, foram apresentadas propostas para serem inseridas no Plano 
Municipal de Saúde e enviadas para o âmbito estadual e federal 

O tema do Enem apesar de 
provocante não foi surpresa 
para muitos. Talvez a maioria 
dos candidatos, não tenham  
tantos argumentos para dis-
correr sobre o tema com muita 
propriedade, já que a maioria 
são jovens e o assunto exige 
maturidade 

A palavra invisibilidade é 
uma palavra até certo ponto 
bonita, prolixa e desafiadora. 
No entanto, a vida, como ela  é, 
expõe o lado mais cruel de uma 
sociedade que não garante o 
mínimo necessário para que 
alguém simplesmente perten-
ça, faça parte, seja visto. Ser 
invisível é bom somente nos 
filmes.

 Se existem pessoas em si-
tuação de invisibilidade, pro-
vavelmente não foi devido a 
um antídoto que eles utiliza-
ram para tornarem-se invi-
síveis. Só há pessoas que não 
foram vistas, olhadas, porque 
nossos princípios de igualdade 
e equidade social já foram para 
o brejo há tempo, ou nunca 
existiram nesta Terra de Santa 
Cruz! 

Quando aqui, os portugue-
ses chegaram logo nomearam 
os nativos, donos da terra, de 
Índios por acreditarem (supos-
tamente) que haviam chegado 
às Índias. De cara, já foi negado 
a eles o direito de apresenta-
rem-se aos europeus com seus 
nomes e identidades.  O que di-
zer, então, dos africanos, que ao 
chegarem, ganharam logo o so-
brenome do senhor de escravos 
que os adquiria? Somos mestre 
na arte de invisibilizar pessoas, 
etnias, crenças e culturas! 

Mas quem são os invisíveis 
na sociedade brasileira, atual-
mente? Somente aqueles que 
não tiveram direito a um docu-
mento? Na minha opinião, (aqui 
eu posso usar, pois é uma crôni-
ca reflexiva e não um texto ar-
gumentativo) temos muito mais 
seres invisíveis do que ausência 
de Registro de Nascimento.

Existe algo tão profundo e 
doloroso quanto a invisibilida-
de: fazer vistas grossas. Talvez 
essa expressão, tão comum e 
popular na nossa língua, seja 
muito mais recorrente que a 
própria invisibilidade.  Segun-
do o site Dicionário Informal, 
fazer vistas grossas é: “Fingir 
não ver as coisas; deixar pas-
sar como que despercebido; 
ver sem querer ver; ignorar o 
que foi visto.”

QUEM SÃO OS 
INVISÍVEIS?
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O prefeito Berto Silva comentou os avanços do setor de saúde

Leia mais
www.jcorreiodopovo.com.br

 Divulgação 

Janelas do 
cotidiano

Valéria Caimi
É mestre em letras, professora da rede estadual, 
poetisa e cronista

Acervo Pessoal

A população será consultada sobre suas visões 
acerca do transporte público municipal



A campanha nacional de 
Mega Vacinação contra 
a Covid-19 começou sá-

bado(20). Para dar visibilidade à 
ação, o Ministério da Saúde vai 
promover eventos simultâneos 
nas cidades do São Paulo, Ma-
naus, Curitiba, Salvador, Brasília 
e Rio de Janeiro, o evento nesta 
última capital terá a participação 
do ministro Marcelo Queiroga.

A intenção é incentivar a po-
pulação a voltar aos postos de 
vacinação para tomar a segunda 
dose ou a dose de reforço. A cam-
panha tem como slogan “Prote-
ção pela metade não é proteção” 
e vai até 26 de novembro. Neste 
período, os postos de vacinação 
em todo país estarão preparados 
para intensificar a imunização 
da população.

O tema da campanha  é “prote-

ção pela metade não é proteção”. 
Em cada estado e município, as 
secretarias de Saúde irão definir 
esquemas nos postos de vacina-
ção para contemplar a possibili-
dade de presença dos “atrasados”.

Para saber como e onde se 
vacinar, procure informações 
juntamente à prefeitura ou à se-
cretaria de saúde do seu municí-
pio. Normalmente, nas páginas e 
canais nas redes sociais são dis-
ponibilizados os pontos de vaci-
nação e os horários em que estes 
ficam abertos.

A ação pretende incentivar 
que os 21 milhões de brasileiros 
que não tomaram a segunda dose 
da vacina procurem os postos e 
completem o ciclo vacinal. A ini-
ciativa também pretende atingir 
as pessoas que estão aptas a to-
mar a dose de reforço. Cerca de 

9,3 milhões de pessoas podem 
reforçar a imunidade contra a do-
ença com uma terceira dose.

Até sexta-feira (19), havia 21 
milhões de pessoas com a segun-
da dose atrasada. Até agora, 157,3 
milhões de pessoas tomaram a 
primeira dose e 128,4 milhões , a 
segunda dose ou a dose única.

No topo dos estados com mais 
pessoas atrasadas estão São Paulo, 
com 4,1 milhões, e Minas Gerais, 
com 2,2 milhões. A faixa etária 
com mais pessoas nessa condição 
é a das idades entre 30 e 34 anos, 
com 2,9 milhões de pessoas.

A campanha vai até sexta-
-feira (26). Ela é promovida pelo 
Ministério da Saúde em parceria 
com o Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Conass) e o 
Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems).

Estudo relaciona falta de sono à alta da 
obesidade infantil durante a pandemia

Mega Vacinação contra Covid-19 
começou neste sábado em todo o país

Além do consumo excessivo de alimentos calóricos e do sedentarismo, a duração 
do sono é um fator de risco para o aumento do peso das crianças. 
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Um estudo feito por pes-
quisadores da Universi-
dade da Pensilvânia, nos 

Estados Unidos (EUA), mostrou 
que 15,4% das crianças atendi-
das em 29 clínicas ligadas ao 
Hospital Infantil da Filadélfia, 
no período da pandemia de 
Covid-19, estavam obesos. Em 
2019, o percentual era de 13,7%.

O aumento ocorreu em to-
das as faixas etárias, variando 
de 1% nos adolescentes de 13 a 
17 anos a 2,6% nas crianças de 
5 a 9 anos. Foi medido o índi-
ce de massa corporal (IMC) de 
169.179 crianças e adolescentes 
atendidos de junho a dezembro 
de 2019 e comparado ao dos 
145.081 pacientes consultados 
no mesmo período em 2020.

Outro estudo, coordenado 
pelo Pennington Biomedial 
Research Center, também nos 
EUA, mostrou que, a cada hora 
adicional de sono em crianças 
de 3 a 5 anos, houve redução de 
0,48 do IMC. Além do consumo 
excessivo de alimentos calóri-
cos e do sedentarismo, a dura-
ção do sono é um fator de risco 
para a obesidade infantil. Com 
base nesses dados, o Instituto 
do Sono faz um alerta aos bra-
sileiros, já que também no país 
o confinamento e a suspensão 

das aulas presenciais por causa 
da pandemia agravaram a obe-
sidade infantil.

Fatores 
Segundo o médico Gustavo 

Moreira, pesquisador do Ins-
tituto do Sono, o aumento da 
obesidade entre crianças que 
dormem menos é o resultado 
de uma combinação de fato-
res. “Teoricamente, se você está 
acordado, está gastando mais 
energia, mas, na realidade, o 
tempo a mais que as pessoas 
passam acordadas, elas estão 
em frente a uma tela grande ou 
pequena, em atividades de pou-
co gasto energético, em mídia 
social, videogame, streaming, 
estudando. As pessoas estão fa-
zendo menos exercício e têm 

uma oferta calórica maior entre 
os alimentos”, disse Moreira.

Outro fator é que, se o indi-
víduo está dormindo menos, no 
caso das crianças e adolescen-
tes, o organismo entende que 
é pouco e que a pessoa está em 
uma situação de stress. “Temos 
dois hormônios que controlam 
nosso apetite: a lepitina, que é o 
hormônio da saciedade, e a gre-
lina, que é o da fome. Quando 
durmo menos, produzo menos 
lepitina e mais grelina, ou seja, 
aumenta meu apetite, e a ten-
dência é a de comer mais sem 
oportunidade de gasto”, expli-
cou o médico.

Moreira lembrou que a pan-
demia contribuiu para o cres-
cimento da obesidade porque 
alterou a rotina das crianças 

que, para ter uma vida saudável, 
precisam de uma alimentação 
balanceada, exercícios e gasto 
de energia. Porém, para evitar 
a contaminação pelo Coronaví-
rus, as crianças foram obrigadas 
a trocar as atividades ao ar livre 
por jogos no celular e as aulas 
no colégio pelo ensino remoto.

“Quando ficam muito tem-
po na frente das telas, as crian-
ças comem várias vezes ao dia, 
principalmente bolachas, salga-
dinhos e doces. E a grande expo-
sição às telas leva os pequenos 
a dormir mais tarde e acordar 
cedo”, afirmou o médico.

Recomendações 
As recomendações dos es-

pecialistas para evitar a obe-
sidade infantil incluem a ma-
nutenção de uma alimentação 
regular, com horários para 
todas as refeições da família; a 
preferência por alimentos na-
turais frente aos industrializa-
dos, como os enlatados e em-
pacotados; e a observação da 
pirâmide alimentar, composta 
por oito grupos de alimentos 
essenciais para a saúde (carboi-
dratos, verduras e legumes, fru-
tas, leites e derivados, carnes e 
ovos, leguminosas e oleagino-
sas, óleos e gorduras e açúcares 

e doces).
É preciso ainda que os pais 

deem o exemplo, já que adultos 
que seguem uma dieta balance-
ada influenciam os filhos a se 
alimentar de forma saudável; 
estabelecendo uma rotina para 
a criança, com horários bem 
definidos para dormir, acor-
dar, brincar e estudar; reduzir 
o tempo de tela e aumentar as 
atividades ao ar livre, levando 
os filhos para brincar em locais 
abertos.

Sono dos adultos
A crise sanitária também 

afetou a qualidade do sono dos 
adultos. Segundo uma pesquisa 
do Instituto do Sono, entre os 
1.600 participantes do levanta-
mento, 75% atribuíram a piora 
do sono ao aumento das preo-
cupações; 64% à permanência 
por mais tempo em frente a 
telas de computador, televisão 
e celular; e 54% ao fato de fi-
carem em casa de forma mais 
prolongada.

Ao abordar a qualidade de 
sono, o estudo revela que 67% 
dos participantes tiveram mais 
dificuldade para dormir; 61,6% 
passaram a dormir mais tarde; 
e 59% acordaram mais vezes 
durante a noite.

Colégio e vida ao ar livre foram trocados por celular e ensino remoto

Marcello Casal Jr. 

Média de mortes diárias 
por Covid-19 no país fica 
abaixo de 200

As mortes diárias por Co-
vid-19, segundo a mé-
dia móvel de sete dias, 

ficaram, no último fim de se-
mana, abaixo de 200 pela pri-
meira vez desde abril de 2020. 
Segundo o boletim Monitora 
Covid, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), foram registra-
das médias de 195 óbitos no 
sábado e 197 no domingo.

A última vez que o total de 
mortes pela doença havia fi-
cado abaixo de 200 no país foi 
em 23 de abril (198). Os óbitos 
registrados sábado e domingo 
são os mais baixos desde 22 de 
abril (167).

Nos últimos 14 dias, houve 
um recuo de 15,1% na média 
de óbitos no país. Em um mês, 
a queda chega a 46,6%. Em re-

lação ao ápice da pandemia, 
em 12 de abril, quando hou-
ve 3.124 mortes, a média caiu 
93,7%.

A média móvel e sete dias 
é calculada somando-se os 
dados do dia  com os seis dias 
anteriores e dividindo-se o re-
sultado por sete.

Houve média de 195 óbitos 
no sábado e 197 no domingo

Tomaz Silva 



Na manhã de ontem (22) 
começaram a chegar 
em Porto Barreiro as 

cargas de calcário do progra-
ma Pró-Solo que irá atender 
100 famílias de produtores 
rurais nessa primeira etapa.

Foram licitados ao todo 1 
mil toneladas do produto, no 
valor de R$ 164,5 mil que se-
rão pagos com recursos pró-
prios.

O secretário de Agricultu-
ra, Meio Ambiente e Turismo, 
Francinaldo Simeoni, pede 
aos produtores rurais pro-
prietários de 0,1 a 15 hectares 
que tiverem interesse em re-
ceber o calcário, que compa-

reçam na secretaria para fa-
zer a inscrição no programa. 

O calcário será entregue sem 
custos no início de 2022.

Na próxima sexta-feira 
(26), a prefeitura de 
Virmond realiza uma 

série de inaugurações que 
tiveram que ser postergadas 
devido à pandemia. Todas es-
tas realizações contaram com 
a parceria do deputado Arta-
gão Júnior.

Conforme o prefeito Nei-
mar Granoski, com a entrega 
destes projetos estão sendo 
honrados compromissos as-
sumidos na campanha de 
reeleição.

Saúde
Às 14h30 será inaugura-

do o Bloco B da Unidade de 
Saúde Padre Antônio Gallo. 
Uma obra que amplia a uni-
dade praticamente dobrando 
o espaço de atendimento. “Te-
remos um amplo espaço com 
sala de fisioterapia, equipa-
mentos novos, e sala para os 
médicos’’. Esta obra contou 
com o apoio do  deputado fe-
deral Valdir Rossoni.

“Em breve queremos fazer 
também a reforma do prédio 
antigo para dar muito mais 
conforto às pessoas que ne-
cessitam e também para as 
que trabalham em prol de 

uma saúde de qualidade em 
Virmond”, disse o prefeito.

Geração de empregos
Às 15 horas será a inaugu-

ração da Fábrica de Sorvetes 
MK. “O barracão cedido pela 
prefeitura está garantindo 
geração de empregos e pro-
duzindo produtos de qualida-
de com o incentivo do muni-
cípio”.

Às 15h30 o empreendi-
mento inaugurado será a 
Facção Jeans, no Parque in-
dustrial. O município entrou 
com o barracão e parte das 
máquinas de costura. “São 
mais de 45 empregos fixos 
com carteira assinada. Um 

sonho de décadas que agora é 
realidade”.

Esporte
Às 16 horas será a vez da 

Mini Arena do Bairro Monte 
Claro. Local da prática espor-
tiva e lazer para as famílias. 
“Esta obra foi solicitada há 
três anos pelos vereadores e 
nós viabilizamos esse recur-
so junto ao deputado Sérgio 
Souza. O município teve que 
entrar com uma contraparti-
da devido ao grande aumento 
de preços na parte de ferros”.

“Eu só tenho a agradecer 
aos deputados que nos de-
ram apoio”, finalizou Neimar 
Granoski.

Compromissos de 
campanha sendo 
honrados em Virmond
Projetos nas áreas de geração de emprego, saúde e esporte 
serão inaugurados nesta sexta-feira (26)
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ADI Paraná
A Associação de Jornais Diários do Interior do Paraná (ADI-PR) ele-

geu nesta segunda-feira, 22, a nova diretoria para o biênio 2022/2023. “A 
ADI é um grupo disposto a levar informação, de forma séria e precisa, a 
todos os cantos do Paraná, e esse continuará sendo o objetivo desta asso-
ciação”, disse o presidente reeleito, Jucelino Costa. A associação tem 22 
jornais parceiros, em todo o Paraná, além dos veículos de comunicação 
que ocupam as plataformas digitais, também faz parte da Associação dos 
Diários do Interior do Brasil – ADI Brasil – que reúne 148 jornais diários 
por todo país.

Diretoria ADI
Mesa diretora: Presidente; Jucelino Costa, Vice Presidente; Wilson Oli-

veira, Tesoureiro; Nery José Thomé, Secretário Geral; Eduardo Carpinski. 
Conselho Fiscal: Antonio Saad Gebran, André Gustavo Guarienti de Al-
meida Ferreira, Joiceli dos Santos Fabricio. Membros suplentes: Alceu Oli-
veira (Wenceslau Braz), Arno Kunzler (Marechal Cândido Rondon), Mau-
ricio Orlando Mosson (Curitiba e São José dos Pinhais). Diretor Comercial: 
Ricardo Takiguti.

Audiência do pedágios
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) reforçou a importância da 

participação do setor produtivo e da sociedade civil organizada na au-
diência pública da Frente Parlamentar sobre os Pedágios, quando será 
apresentado um estudo técnico sobre o fim dos contratos. “A qualidade 
do debate depende fundamentalmente da participação dos paranaenses. 
É muito importante que toda a sociedade organizada e o setor produtivo 
possam participar ativamente da discussão”, disse Romanelli. A audiência 
será a partir das 9h30 e poderá ser acompanhada pelos canais digitais do 
legislativo e pela TV Assembleia.

Congresso Paranaense
O Congresso Empresarial Paranaense, realizado em Foz do Iguaçu, re-

cebeu o Chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva. Na ocasião, Silva e o pre-
sidente da Faciap, Fernando Moraes, assinaram um memorando de en-
tendimento do programa de capacitação em inovação aberta no Paraná. O 
documento tem como finalidade propagar atividades práticas de inovação 
e empreendedorismo. “Temos que focar na inovação para gerar empregos, 
mas não só na retórica”, disse, ao destacar a indústria paranaense, o agro-
negócio e os empresários do Estado. Segundo ele, uma grande vantagem 
no Paraná é a economia muito focada em áreas industriais.

Ministra em Foz
A ministra da Agricultura Tereza Cristina e o Secretário Nacional de 

Aquicultura e Pesca Jorge Seif, estão oficialmente confirmados para parti-
cipar do maior evento da cadeia de pescados do Brasil – o 3º International 
Fish Congress & Fish Expo que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de no-
vembro no Maestra Convention – Recanto Cataratas Thermas e Resort, em 
Foz do Iguaçu (PR). A Ministra Tereza Cristina deverá fazer anúncios de 
ações e incentivos ao setor aquícola e pesqueiro brasileiro, especialmente 
na área de crédito.

Candidata
Após a filiação de Sergio Moro, o Podemos trabalha para lançar a mu-

lher do ex-juiz, a advogada Rosângela Wolff Moro, como candidata a de-
putada federal por São Paulo. Rosângela deve entrar no partido quando 
voltar dos EUA, até o fim do ano. Maior colégio eleitoral do país, SP elege 70 
parlamentares para a Câmara dos Deputados. Um candidato muito bem 
votado, como os correligionários de Moro esperam que seria o caso de Ro-
sângela, pode acabar elegendo alguns outros do mesmo partido.

Leia mais
www.jcorreiodopovo.com.br

Programa Pró Solo atenderá 100 
famílias de produtores

“Eu só tenho a agradecer aos deputados que 
nos deram apoio”, disse Neimar Granoski

Divulgação

PORTO BARREIRO

Assessoria

Foram licitados ao todo 1 mil toneladas do produto
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Saldo inicial
(no exercicio atual)

(h)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO
Despesas custeadas no exercício de referência Saldo final (não aplicado)

(l) = (h - (i ou j))
Empenhadas

(i)
Liquidadas

(j)
Pagas

(k)

 Diferença de limite não cumprido em 2021 0,00 0,00 0,000,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO

Valor mínimo
para aplicação

em ASPS
(m)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Valor aplicado
em ASPS no

exercício
(n)

Valor aplicado
além do limite

mínimo
(o) = (n - m),

se < 0 ,então (o)
= 0

Total inscrito
em RP no
exercício

(p)

RPNP inscrito
indevidamente no

exercício sem
disponibilidade

financeira
 q = (XIIId)

Valor inscrito em
RP considerado

no limite
 (r) = (p - (o + q))

se <0 então
(r)=(0)

Total de RP
a pagar

(t)

Total RP
cancelado ou

prescritos
 (u)

Total  de RP
pagos

(s)

Diferença entre o
valor aplicado

além do limite e o
total de RP
cancelado

(v) = ((o + q) - u)

 Empenhos de 2021 2.596.794,54 3.090.996,84 0,00494.202,30 0,00 0,00 0,00 18.372,570,00 494.202,30

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00

Saldo inicial
(w)

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE

CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Despesas custeadas no exercício de referência Saldo final (não aplicado)

(aa) = (w - (x ou y))
Empenhadas

(x)
Liquidadas

(y)
Pagas

(z)

 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIV) 0,00 18.372,57 -18.372,5718.372,57 18.372,57
 TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII) 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS
NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a) Até o bimestre (b) % (b/a) x 100
RECEITAS REALIZADAS

1.647.600,00 2.119.368,76 2.298.358,81 108,45 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)

1.369.600,00 1.841.368,76 2.172.118,23 117,96   Proveniente da União

278.000,00 278.000,00 126.240,58 45,41   Proveniente dos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00   Proveniente de outros Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)

2.500,00 55.373,30 68.660,26 124,00 OUTRAS RECEITAS (XXX)

1.650.100,00 2.174.742,06 2.367.019,07 108,84 TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  (XXXI) = (XXVIII + XXIX +
XXX)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)
Até o bimestre

(d)
% (d/c) x 100

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E
CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO
CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre

(e)
% (e/c) x 100 Até o bimestre

(f)

DESPESAS PAGAS
% (f/c) x 100

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

 ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 1.564.400,00 2.030.409,29 1.478.481,99 72,82 1.370.400,49 67,49 1.312.426,11 64,64
   Despesas Correntes 1.484.400,00 1.821.362,94 1.322.702,37 72,62 1.268.356,07 69,64 1.210.381,69 66,45
   Despesas de Capital 80.000,00 209.046,35 155.779,62 74,52 102.044,42 48,81 102.044,42 48,81
 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 42.000,00 45.264,20 15.876,86 35,08 15.876,86 35,08 13.796,86 30,48
   Despesas Correntes 42.000,00 45.264,20 15.876,86 35,08 15.876,86 35,08 13.796,86 30,48
   Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 87.000,00 89.000,00 18.495,20 20,78 18.495,20 20,78 15.994,80 17,97
   Despesas Correntes 87.000,00 89.000,00 18.495,20 20,78 18.495,20 20,78 15.994,80 17,97
   Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 37.000,00 44.896,00 8.239,30 18,35 8.239,30 18,35 8.239,30 18,35
   Despesas Correntes 37.000,00 44.896,00 8.239,30 18,35 8.239,30 18,35 8.239,30 18,35
   Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 76.200,00 76.200,00 59.110,76 77,57 59.110,76 77,57 58.187,38 76,36
   Despesas Correntes 76.200,00 76.200,00 59.110,76 77,57 59.110,76 77,57 58.187,38 76,36
   Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 347.051,31 341.651,41 98,44 340.795,19 98,20 331.932,44 95,64
   Despesas Correntes 0,00 347.051,31 341.651,41 98,44 340.795,19 98,20 331.932,44 95,64
   Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO
CÁLCULO DO MÍNIMO   (XXXIX) = (XXXII + XXXIII +
XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

1.806.600,00 2.632.820,80 1.921.855,52 73,00 1.812.917,80 68,86 1.740.576,89 66,11

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO

Página: 3 / 3

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)
Até o bimestre

(d)
% (d/c) x 100

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM
COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS

TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

DESPESAS LIQUIDADAS
Até o bimestre

(e)
% (e/c) x 100 Até o bimestre

(f)

DESPESAS PAGAS
% (f/c) x 100

 ATENÇÃO BÁSICA  (XL) = (IV + XXXII) 5.040.400,00 5.546.026,96 4.299.973,51 77,53 4.172.573,51 75,24 4.085.456,68 73,66
 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  (XLI) =
(V + XXXIII)

72.000,00 55.264,20 21.197,16 38,36 21.197,16 38,36 18.517,16 33,51

 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  (XLII) = (VI +
XXXIV)

410.000,00 322.600,00 226.046,33 70,07 182.610,81 56,61 173.126,97 53,67

 VIGILÂNCIA SANITÁRIA   (XLIII) = (VII + XXXV) 37.000,00 44.896,00 8.239,30 18,35 8.239,30 18,35 8.239,30 18,35
 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  (XLIV) = (VIII + XXXVI) 148.000,00 161.830,20 134.117,22 82,88 133.655,22 82,59 132.731,84 82,02
 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS SUBFUNÇÕES  (XLVI) = (X + XXXVIII) 69.900,00 393.951,31 341.651,41 86,72 340.795,19 86,51 331.932,44 84,26
 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE  (XLVII) = (XI +
XXXIX)

5.777.300,00 6.524.568,67 5.031.224,93 77,11 4.859.071,19 74,47 4.750.004,39 72,80

 (-) Despesas executadas com recursos provenientes das
transferências de recursos de outros entes¹

1.646.600,00 2.199.555,84 1.579.354,57 71,80 1.511.403,65 68,71 1.484.573,00 67,49

 TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS
PRÓPRIOS (XLVIII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 22/11/2021 08:41

MUNICÍPIO DE PINHÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 
AVISO DE SITUAÇÃO DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇO N.º 007/2021 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS 
IRREGULARES NA ESTRADA RURAL DE SANTA CLARA, 
TRECHO ENTRE A DIVISA DE MUNICÍPIO 
PINHÃO/CANDÓI ATÉ A FAZENDA SOBRADO, ESTRADA 
RURAL DE SANTA CLARA, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE 
PINHÃO AO MUNICÍPIO DE CANDÓI, CONFORME O 
CONVÊNIO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO - PROJETO DE 
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS, 
QUE VISA A RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DAS 
ESTRADAS RURAIS, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO 
PARANÁ E O MUNICÍPIO DE PINHÃO, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB. 
 
SESSÃO: 18/11/2021 às 09:00 HORAS 
  
VENCEDOR:    
CONSTRUTORA JJEA LTDA – CNPJ: 14.000.488/0001-61. 
 
 
 
VALOR TOTAL: R$ 1.042.832,51 (Um milhão e quarenta e 
dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um 
centavos). 
 
 
 

 
Pinhão, 18 de novembro de 2021. 
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EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2019 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO/PR 
CONTRATADA: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME CNPJ Nº 27.015.954/0001-24. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES VIA WEB E SITE MOBILE PARA GESTÃO, MONITORAMENTO, 
ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E 
ESTADUAL 
 
 Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato descriminado no objeto do referido acima 
até a data de 25 de maio de 2022, permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato 
Original desde que não colidam as deste termo, respeitando as disposições da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
Município de Marquinho estado do Paraná em 22 de Novembro de 2021. 
 
 
 
 

ÉLIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 065/2021 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº  005/2021 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 245/2021-SEAB. 

 
Passado o prazo recursal, torno público o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, apresentando o 

proponente vencedor: 

PROPONENTE VALOR TOTAL (R$) 

FAROL 14 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA 
CNPJ: 34.831.047/0001-19 1.090.318,66 

Valor total dos gastos com a Licitação nº 065/2021 – Modalidade Tomada de Preços nº 005/2021, R$ 

1.090.318,66 (um milhão, noventa mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos). 

 

Homologo e Adjudico a presente licitação. 

 

Marquinho/PR, em 06 de Novembro de 2021. 

 

 

 
ELIO BOLZON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

                                                                                                                     
 
                                                            

Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184 - Centro - Fone: (42) 3656-1002 (42) 3656-1108  
 CNPJ: 01.607.627/0001-78 – CEP: 85162-000 - Goioxim-PR  

www.goioxim.pr.gov.br 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM 
ESTADO DO PARANÁ  

  
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 124/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 077/2021.  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE NOVO 0 KM, POR MEIO DO TERMO DE 
CONVÊNIO N° 305/2021 - SEAB.  
 
Valor Máximo: R$ 560.000,00.  
 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 22 de novembro de 2021, até às 14:00 horas do 
dia 06 de dezembro de 2021. 
 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 06 de dezembro de 
2021, na plataforma eletrônica COMPRASNET www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Goioxim, situada à Rua 
Laurindo Cordeiro de Souza, 184, centro, em Goioxim, Estado do Paraná, durante o horário normal de 
expediente, das 08h00min. às 12h00min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: 
http://187.108.196.205:7474/transparencia/licitacoes, consulta de licitações, escolher o edital e 
download e no www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Dúvidas: Por e-mail: licitagoioxim@yahoo.com.br ou pelo Fone: (42) 3656-1002, no horário normal de 
expediente. 

Goioxim, 19 de novembro de 2021. 

 

Flávio Balduino Soares 
Pregoeiro 

 

                                                                                                                     
 
                                                            

Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184 - Centro - Fone: (42) 3656-1002 (42) 3656-1108  
 CNPJ: 01.607.627/0001-78 – CEP: 85162-000 - Goioxim-PR  

www.goioxim.pr.gov.br 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM 
ESTADO DO PARANÁ  

  
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 125/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 078/2021.  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES – CLASSE I - A, DOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS BEM COMO DE RESIDÊNCIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE PREVIAMENTE CADASTRADAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ A ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. E DISPONIBILIZAR, 
01 (UM) CAMINHÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 MIL LITROS.  
 
Valor Máximo: R$ 216.000,00.  
 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 23 de novembro de 2021, até às 09:00 horas do 
dia 07 de dezembro de 2021. 
 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 07 de dezembro de 
2021, na plataforma eletrônica COMPRASNET www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Goioxim, situada à Rua 
Laurindo Cordeiro de Souza, 184, centro, em Goioxim, Estado do Paraná, durante o horário normal de 
expediente, das 08h00min. às 12h00min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: 
http://187.108.196.205:7474/transparencia/licitacoes, consulta de licitações, escolher o edital e 
download e no www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Dúvidas: Por e-mail: licitagoioxim@yahoo.com.br ou pelo Fone: (42) 3656-1002, no horário normal de 
expediente. 

Goioxim, 22 de novembro de 2021. 

 

Flávio Balduino Soares 
Pregoeiro 

 

                                                                                                                     
 
                                                            

Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184 - Centro - Fone: (42) 3656-1002 (42) 3656-1108  
 CNPJ: 01.607.627/0001-78 – CEP: 85162-000 - Goioxim-PR  

www.goioxim.pr.gov.br 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM 
ESTADO DO PARANÁ  

  
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 123/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 076/2021.  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: AQUISIÇÃO DE DOIS TRATOR AGRÍCOLA 80CV 4X4 E UM VEICULO UTILITÁRIO ZERO 
KM, POR MEIO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 304/2021 - SEAB.  
 
Valor Máximo: R$ 531.480,00.  
 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 22 de novembro de 2021, até às 09:00 horas do 
dia 06 de dezembro de 2021. 
 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 06 de dezembro de 
2021, na plataforma eletrônica COMPRASNET www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Goioxim, situada à Rua 
Laurindo Cordeiro de Souza, 184, centro, em Goioxim, Estado do Paraná, durante o horário normal de 
expediente, das 08h00min. às 12h00min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: 
http://187.108.196.205:7474/transparencia/licitacoes, consulta de licitações, escolher o edital e 
download e no www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Dúvidas: Por e-mail: licitagoioxim@yahoo.com.br ou pelo Fone: (42) 3656-1002, no horário normal de 
expediente. 

Goioxim, 19 de novembro de 2021. 

 

Flávio Balduino Soares 
Pregoeiro 
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DECRETO Nº 195/2021 
 

SÚMULA  DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DE 
MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 

 

D E C R E T A 
Art. 1º 

§ 1º

§ 2º

§ 3º

§ 4º

  

Art. 2º

Art. 3º 

JOÃO KONJUNSKI 

Prefeito Municipal 

JOÃO KONJUNSKI - 
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por 
JOÃO KONJUNSKI - Prefeito 
Municipal 
Dados: 2021.11.19 10:42:07 -03'00'

 
 

DECRETO Nº 196/2021 
 

SÚMULA: Decreta Luto oficial pelo 
falecimento do funcionário público Lourival 
Ferreira. 
 
 

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, Sr. João Konjunski, no uso de 
suas atribuições legais,  
 
Considerando o falecimento do Sr. LOURIVAL FERREIRA, o qual muito contribuiu 
para o desenvolvimento de nosso Município, desde o ano de 2003 através de seus 
serviços prestados. 
 
Considerando que o Município de Cantagalo reconhece e agradece os 18 anos de bons 
serviços prestados pelo servidor, que sempre será lembrado pelos cantagalenses: 
 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º. Fica declarado LUTO OFICIAL por 03 (três) dias em todo território Municipal de 
Cantagalo, em virtude do falecimento do Senhor LOURIVAL FERREIRA; 
 
 
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de 20 de novembro de 2021. 
 
 

Cantagalo, 20 de novembro de 2021. 
 
 

 

JJOOÃÃOO  KKOONNJJUUNNSSKKII  
PREFEITO MUNICIPAL DE 

CANTAGALO 
 

JOÃO KONJUNSKI 
- Prefeito 
Municipal

Assinado de forma digital 
por JOÃO KONJUNSKI - 
Prefeito Municipal 
Dados: 2021.11.22 08:43:27 
-03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO 
    Estado do Paraná 
 

__________________________________________________________________________ 
Rua São Pedro, nº. 186, Centro, CEP: 85.145-000 – Foz do Jordão – PR 

Fone: (42) 3639-1107 - E-mail: cmfj@camarafozdojordao.pr.gov.br 
 

RESOLUÇÃO Nº 30/2021 
 
 

Súmula:  Declara Luto Oficial na 
Câmara Municipal de Foz 
do Jordão-PR. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas, resolve: 

CONSIDERANDO o Falecimento da Sra. Cecilia Crovador Moreira, ocorrido na 

tarde do dia 20 de outubro de 2021; 

CONSIDERANDO que seu filho exerce o mandato de vereador nesta casa de leis; 

 

RESOLUÇÃO: 
 
 
 Art. 1º - Declara Luto Oficial por 03 (três) dias, a contar de hoje, dia 20/11/2021 até 

dia 22/11/2021, ficando estabelecido Ponto Facultativo nas dependências da Câmara 

Municipal de Foz do Jordão-PR no dia 22/11/2021. 

 Art. 2º - Suspende a Décima Primeira sessão do segundo período legislativo que 

aconteceria conforme Regimento Interno no dia 23/10/2021 às 19h00min. 

 Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Foz do Jordão-PR, em 20 de novembro de 2021. 

 

 
Antônio dos Santos 

Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 36/2021- CMC 
 
 

SÚMULA: Decreta Luto Oficial 
pelo Falecimento do servidor 
Público Municipal LOURIVAL 
FERREIRA. 

 
 

Considerando o falecimento do servidor Público Municipal 
LOURIVAL FERREIRA, ocorrido no dia 20 de novembro de 2021. 

 
Considerando os preciosos trabalhos dedicados à comunidade 

Cantagalense no decorrer de sua vida como cidadão e servidor público e o 
sentimento de solidariedade dor e saudade que mede pela sua perda. 

 
Com a intenção de render justas homenagens àqueles que com seu 

trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da 
Coletividade. 

 
O Presidente do Legislativo de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de 

suas Atribuições Legais: 
 

DECRETA 
 

ART. 1º - Fica declarado LUTO OFICIAL por 03 (três) dias, em virtude do 

falecimento do servidor Público Municipal LOURIVAL FERREIRA, que muito 

contribuiu com o Município de Cantagalo sendo servidor público municipal  e 

cidadão Cantagalense. 

 
ART. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, 

revogando- se as disposições em contrário. 

 
Cantagalo-PR, 2 0  de novembro de 2021. 

 
 

REINALDO GOMES DA SILVA 
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 
 
 

 

 
 

 

Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 
AVISO DE EDITAL 

LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO Nº 02/2021-PMNL 
 

O Município de Nova Laranje iras,  Estado do Paraná, inscr ito no CNPJ sob 
nº 95.587.648/0001-12, através da Comissão Permanente de Licitação nos 
termos de Lei  Federal  nº 8.666, de 21 de junho de 199 3 e alterações 
posteriores,  Lei  Municipal  nº 1049/2015, Decreto Municipal  nº  299/2021 e do 
Lei loeiro Público Ofic ial  Daniel  Ribas Rosa Frahm, Matr ícula JUCEPAR 18/301-L,  
nomeado pelo Decreto Municipal  nº 159/2021, bem como nas normas contidas 
neste edital,  torna público que realizará às  10:00 horas do dia 13 de dezembro 
de 2021 ,  SESSÃO ONLINE , no endereço eletrônico www.drr lei loes.com.br ,  
LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO nº 02/2021-PMNL, t ipo maior lance , objetivando a 
al ienação de bens móveis (veículos,  máquinas  e equipamentos) ,  bem imóvel  
(terreno rural)  inserv íveis  da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS . Os 
bens objeto do presente lei lão estarão a disposição dos interessados para 
visitação e vistoria,  nos dias  09 e 10 de dezembro de 2021, das 09:00 às 11:30 e 
das 13:30 às 17:00 horas.  O edital  e seus anexos poderão ser obtidos nos 
seguintes endereços:  www.novalaranjeiras.pr .gov.br  e www.drr lei loes.com.br  
e/ou retirados na sede da Prefeitura Munic ipal ,  no endereço supracitado, junto 
ao Departamento de Licitações ou através do e-mail:  
l ic itacao.pmnl@cnett.com.br  e contato@drrlei loes.com.br .  
 
 Os interessados em part icipar deverão se cadastrar junto ao site  
www.drr lei loes.com.br .    

 
 

Nova Laranjeiras -  PR, 22 de Novembro de 2021. 
 
 
 

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS  
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 

DANIEL RIBAS ROSA FRAHM 
Leiloeiro Público Of icial  

Matrícula JUCEPAR 18/301-L  
 
 

 

 

Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 

Fone: (42) 3637-1148 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2021-PMNL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Munic ípio de Nova Laranjeiras,  Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob nº 95.587.648/0001-12, através de seu Pregoeiro,  tendo em vista a 
disposto na Lei  Federal  nº 10.520/2002, Decreto Federal  nº 3 .555 /2000, Lei 
Complementar nº 147/14 e Decretos Municipais nº 136/2006, 34/2007, torna 
público que realizará às 09:00 horas do dia 06 de Dezembro de 2021 ,  na sede 
da Prefeitura Municipal,  s ituada à Rua Rio  Grande do Sul,  2122 -  Centro -  
Fone (42) 3637-1148, l ic itação na modal idade Pregão Presencial  (SRP) nº 
101/2021-PMNL, cujo objeto é a aquisição de combust íveis para manutenção 
da frota de veículos,  equipamentos rodoviários,  e  máquinas da administração 
municipal .  O edital  e seus anexos poderão ser retirados na  sede da Prefeitura 
Munic ipal,  no endereço supracitado, junto ao Departamento de Licitações ou 
através do e-mail:  l ic itacao.pmnl@cnett.com.br  e 
www.novalaranjeiras.pr.gov.br .  

 
 Nova Laranjeiras -  Pr,  22 de Novembro de 2021. 

 

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS  
Pregoeiro 
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Já está disponível o cre-
denciamento de insti-
tuições financeiras que 

oferecem serviços online de 
pagamentos eletrônicos por 
cartão de crédito. A adesão 
ao edital pode ser realizada 
pelo Portal da Fazenda na 
aba ‘Transparência’- item 
‘Editais’.

O Edital de Credenciamen-

to número 002/2021-Sefa 
objetiva o credenciamento 
de empresas prestadoras de 
serviços online de pagamen-
tos, com a finalidade de via-
bilizar a quitação de débitos 
do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automoto-
res – IPVA com o uso de car-
tão de crédito.

Essa é mais uma novi-

dade dentro da política de 
modernização do IPVA no 
Estado. Neste ano os contri-
buintes já puderam parcelar 
os pagamentos em até cinco 
vezes – até o ano passado o 
parcelamento máximo era 
de três meses.

Atendendo o disposto no 
art. 24 da Lei Estadual nú-
mero 15.608/2007 de nor-
mas e princípios da licitação 
e contratação, o serviço será 
concedido pelo prazo de doze 
meses, admitidas prorroga-
ções, a critério da Secretaria 
de Estado da Fazenda

ADI Paraná elege diretoria 
e mantém Jucelino Costa 

na presidência

Instituições financeiras já podem se credenciar 
para serviços de IPVA por cartão de crédito

Diretor proprietário do jornal Gazeta Regional, de Goioerê, 
ele é o 12° presidente desde que a entidade foi criada

PARANÁ08 TERÇA-FEIRA  23  DE NOVEMBRO DE 2021 WWW.JCORREIODOPOVO.COM.BR

Foi eleita na manhã desta 
segunda-feira (22), por 
aclamação, a diretoria da 

Associação dos Jornais e Por-
tais do Paraná (ADI-PR) para o 
biênio 2022/2023. 

Jucelino Costa continua no 
comando da entidade. Diretor 
proprietário do jornal Gazeta 
Regional, de Goioerê, ele é o 12° 
presidente desde que a entida-
de foi criada.

A única mudança nessa 
eleição está relacionada a se-
cretaria geral, com a saída de 
Caique Augustini que dá lugar 
a Eduardo Carpinski, do jornal 
O Comércio, de União da Vitó-
ria.

“ADI-PR é um grupo dispos-
to a levar informação, de forma 
séria e precisa, a todos os can-
tos do Paraná, e esse continua-
rá sendo o objetivo desta asso-
ciação”, disse o presidente.

Reeleito, Jucelino que tam-
bém dirige o jornal Gazeta Re-
gional, de Goioerê, destacou o 
trabalho realizado pelos jor-

nais associados. “A pandemia 
do coronavírus deixou grandes 
impactos na economia, na ge-
ração de emprego e na vida de 
todos. Neste contexto, as pes-
soas ansiavam por informação 
de credibilidade. Nossos jor-
nais e portais foram capazes de 
entregar isso aos paranaense 
com muita responsabilidade”. 

O presidente pontua que a 
nova diretoria está atenta com 
o que há de novo na comunica-

ção. “A regionalização das no-
tícias sempre foi o diferencial 
que manteve nossa relevância. 
O desafio para 2022 será am-
pliar a sinergia do impresso 
com os portais, trazendo novas 
opções para leitores e anun-
ciantes”, acrescentou.

O diretor comercial da ADI-
-PR, publicitário Ricardo M 
Takiguti, destaca que “sou um 
privilegiado por responder pe-
los jornais e portais da ADI-PR. 

Desde 1998 temos uma relação 
que extravasa o vínculo comer-
cial. Somos amigos e admiro 
muito como estes empreende-
dores da indústria de conteúdo 
se moldam a cada nova tecno-
logia, levando aos leitores um 
conteúdo sério e inovador, seja 
no impresso ou no digital.” 

Histórico
Fundada em 1994, a Asso-

ciação dos Diários do Interior 
do Paraná – ADI-PR – está 
presente em 366 municípios 
do Estado. Desde a sua cria-
ção há 27 anos, voltou-se à re-
gionalização da informação, 
com conteúdo de qualidade e 
o compromisso de cobertura 
estadual.

Por tradição, em todas 
as eleições nunca houve 
bate-chapa.

O presidente pontua que a nova diretoria está 
atenta com o que há de novo na comunicação

Gilson Abreu

Hoje, a associação tem 
22 jornais que somam 176 
mil exemplares/dia e 23 
portais de notícias com 
mais de 43 milhões de pa-
geviews/mes.

Estratégicamente lo-
calizados nas cidades pó-
los de desenvolvimento do 
Paraná.

A ADI-PR faz parte da 
Associação dos Diários do 
Interior do Brasil – ADI 
Brasil – que reúne 148 jor-
nais diários por todo país.

Conhecimento para 
crescer

Graças ao trabalho e à dedicação dos paranaenses, 
o Paraná é um dos maiores produtores de alimentos do 
país. Somos o primeiro lugar na produção de frangos de 
corte, segundo na produção de suínos e também segundo 
colocado nacional na produção de leite, atrás apenas de 
Minas Gerais.

Apesar da segunda colocação nacional, o Paraná abriga 
os dois municípios que mais produzem leite no Brasil; 
Castro e Carambeí, que se destacam não apenas pelo 
volume produzido, mas pela qualidade do produto.

Nesse processo, o SENAR-PR teve papel fundamental 
na capacitação e orientação dos pecuaristas, no sentido 
de obterem os melhores resultados dos seus rebanhos, 
mas sem nunca descuidar das boas práticas de bem-estar 
animal. Além dos diversos títulos de cursos voltados à 
bovinocultura de leite, o SENAR-PR é parceiro do Centro de 
Treinamento Pecuário, localizado Castro, onde existe toda 
estrutura necessária para a realização de cursos práticos 
nesta área.

Como vemos, grandes resultados econômicos – como 
é o caso dos municípios campeões de produção de leite no 
Paraná – são construídos em cima de conhecimento técnico 
de qualidade e acessível à população. É dessa forma que 
o SENAR-PR vai ajudando a construir a história do Paraná 
com mais riqueza e qualidade de vida. 

sistemafaep.org.br

Essa é mais uma novidade dentro da polí-
tica de modernização do IPVA no Estado

Geraldo Bubniak/AEN



A Secretaria do Estado 
da Educação e do Es-
porte (Seed-PR) pu-

blicou nesta segunda-feira 
(22), através da resolução n.º 
5.572/2021 - GS/Seed, o ca-
lendário escolar de 2022 para 
a rede pública estadual de 
ensino. As aulas vão começar 
em 7 de fevereiro. Os dias 03 e 
04 do mesmo mês serão dedi-
cados a planejamento e estu-
do para os professores.

Entre as novidades do ca-
lendário estão novas datas 
para estudo dos docentes e 
o aumento do recesso esco-
lar no meio do ano. “Uma das 
novidades é que os dias de 
planejamento e estudos não 

serão mais aos sábados, como 
solicitado pela rede, além do 
aumento do recesso em julho, 
outro pedido dos professores”, 

comenta o diretor de Educa-
ção da Seed-PR, Roni Miranda.

As aulas vão até 8 de ju-
lho e recomeçam no dia 25, 

com o momento para plane-
jamento e estudo na quinta 
e sexta-feira anteriores, dias 
21 e 22 de julho. Ou seja, há 
um aumento do recesso es-
colar entre os semestres le-
tivos, passando de sete para 
dez dias para os professores, 
enquanto os estudantes terão 
mais de duas semanas, ao in-
vés de 11 dias, como foi neste 
ano. O término das aulas, ga-
rantindo os 200 dias letivos, 
será em 20 de dezembro.

Estão mantidos para os 
professores, entre férias e 
recesso escolar, 60 dias du-
rante o ano de 2022. A distri-
buição das aulas para o início 
do ano letivo será realizada 

entre a última semana de ja-
neiro e o início de fevereiro, 
majoritariamente de forma 
remota, para garantir o su-
primento dos professores do 
PSS (Processo Seletivo Sim-
plificado) a partir do início 
de fevereiro.

Novamente o calendário 
está organizado em trimes-
tres para todas as escolas es-
taduais, padronizando os pe-
ríodos de avaliação para toda 
a rede estadual de ensino. Os 
Núcleos Regionais de Educa-
ção (NREs) farão adaptações 
necessárias nos calendários 
das escolas devido a feria-
dos municipais e situações 
pontuais.

Entenda é feita a 
correção do ENEM

Seed-PR divulga calendário escolar para o ano letivo de 2022

Na prova objetiva, a nota não é calculada levando-se em conta somente o número 
de questões corretas, mas também a coerência das respostas ao conjunto das questões
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O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
começou a ser aplica-

do no domingo (21) para es-
tudantes de todo o país. Ele 
terá sequência no próximo 
domingo (28). Apenas depois 
do fim da aplicação o Institu-
to Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) irá divulgar 
o gabarito oficial e os Cader-
nos de Questões. A previsão 
é que a divulgação ocorra no 
dia 1º de dezembro.   

O Enem utiliza um sis-
tema de correção chamado 
teoria de resposta ao item 
(TRI), conhecido como um 
método antichute. Mesmo 
com o gabarito em mãos, não 
é possível saber a pontuação 
final do exame. Explicações 
detalhadas do cálculo da 
nota do Enem estão disponí-
veis no Guia do Participante 
do Enem 2021.

Na prova objetiva do 
Enem, a nota não é calcu-
lada levando-se em conta 
somente o número de ques-
tões corretas, mas também 
a coerência das respostas 
do participante ao conjunto 
das questões que formam a 
prova. A TRI estima a dificul-
dade das questões e avalia o 
conhecimento dos partici-
pantes. Assim, estudantes 
com o mesmo número de 
acertos da prova poderão ter 
notas diferentes. 

Provas
Nesse domingo (21), os es-

tudantes fizeram as provas 
de linguagens, ciências hu-
manas e redação. No próxi-
mo domingo, eles resolverão, 
em cinco horas, as questões 
de ciências da natureza e de 
matemática. Com exceção da 
redação, todas são provas ob-
jetivas, de múltipla escolha. 
Cada uma com 45 questões. 

Na hora da correção, a 
TRI vai levar em conside-
ração a coerência da prova, 
ou seja, é esperado que um 
estudante que acerte ques-
tões muito difíceis, acerte 
também as muito fáceis. Se 
isso não acontecer, o sistema 
pode entender que ele chu-
tou a questão e, por isso, ele 
pontuará menos nessa ques-
tão do que candidatos que te-
nham mantido certa coerên-
cia esperada. 

Modelo matemático
As questões do Enem são 

escolhidas a partir do Banco 
Nacional de Itens (BNI), acer-
vo de questões que é frequen-
temente abastecido com no-
vas questões. Cada questão 
é testada antecipadamente 
com um grupo de estudantes 
e classificada de acordo com 
a dificuldade. Por causa dis-
so, é possível compor várias 
provas do Enem, com temas 
diferentes, mas com o mes-
mo nível de dificuldade.

Segundo o Inep, o modelo 
matemático da TRI usado no 
Enem considera três parâ-
metros: 

*Parâmetro de discrimi-
nação: poder de discrimina-
ção que cada questão possui 
para diferenciar os parti-
cipantes que dominam dos 
participantes que não domi-
nam a habilidade avaliada 

naquela questão.
*Parâmetro de dificulda-

de: associado à dificuldade 
da habilidade avaliada na 
questão, quanto maior seu 
valor, mais difícil é a questão. 
Ele é expresso na mesma es-
cala da proficiência. Em uma 
prova de qualidade, devemos 
ter questões de diferentes ní-
veis de dificuldade para ava-
liar adequadamente os par-
ticipantes em todos os níveis 
de conhecimento.

* Parâmetro de acerto ca-
sual: em provas de múltipla 
escolha, um participante que 
não domina a habilidade ava-
liada em uma determinada 
questão da prova pode res-
ponder corretamente a um 
item devido ao acerto casual. 
Assim, esse parâmetro repre-
senta a probabilidade de um 
participante acertar a ques-
tão não dominando a habili-
dade exigida.

Outra característica da 
TRI é não ter um limite infe-
rior ou superior padrão entre 
as áreas de conhecimento. 
Isso significa que as profici-
ências dos participantes não 
variam entre zero e mil. Os 
valores máximos e mínimos 
de cada prova dependerão 
das características dos itens 
selecionados. No Enem, so-
mente a prova de redação 
tem um valor máximo (mi)l, 
já que o processo de correção 
é diferente.

Enem 2021
O Enem reúne mais de 

três milhões de estudan-
tes em todo o país, tanto na 
versão impressa quanto na 
versão digital. O exame sele-
ciona estudantes para vagas 
do ensino superior públi-
co, pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), para bolsas 
em instituições privadas, 
pelo Programa Universidade 
para Todos (ProUni), e serve 
de parâmetro para o Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies). Os resultados tam-
bém podem ser usados para 
ingressar em instituições de 
ensino portuguesas que têm 
convênio com o Inep. 

Questões
Para testar os conheci-

mentos, os estudantes po-
dem acessar gratuitamente 
o Questões Enem, um banco 
preparado pela Empresa Bra-
sil de Comunicação (EBC), 
que reúne todas as questões 
do Enem de 2009 a 2020.

Acesse o  Questões Enem 
pelo QR-Code.

Apenas depois do fim da aplicação o Inep divulgará 
o gabarito oficial e os Cadernos de Questões

Divulgação

Entre as novidades do calendário estão novas datas para estudo 
dos docentes e o aumento do recesso escolar no meio do ano

Divulgação



Na última sexta-feira 
(19), a Exame divul-
gou uma pesquisa do 

Google que revelou os produtos 
mais procurados durante a Bla-
ck Friday. Segundo o relatórios, 
que utiliza dados de 7 a 13 de no-
vembro, os celulares são os mais 
populares entre brasileiros. Por 
outro lado, mercadorias relacio-
nadas aos games foram as que 
contaram com os maiores au-
mentos de buscas em compara-
ção com a semana anterior. 

Confira abaixo os 10 maiores 
crescimentos de pesquisas no 
período:
• Nintendo (+326%)
• Games (+131%)
• Notebook gamer (+130%)
• PSN (+107%)
• iPhone 13 (+106%)
• Caixa de som (+103%)
• Monitor (+103%)
• TV Smart (+86%)
• Smartphone (+86%)
• Celular (+86%)

Como é possível observar, 
alguns termos representam o 
mesmo tipo de interesse, como 
“celular” e “smartphone”, ou são 
amplos — como “games”. Apesar 
de não informar com detalhes 
os produtos adquiridos, os da-
dos apontam para intenções de 
compras.

Black Friday dos games
No caso da Nintendo, o lan-

çamento recente do Pokémon 
Brilliant Diamond e do Shining 
Pearl podem ter motivado o 
crescimento. A diminuição na-
tural do preço devido à idade do 
console “básico” também deve 
ter influenciado o interesse.

Já a PSN, a loja digital da 
PlayStation, pode ter um au-
mento ainda maior de buscas 
nesta semana após o começo 
da promoção de Black Friday 
da marca. Além de oferecer 
descontos de até 50 % em jogos 

como The Last of Us Part II e 
Marvel’s Spider-Man, a assina-
tura anual do serviço PlaySta-
tion Plus está 33% mais barata.

Em termos de smartphones, 
o Buscapé realizou uma pes-
quisa em sua plataforma neste 
mês, identificando que o Sam-
sung Galaxy S20 FE, o Motorola 
Moto G9 Play e o iPhone 11 esta-
vam entre os mais buscados por 
brasileiros. Mesmo assim, pare-
ce que o desejo por um iPhone 
13 está em alta; o dispositivo 
custa até R$ 15.499 na loja da 
Apple nacional e ofertas da data 

comemorativa podem ser uma 
oportunidade de tornar a aqui-
sição menos “salgada”.

Futuro promissor?
Gleidys Salvanha, diretora 

de negócios do Google para o 
segmento de Varejo, informou 
à Exame que as movimentações 
da indústria de games duran-
te o período podem explicar o 
crescimento acentuado. “No ge-
ral, os tópicos de maior aumen-
to são similares ano a ano, mas, 
às vezes, somos surpreendidos. 
Houve um ano, por exemplo, em 
que a procura por sabão líquido 
e em pó disparou, refletindo 
a quantidade de promoções e 
propagandas do produto no 
período”, adicionou. O Google 
também disse que oferece aju-
da a empresas com insights du-
rante a Black Friday.

Há uma expectativa de au-
mento de vendas da Black Fri-
day para este ano no e-com-
merce. Segundo a Associação 
Brasileira de Comércio (AB-
Comm), o varejo digital nacio-
nal deve movimentar R$ 6,38 
bilhões durante as 24 horas da 
sexta-feira do dia 26/11. A es-
timativa aponta para um cres-
cimento de 25% em relação ao 
faturamento de 2020.

O Spotify confirmou 
que vai restringir o 
botão de reprodução 

aleatória (shuffle) da platafor-
ma e, aparentemente, quem fez 
a requisição foi a cantora Adele. 
De acordo com informações da 
BBC, a artista fez o inusitado pe-
dido após publicar seu esperado 
álbum ”30”, lançado na última 
sexta-feira (19).

A cantora acredita que um ál-
bum conceitual deve ser ouvido 
de ponta a ponta, em uma ordem 
específica — ou seja, exatamen-
te como foi lançado. Justamen-
te por isso, após um pedido da 
Adele, o Spotify decidiu retirar o 
botão de modo aleatório das op-

ções padrões de reprodução.

A pedido dela
“Este foi o único pedido que 

eu tive em nosso setor que está 
em constante mudança! Não 
criamos álbuns com tanto cui-

dado e reflexão em nossa lista 
de faixas sem motivo. Nossa arte 
conta uma história e nossas his-
tórias devem ser ouvidas como 
pretendíamos. Obrigado Spotify 
por me ouvir”, disse a artista em 
seu perfil no Twitter.

Pouco após o tuíte da cantora, 
o Spotify respondeu a mensa-
gem: “qualquer coisa por você”. 
Mas calma, o shuffle apenas não 
é uma opção padrão, mas ainda 
está disponível aos usuários do 
serviço premium — basta clicar 
em uma faixa e selecionar a op-
ção.

“Para aqueles usuários que 
ainda desejam reproduzir um 
álbum aleatoriamente, eles po-
dem ir para a visualização Re-
produzindo Agora e selecionar a 
reprodução aleatória”, revelou o 
chefe de comunicações musicais 
do Spotify, Chris Macowski, ao 
site The Verge.

Provavelmente, os números 
da Adele impressionaram o Spo-
tify após o lançamento do novo 
álbum, já que a música “Easy 
on Me” conquistou o recorde de 
maior audiência global em um 
único dia.

Black Friday: Google 
lista produtos com 

maior aumento de busca

Após pedido de Adele, 
Spotify limita modo aleatório

Segundo o relatórios, que utiliza dados de 7 a 13 de novembro, 
os celulares são os mais populares entre brasileiros
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Reprodução

De acordo com informações da BBC, a artista fez o 
inusitado pedido após publicar seu esperado álbum “30”

Mercadorias relacionadas aos games foram as que
 contaram com os maiores aumentos de buscas

Nintendo

Momento espiríta
CENTRO ESPIRITA RENASCER
MOMENTO ESPÍRITA
EXPLANAÇÃO DO EVANGELHO SEGUNDO
ESPIRITISMO E EVANGELIZAÇÃO
INFANTO JUVENIL
SÁBADO - AS 14 HORAS ESTUDO 
DA DOUTRINA ESPÍRITA  - LIVRO 
DOS ESPÍRITOS

O Brasil poderia ter fabricado 
a bomba atômica desde a década 
de 1980, mas não houve interesse, 
afirmou o brigadeiro Hugo Piva.

Em março de 1993, o brigadei-
ro Hugo de Oliveira Piva era o ho-
mem certo, na cidade certa, mas 
no negócio errado. Em sua sala, 
na Safeplus Comercial, no cen-
tro de São José dos Campos, a 100 
quilômetros de São Paulo, não se 
levava muito tempo para perceber 
que entre a papelada sobre com-
modities e consultoria na área de 
transportes, existem livros sobre 
engenharia especial, anuário da 
aeronáutico e até a miniatura de 
um avião brasileiro de caça, o AMX. 
Desde 1990, Piva estava afastado da 
especialidade que o tornou conhe-
cido - o Programa Espacial Brasi-
leiro, tocado pelo Centro Técnico 
Aeroespacial, CTA, a poucos quilô-
metros de seu escritório - e, garan-
tia que não lidava mais com armas 
que o Brasil vendera para o Iraque 
durante a Guerra do Golfo, estando 
ele à frente de uma equipe de duas 
dezenas de técnicos, construindo 
mísseis para Saddam Hussein. 

Piva, um homem franzino (na 
época com 66 anos, que sempre 
foi muito cauteloso com as pala-
vras, mas só abria o jogo até onde 
achava que podia ir, era guardião 
de um dos maiores segredos do 
regime militar: a construção da 
bomba atômica. Como diretor do 
CTA, capitaneou parte dos projetos 
tecnológicos do Brasil Brasil Gran-
de, entre eles o programa nuclear 
paralelo, aquele da bomba. No final 
dos anos 1970, espicaçados pelos 
rumores de que a Argentina tinha 
pronta sua bomba, nós tiramos a 
poeira daqueles arquivos que guar-
davam a tecnologia para uso mili-
tar”, admite Piva. 

Com mais de um pouco de tra-
balho, a bomba brasileira estaria 
pronta, “mas não houve interesse”. 

Era do brigadeiro também a 
responsabilidade da construção do 
veículo lançador de satélites, o VLS, 
que deveria levar o satélite brasi-
leiro ao espaço. Somente um bom 
tempo depois o satélite foi lançado, 
mas por um foguete americano. 

Piva vai além: houve períodos 
em que a tensão com a Argentina 
ficou meio desagradável e nós ti-
ramos um pouco a poeira daqueles 
arquivos que guardavam a tecnolo-
gia para um possível uso militar. 

DIFERENTES 
OLHARES

Leia mais
www.jcorreiodopovo.com.br



Dicas de sanduíches naturais fáceis e rápido

COLORIRSUDOKU
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Ingredientes 
•1 xícara de peito de frango co-

zido e desfiado;
•1 cenoura pequena ralada;
•1 colher (chá) de tempero com-

pleto;
•1 colher (sopa) de mostarda;
•3 colheres (sopa) cheias de 

maionese;
•Folhas de rúcula ou alface;
•Pão de forma (integral, light, o 

que você quiser).

Modo de Preparo 
1.Faça um patê com o frango 

desfiado, a cenoura ralada, a mos-
tarda, maionese e os temperos.

2.Monte o sanduíche em cama-
das na sequência que preferir.

3.Finalize com a verdura de sua 
escolha, se quiser pode adicionar 
tomate fatiado.

Sanduíche natural de frango Áries (21/03 - 20/04)
É um excelente dia para impul-

sionar os projetos pessoais. O céu 
favorece estudos, viagens, namoro e 
entretenimento, mas será necessário 
levar em consideração as responsa-
bilidades e as cobranças que atuam 
como julgamentos.

Touro (21/04 - 20/05)
Favorecimento para a tomada 

de decisões envolvendo o imóvel ou 
a família. É preciso avaliar o quan-
to isso vem carregado de cobranças 
emocionais e o coloca à frente para 
resolver questões judiciais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)
Você toma decisões favoráveis 

para elaborar planos com amigos, 
além de estar aberto a interagir com 
todos os envolvidos. O relaciona-
mento segue em crescimento.

Câncer (21/06 - 22/07)
O dia vem carregado de cresci-

mento, oportunidades e prosperida-
de. As metas e a carreira seguem com 
potencial em crescimento. O céu 
aponta dificuldades com sócios, par-
ceiros de trabalho ou com o cônjuge.

Leão (23/07 - 22/08)
É um dia lindo de crescimento 

e percepção de suas necessidades e 
vontades pessoais. O cenário apre-
senta algo positivo e favorável para o 
seu desenvolvimento, mas é neces-
sário lidar com os limites e avaliar as 
possibilidades com realidade.

Virgem (23/08- 22/09)
Você está em condições de perce-

ber as necessidades emocionais de-
positadas na família, além de fatores 
que geram controle. Você também 
está em condições de mudar tudo 
isso e crescer!

Libra (23/09 - 22/10)
O cônjuge ou uma pessoa espe-

cial está em crescimento e passando 
por uma fase próspera. O céu abre 
os seus caminhos, o que tem um sig-
nificado especial no casamento ou 
numa relação.

Escorpião (23/10 - 21/11)    
É um dia ótimo para se desenvol-

ver no trabalho e impulsionar a car-
reira para conquistar prosperidade. 
O céu pede atenção com as palavras, 
com a performance do seu conheci-
mento e com as pessoas com as quais 
você precisa interagir no próprio 
ambiente de trabalho.

Sagitário (22/11 - 21/12)
É um dia lindo de crescimento 

por meio da autoconfiança e da cora-
gem de fazer o que é necessário para 
prosperar. O namoro e o lazer são in-
tensificados neste dia.

Capricórnio (22/12 - 20/01)
Você consegue ter uma percep-

ção maior sobre situações em famí-
lia que afetavam grandemente o seu 
estado emocional. É um dia ótimo de 
realização familiar e de resoluções 
com o imóvel. 

Aquário (21/01 - 19/02)
É um dia ótimo para promover 

planos mais elaborados com uma 
pessoa especial, seja parente, alguém 
de sua convivência ou o próprio côn-
juge. É preciso avaliar como está o 
seu emocional e as cobranças inter-
nas pelas quais vem passando.

Peixes (20/02 - 20/03)
É um dia ótimo de prosperida-

de e crescimento profissional. Você 
sente coragem e vontade de mudar 
a sua rotina, o que lhe proporciona 
dinamismo. Mas é preciso avaliar as 
condições de sua equipe de trabalho, 
além das cobranças. 

HORÓSCOPO

Ingredientes 
• Pão de forma integral
• Abacate
• Peito de peru
• Queijo prato
• Tomate 
• Cebolinha 

Modo de Preparo 
1. Toste duas fatias de pão e 

recheie com o queijo e o frio de 
sua preferência

2. Por cima coloque fatias fi-
nas de tomate e uma fatia fina de 
abacate não muito maduro

Sanduíche natural de peito de peru

Ingredientes
• Pão de forma ou baguete
• Presunto
• Queijo
• Maionese
• Mostarda
• Salada verde de sua preferência 

(rúcula ou alface são boas opções)
 Sal e pimenta

Modo de Preparo
1. Prepare a baguete com a maio-

nese e a mostarda de cada lado
2. Toste o presunto e coloque o 

queijo em cima até derreter
3. Finalize com a sua salada de 

preferência e tempere.
Bom apetite!

Sanduíche natural de presunto e queijo
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