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INSTITUTO SÃO JOSÉ

Sem cooperação mútua do Estado e municípios
da região, a UTI fechará as portas no fim do mês
O vice-presidente do hospital, Drº Alfredo Nogueira, usou o plenário da Câmara de Laranjeiras
para pedir ajuda às autoridades. “Existem equipamentos e pessoal, falta a verba”
PÁGINA 04

INCENTIVO

OPORTUNIDADE

Proesporte está com as inscrições
abertas para projetos e associações
“Em Laranjeiras temos diversas associações esportivas
que podem se enquadrar dentro deste projeto”, explica
o secretário de Esportes, Rafael Nascimento
PÁGINA 10

INADIMPLÊNCIA

Prefeitura de Laranjeiras reabre
inscrições para o programa “Casa Fácil”
Serão 250 unidades. “Lidar com casa própria é lidar com o sonho das pessoas,
o que é muito sério”, afirma Dionatan Kovalski, diretor de habitação
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EDITORIAL

Casa Própria:
sonho de vida
do brasileiro

O

programa de casas populares foi criado no governo do ex-presidente
Eurico Gaspar Dutra, e tinha
como objetivo atender famílias
em situação de vulnerabilidade. As residências objetivam
o acesso à moradia digna, garantindo qualidade de vida aos
seus moradores.
O maior
desejo do
brasileiro é ter a
sua
casa
própria
e
os
financiamentos
bancários,
como
a
Casa Verde
e
Amarela que vem
contribuindo para sua
realização.
Com recursos de aplicação,
a meta do governo é atender
1,6 milhões de famílias de baixa renda, até 2024, reduzindo
o déficit habitacional do país.
Em Laranjeiras, a prefeitura reabriu as inscrições para

este projeto, o qual através de
uma construtora realizará o
sonho de 250 famílias.
Assim o projeto atua também com regularização fundiária para possibilitar às
famílias o direito sobre o lote,
além de melhoria de residências para reforma e ampliação.
Por isso,
criou
a
iniciativa
Parcerias
na
qual
estados e
municípios
devem garantir contrapartida
mínima de
20% do valor do residencial,
que pode
incluir
o
terreno.
O sucesso das casas populares vem do valor atrativo e
dos padrões de construção.
O comprador consegue planejar sua vida financeira e ao
mesmo tempo entrar no padrão de vida desejado.

Com acesso ao
programa e planejamento financeiro
as famílias podem
entrar no padrão
de vida desejado
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o pagamento das despesas,
sendo moradores ou investidores. Esta regra também
vale para as unidades de
estoque das construtoras.
Enquanto as unidades não
são vendidas, a construtora
detém a propriedade deste
imóvel e tem o dever de dividir as despesas mensais
junto aos demais proprietários.
Os proprietários de imóveis, ocupados ou desocupados, quando não pagam
suas contas de condomínio
em dia, estão sujeitos a penalidades como multas e
dependendo do número de
parcelas em atraso e do valor da dívida, podem até perder o imóvel. Em casos mais
severos, a administração do
condomínio pode acionar
juridicamente o proprietário do imóvel e pleitear as
autoridades a venda/leilão
deste imóvel para pagamento da dívida.
Uma coisa é certa, o condomínio nunca perde. Pode
até demorar anos, mas um
dia o condomínio recebe todos os atrasados, e aí cabe a
massa condominial definir
qual o destino deste recurso, como devolver os proprietários que pagaram ao
longo do período as contas
por este inadimplente, ou
até direcionar esta verba
para melhorias no próprio
condomínio.

Correio 135x050.indd 1

tarde

O dia amanhecerá ensolarado, e permanecerá durante a
tarde. A noite será de tempo
aberto.

João Xavier, é síndico profissional, especialista em gestão condominial,
especialista em implantação de novos condomínios

inda hoje, muitas
pessoas têm dúvidas
sobre a obrigatoriedade de pagar taxa condominial com o imóvel vazio. O conceito de viver em
condomínio foi criado para
oferecer grandes benefícios
a um custo mais baixo por
pessoas. Exemplo é a comodidade de usufruir de uma
piscina, que em uma casa,
nem sempre é possível se
ter, por se tratar de um item
de laser caro, tanto para
construir, como para realizar a manutenção preventiva e limpeza semanal. Já
em um condomínio isso se
torna viável, pois este custo
é rateado entre vários moradores, onde todos podem
utiliza-la pagando apenas
um valor mínimo junto a
sua taxa condominial.
Podemos usar este exemplo para vários outros itens
das áreas de lazer, como
quadra de futebol, basquete, vôlei, playground para
as crianças, salão de festas
e churrasqueira. Imagine
o tamanho da casa e o custo para construir e manter
todos esses ambientes? Em
um condomínio, o morador
tem acesso a todos eles e
ainda mais, como a segurança, portaria e câmeras vigiando 24h por dia. Portanto, todos os proprietários de
unidades em um condomínio devem corroborar para

manhã

OBITUÁRIO
ALVINO QUADROS
DOS SANTOS
1970

2022

Alvino faleceu com 52 anos e era
esposo de Dulcilene Rodrigues
de Campos e pai de Ygor Campos, Camila Campos e Nathan
Quadros. O velório foi realizado
em Cascavel e o horário do seu
sepultamento foi definido pela
família. Alvino era membro da
Congregação Cristã do Brasil,
um homem temente a Deus e
que sempre procurou viver os
ensinamentos da Bíblia.

TÚNEL DO TEMPO

No dia 16 de fevereiro de 1923
o arqueólogo e egiptólogo britânico Howard Carter, ficou
conhecido por ter conseguido
abrir a porta selada que levava
à tumba do faraó Tutancâmon.
Esta tumba é, de longe, a mais
intacta e preservada descoberta em todo o Vale dos Reis.

CURIOSIDADE

O dia nacional do Repórter é comemorado no dia 16 de fevereiro no Brasil. A data homenageia
os profissionais responsáveis
por transmitir através dos meios
de comunicação fatos e informações de interesse público. O cargo de repórter está presente em
todas as áreas da comunicação
social, seja na televisão, rádio,
internet ou jornalismo impresso.
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“Construir casa própria
é lidar com o sonho das
pessoas, o que é muito sério”
Diretor de habitação de Laranjeiras, Dionatan Kovalski, explica andamento do
programa que prevê a construção de 250 moradias para pessoas de baixa renda
Prefeitura de Laranjeiras

Ainda na manhã de ontem (15), prefeito Berto Silva recebeu em seu gabinete Álvaro
Valério, diretor da Construtora Itajiba, contratada para construir os imóveis

A

prefeitura de Laranjeiras
do Sul reabriu as inscrições para o programa
habitacional “Casa Fácil”, através do programa “Casa Verde e
Amarela” do Governo Federal,
voltado para ajudar as famílias
de baixa renda a conquistar seu
primeiro imóvel.
Os cadastros são realizados
no Departamento de Habitação,
anexo a secretaria de Obras e
Urbanismo, em frente à Casa da
Memória, na Praça do Cinquentenário, de segunda a sexta-feira
das 8 às 11h30 e das 13 às 17h30.
Ainda na manhã de ontem
(15), o prefeito Berto Silva recebeu em seu gabinete Álvaro
Valério, diretor da Construtora
Itajiba, contratada por chamada
pública para orientar, projetar
e construir os imóveis. “Ele nos
apresentou os pré-projetos de
250 unidades. Estamos realizando um grande trabalho para
viabilizar moradias às famílias
mais carentes do município”,
declara entusiasmado o prefeito.
Dionatan Kovalski, diretor

do departamento de habitação
do município, relata que todos
os procedimentos necessários
para a construção estão avançando rapidamente, e reitera
seu compromisso com os munícipes. “Lidar com casa própria é
lidar com o sonho das pessoas,
o que é muito sério. Foram disponibilizados três terrenos da
cidade e os engenheiros já estão
analisando a parte urbanística”,
explica.

Quem pode participar?

Para participar, a pessoa não
pode ter nenhuma modalidade
de financiamento e nem restrição de crédito. Para realizar a
inscrição, são permitidas famílias com renda familiar de R$
2 a R$ 7 mil mensal. “Algumas
pessoas estão confundindo renda familiar com renda individual, mas para o cadastramento,
consideramos a renda total”,
continua o diretor.

Imóveis

São imóveis padrão medin-

do 41,25 m2, com lavanderia
externa coberta, paredes e laje
de concreto com telha de fibrocimento. Interessados devem
apresentar documentação pessoal (RG/CPF), comprovante de
residência, documentos dos
demais membros da família e
comprovante de renda.

Saiba mais
do programa

O Programa Casa Verde e
Amarela, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
visa facilitar o acesso da população a uma moradia digna,
garantindo mais qualidade de
vida.
A partir de medidas que dão
mais eficiência à aplicação dos
recursos, a meta do Governo
Federal é atender 1,6 milhão de
famílias de baixa renda com o
financiamento habitacional até
2024, um incremento de 350
mil.
Isso será possível com a redução na taxa de juros para a
menor da história do Fundo de

Colégio Reference abre inscrições
para cursinho pré-vestibular

O

Cursinho Reference, de
Laranjeiras do Sul, está
com inscrição abertas
para o curso pré-vestibular. Com
o intuito de aprofundar o conhecimento obtidos após o ensino
médio, o sistema de aprendizagem é baseado no COC - referência desde a educação infantil até
o pré-vestibular, com uma meto-

dologia exclusiva que proporciona um ensino multiconectado,
repleto de soluções educacionais
e conteúdos digitais.
Deste, os alunos são preparados não só para o vestibular,
mas para a vida inteira. A duração do curso é de sete meses,
com início em março e término em setembro.

Informações

As matriculas podem ser
realizadas diretamente no Colégio Reference, localizado na
rua Capitão Antônio Joaquim de
Camargo, Centro, Laranjeiras do
Sul.
Telefone/Whatsapp:
(42) 9 9921-0857

Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e mudanças na remuneração do agente financeiro.
Além do financiamento habitacional, o programa atuará
com regularização fundiária
e melhoria de residências, enfrentando problemas de inadequações, como falta de banheiro, por exemplo.
A meta é regularizar 2 milhões de moradias e promover
melhorias em 400 mil até 2024.
Após a publicação da Medida
Provisória da criação do Programa, as propostas serão analisadas e aprovadas pelos conselhos
curadores do FGTS e do Fundo de Desenvolvimento Social
(FDS).

Documentos
necessários
- CPF;
- RG;
- Número de telefone;
- E-mail;
- Comprovante de residência atualizado
- Renda Bruta Familiar
(somente os integrantes
da família devidamente
registrados);
- Extrato do Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);

Se for casado
- CPF do cônjuge
- RG do cônjuge

Reprodução
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Observatório
Victor Rivas

Formado em Filosofia, História,
Sociologia, Bacharelando em Direito pela Campo
Real e professor de Filosofia na Rede Estadual
de Ensino

A VIDA E A MORTE
São dois momentos antagónicos que fazem parte do
ciclo, porém, o ser humano só
aceita o nascimento e rejeita a
morte, mas, os dois momentos
são atrelados e não podem ser
separados, pois, se acontecer
a concepção, após um tempo a
criança deve sair, ou seja, será
jogado pro o mundo. Uma vez
saindo pro mundo, impreterivelmente uma hora tem
que partir, os dois momentos
são inevitáveis, resultados da
ação e reação, da causa e do
efeito.
Ativou a fecundação será
provocado o nascimento que
num efeito dominó ativará a
morte.
LIÇÃO PRA VIDA TODA.
Uma vez, ainda adolescente aprendi com um amigo meio turco. Ele me disse
o seguinte: Victor, no mundo
existe somente dois tipos de
pessoas.
Primeiro tipo: aqueles xaropes de plantão que vão lhe
incomodar, lhe sugar, se aproveitar de você e que nunca te
darão lucro nenhum.
Segundo tipo: aqueles
que vão ser solidários, ficarão do seu lado em qualquer
circunstância e serão seus
amigos independente a sua
situação econômica e que não
estarão interessados em tirar
proveito de você.
CONCLUSÃO
O primeiro tipo não vale
nada, elimine, extirpe da sua
vida porque nunca serão úteis
pra você. Eu questionei: eles
ficarão magoados comigo. Ele
respondeu: e daí, você vai perder o que.
Acho que ele tinha razão.
EVIDÊNCIAS DA SEMANA
O bom atendimento e as
boas ofertas da Movelar I e II
da família Guerra, rede Tok
Lar a sua casa em harmonia.
Méritos do Ildo, Fátima e Gabriela.
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Se não receber ajuda, UTI do Instituto
São José fechará no final do mês
Pacientes tratados no hospital teriam se encaminhados para Guarapuava, Pato Branco
ou Cascavel, representando 140 km, na dependência de existir uma vaga

D

e 25 de maio de 2020
até 31 de dezembro de
2021, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto São José (ISJ), exclusiva
para Covid-19, atendeu 265
pacientes, enquanto a enfermaria internou 1.012 pessoas
no mesmo período. Mas, a unidade que salvou tantas vidas
está em risco.
Para apresentar dados sobre o funcionamento instituição e pedir apoio das autoridades, o vice-presidente do
Hospital, Alfredo Nogueira,
usou o plenário da Câmara de
Laranjeiras do Sul na sessão de
segunda-feira (15), afirmando
que, sem cooperação mútua do
Estado e municípios da região,
a UTI fechará as portas no dia
28 de fevereiro.
De acordo com Dr. Alfredo,
os custos por leito representam, por dia, uma média de R$
2 mil reais, enquanto o Ministério SUS repassa R$ 600. O apelo
da direção é, portanto, visando
garantir a verba remanescente,
R$ 1.600 reais. “Existe a possibilidade de suporte Programa
de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e Filantrópicos
do SUS Paraná (HospSUS). Para

Câmara de Laranjeiras do Sul

Com risco de perder unidade que salvou tantas vidas, ISJ pede apoio das autoridades e da população

tanto, precisamos de apoio dos
deputados estaduais”, explicou.
“Aos deputados federais,
pedimos que nos contemplem
com verba de custeio. E temos
a Associação Intermunicipais
de Saúde do Centro Oeste (Assiscop). Estamos falando de R$
15 mil por mês por município
da região, que pode garantir a
continuidade dos trabalhos”,
destacou o médico.

Situação dos pacientes

Alfredo ainda chamou a

atenção para os desdobramentos de um possível fechamento. “Os pacientes seriam
encaminhados para Guarapuava, Pato Branco ou Cascavel,
representando 140 km, isso
na dependência de existir uma
vaga. E, para quem é parente
daquele que necessita de UTI,
esses quilômetros são custosos, sem contar que já perdemos muitos doentes no caminho”, explicou.
Conforme o médico, com
a ajuda das autoridades, isso

não será necessário, pois o ISJ
tem total interesse em manter
a Unidade em Laranjeiras do
Sul. “Existem equipamentos
e pessoal, falta a verba”, destacou. “Da outra vez era muito
claro, ou se fechava a UTI naquele momento, ou fechava o
hospital, e nós não queremos
isso de novo, por esse motivo
estamos correndo atrás”, concluiu o clínico.

Apoio

O presidente da Câmara,

Carlos Alberto Machado-Magrão, propôs reunir uma comitiva e levar o apelo a todos os
municípios da região. Rodrigo
Scheis, responsável por referendar a palavra à direção do
São José, destacou o apelo do
Instituto e reiterou a necessidade de auxílio, especialmente
da Assiscop.
“Fazemos um apelo para
que todos abracem a causa.
Um pouco de cada município
fará um grande bem. Nosso
prefeito Berto Silva também
faz parte deste movimento,
sempre apoiando a UTI. E agora nosso objetivo é que a região tome real conhecimento
da situação. Tenho a certeza
que os munícipes e cidades do
entorno nos apoiarão”, pronunciou Scheis.
“É muito importante que
os representantes de nossa
região tomem conhecimento
dessa situação, porque se não
tiver auxílio de todos os municípios nossa UTI poderá fechar.
Tenho certeza que os cidadãos
de toda região não querem
isso e por isso apelamos aos
prefeitos que abracem a causa,
ajudando a salvar vidas!”, concluiu o vereador Scheis.

Câncer infantil: diagnóstico precoce é fundamental
Reprodução

ças menores de 15 anos e cerca
de 85 mil em adolescentes entre 15 e 19 anos.
Com o intuito de chamar
atenção para a causa, a campanha da Semana Internacional
do Câncer Infantil, que iniciou
ontem (15), reforça as ações de
conscientização sobre a doença
e a importância do diagnóstico precoce para aumentar as
chances de cura e o bem-estar
dos pacientes.

Quais são os tipos mais
comuns de câncer?

Entenda a importância de descobrir a doença no princípio

A

cada ano, cerca de 12 mil
novos casos de câncer
infantil são diagnosticados no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA)
e a maioria dos pacientes são

crianças de quatro a cinco anos
de idade. Já os dados da Agência Internacional de Pesquisa
em Câncer estimam que, mundialmente, 215 mil novos casos
são diagnosticados em crian-

Não é possível ter apenas
uma resposta, já que os tipos
mais comuns de câncer variam
de acordo com o sexo e população estudada. No entanto,
quando se faz um recorte da
população brasileira, na mulher, aproximadamente 30% de
todos os diagnósticos de câncer são de mama, seguido de

colorretal (intestino), colo de
útero e pulmão. No homem, é
mais frequente (também com
aproximadamente 30%) os tumores de próstata, seguido de
colorretal (intestino), pulmão e
estômago.
Porém, quando o paciente é
criança, a resposta muda drasticamente. Neste caso, os mais
comuns são a leucemia, os tumores do sistema nervoso central, linfomas e tumores sólidos
como o neuroblastoma, sarcomas e o tumor de Wilms.
E se por um lado o câncer
em adultos está ligado ao envelhecimento, o consumo de
bebidas alcoólicas e cigarros,
entre outros fatores que contribuem para a proliferação da
doença, o câncer na infância
não tem relação com fatores
ambientais e de estilo de vida.
Por esse motivo, é muito importante o diagnóstico precoce

para o sucesso do tratamento.

Fique atento aos sinais!

O
diagnóstico
precoce
para o tratamento do câncer
é importante para aumentar
a chance de cura do paciente.
Em crianças e adolescentes,
esse fator dobra de relevância
já que os tumores costumam
crescer rapidamente devido às
mutações celulares. Por isso, os
responsáveis devem ficar atentos a alguns sintomas: perda de
peso contínua incomum; dores
de cabeça na parte da manhã,
que pode ser acompanhado de
vômito; inchaço ou dor persistente nos ossos ou articulações;
protuberância ou massa no
corpo; aparência esbranquiçada na pupila do olho ou mudanças na visão; febres recorrentes
sem causa aparente; hematomas e sangramentos frequentes e cansaço prolongado.
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PINHÃO

Brigada
comunitária ensina
a prevenir acidentes
A equipe já registrou 11 mil ocorrências desde 2016

Brigada Comunitária

Segurança pública

O deputado estadual Coronel Lee (PSL) foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O
parlamentar, que já esteve à frente da comissão nos anos de 2019 e 2020,
retorna ao posto que ficou vago após o presidente anterior, deputado Delegado Fernando Martins (PSL), ter assumido a 3ª vice-presidência da Alep.

As médias de ocorrência atendidas variam entre 45 a 100 por mês

A

proximadamente 11 mil
ocorrências foram registradas pela Brigada Comunitária de Pinhão desde 11 de
agosto de 2006 até a data de 14
de fevereiro de 2022. As médias
de ocorrência atendidas mensalmente são entre 45 a 100, principalmente em crianças.
Dessa forma a equipe sugere
dicas para evitar os principais acidentes.

•Em caso de raios
e tempestades

Evite lugares que ofereçam
pouca ou nenhuma proteção
contra raios tais como: pequenas
construções não protegidas como
celeiros, tendas ou barracos ou
veículos sem capota como tratores, motocicletas ou bicicletas.
Não estacione próximo a árvores
ou linhas de energia elétrica. Estruturas altas tais como torres,
de linhas telefônicas e de energia elétrica, devem ser evitadas, e
nunca permaneça em áreas abertas como campo de futebol, quadra de tênis e estacionamentos.
Fique distante de topos de prédio
ou morros, e não se aproxime de
cercas de arame, varais metálicos,
linhas aéreas e trilhos. Por fim,
nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas.
Em casa a equipe sugere não
usar telefones com fio, e evitar
proximidade de tomadas, canos,
janelas e portas metálicas. Além
de evitar usar equipamentos elétricos que estejam ligados à rede
elétrica.

•Acidentes de trânsito

Ao se deparar com um acidente, os brigadistas pedem que
se mantenha a calma, e sinalize o
local para evitar outros acidentes.
No caso de haver vítimas entrar

em contato com o Corpo de Bombeiros, e informar a vítima que o
socorro está a caminho mantendo-a calma. Peça ajuda a voluntários se houver, e não execute primeiros socorros se você não for
treinado.

•Afogamentos

Escolha o local para nadar, e
nunca ultrapasse faixas e placas
de avisos. Não entre onde há aviso
de perigos de morte e águas poluídas. Procure sempre a presença
de guarda-vidas ou corpo de bombeiros em áreas de banho.
Evite nadar sozinho, e não ingira bebida alcoólica. Fique próximo a margens, e não salte de locais elevados para dentro d’água.
Acaso veja alguém se afogando,
lance flutuadores na água e tente
puxar a pessoa, ao invés de uma
abordagem corpo-a-corpo. Em
casos mais graves chame o auxílio
dos bombeiros ou salva-vidas.

•Queimaduras
em crianças

Mantenha as crianças longe
da cozinha e do fogão, principalmente durante o preparo das refeições. Além disso, evite usar toalhas de mesa que possuam bordas
salientes, e que possam ser puxadas por crianças. Guarde o fósforo, velas, álcool e demais produtos inflamáveis. Não deixe fios
e tomadas descobertas porque
podem causar lesões graves nas
mãos e bocas das crianças. Evite
expor a criança ao sol por muito
tempo, principalmente entre 10 e
15 horas.

• Churrasqueiras
com álcool

Os acidentes mais comuns
com o álcool líquido estão relacionados ao acendimento de chur-

Metas 2022
rasqueiras. O produto é muito
volátil e ao jogar o líquido sobre o
equipamento podem ocorrer respingos, provocando queimaduras
graves em quem manuseia ou em
quem estiver próximo. O mais
grave acontece em festas nos finais de semana, principalmente
nos churrascos.

•Quedas em crianças

As crianças estão muito sujeitas aos mais diversos tipos de
acidentes e o controle disso é uma
questão de saúde pública, tão alto
é o número de vidas abreviadas e
invalidadas. Prevenir os acidentes
infantis é uma questão de informação e de atenção de pais, educadores e de todos aqueles que
zelam pela infância. As quedas
podem causar sérias lesões, como
os traumatismos cranianos, paraplegia e morte.

•Envenenamento ou
intoxicação em crianças

Curiosidade é um estágio natural do desenvolvimento de qualquer criança, é uma forma natural
de começar a aprender e interagir com o meio em que vive, mas,
por essa curiosidade, as crianças
acabam correndo grandes riscos.
Muitas vezes acabam colocando
na boca, inalando substâncias tóxicas ou absorvendo via cutânea
(tocando) materiais nocivos. Mantenha os produtos em suas embalagens originais. Nunca coloque
um produto tóxico em outra embalagem que não a sua. Poderá ser
confundido com algum alimento.
Em caso de intoxicação, não
ministre leite à vítima. O vômito
nunca deve ser induzido, pois o
veneno pode ser corrosivo, como
amônios, alvejante líquido ou em
pó, detergentes, soda líquida, etc.
e prejudicar, assim o esôfago;

Maringá implantou o Plano de Metas e Resultados da Administração
Pública com metas a serem cumpridas pelas pastas para o exercício de
2022. O documento apresenta 317 metas. O Objetivo é avançar mais na
eficiência da administração pública e manter Maringá como a melhor cidade do País para viver, além de seguir proporcionando qualidade de vida
a todos os maringaenses por meio de serviços públicos.

Metas 2022 II

“É um sonho chegar ao momento em que chegamos. Maringá está com
ótimo desempenho. Todas as contas aprovadas e com gestão fiscal responsável e reconhecida. Agora, precisamos atingir as metas e superá-las. A
população tem o direito de usar o serviço público de qualidade, e é o que
estamos fazendo. Estamos melhorando a vida das pessoas”, comemorou o
prefeito de Maringá.

Entidades assistenciais

O deputado federal Filipe Barros (PSL) indicou, por meio de emenda
parlamentar, recursos entidades assistenciais de Londrina. As emendas
somam R$ 800 mil reais, duas instituições já receberam os recursos. O
Asilo São Vicente de Paulo, que presta serviço de assistência a idosos, foi
beneficiado com R$ 300 mil, e o Instituto União para a Vitória, que atende
crianças e adolescentes com atividades socioeducativas, recebeu R$ 200
mil.

Mais recursos

O deputado federal Fernando Giacobo (PL) destinou três emendas
parlamentares para Toledo. Os recursos federais são provenientes do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura. Aproximadamente R$
1,5 milhão em recursos serão usados para aquisição de máquinas agrícolas, recuperação de estradas vicinais e para a área da saúde.

Crédito

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), assinou, no Show Rural, em Cascavel, cerca de 30 contratos de financiamento
e repasse via incentivos fiscais. O montante de recursos soma aproximadamente R$ 350 milhões. Entre outros contratos, foi acrescentada nos
termos de assinatura, a abertura de crédito para projetos de mobilidade
urbana e energia para Cascavel, na ordem de R$ 100 milhões.

Passaporte de vacinação

Das 11 universidades públicas (estaduais e federais) do Paraná, 10 decidiram pela exigência do passaporte de vacinação contra a Covid-19 para
estudantes. A única universidade que não pede o comprovante para que
os alunos frequentem aulas é a Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Mesmo assim, exige o documento para as formaturas.

A proposta

O deputado Missionário Ricardo Arruda (PSL) propôs uma lei para
proibir que se institua no Estado qualquer tipo de passaporte. Arruda é
da ala bolsonarista radical, sempre defendeu o tratamento precoce para a
Covid-19 e diz que não se vacinou. O projeto de lei começou a tramitar no
legislativo paranaense em regime de urgência.
Leia mais
www.jcorreiodopovo.com.br
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Guaraniaçu segue com
regularizações fundiárias

“Com a legalização dos terrenos, os proprietários terão posse da escritura e poderão
fazer financiamentos ou vendê-los de forma legal”, explica Ezequial Balcevicz

O

correu na noite de
ontem (15) mais uma
audiência pública de
regularização fundiária em
Guaraniaçu. Os convidados da
vez foram os moradores do loteamento Dinori, Odir Rigo e
Bairro Cazella.
Avançando desde setembro do ano passado, depois da
grande conquista da prefeitura em parceria administrativa com a empresa Associação
para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa
Catarina (Adehasc), o projeto
objetiva, de acordo com o prefeito Osmário Portela, intensificar a realização de ações
integradas das habitações do
município.
Respaldada
na
legitimação fundiária, conforme
o artigo 23 da Lei Federal
nº13.465/2017 e o decreto n.º
9.310/2018, o projeto prevê
ajuste para 500 terrenos que
se encontram em loteamentos considerados irregulares
ou clandestinos. “Com isso,
os proprietários terão posse
da documentação (escritura)
em seu nome e poderão fazer
financiamentos ou vende-los
de forma legal”, explica o secretário geral do município,
Ezequial Balcevicz.

Prefeitura de Guaraniaçu

Na primeira Audiência Pública estiveram presentes
os moradores do bairro Jardim Real

Ações

A primeira etapa a regularização ocorreu no bairro Santa
Clara, em um total de 51 lotes.
Aos poucos, mais bairros serão chamados para audiência.
“Esse trabalho vai gerar investimentos para o município e
valorizará ainda mais as famílias Guaraniaçuenses”, relata
Ezequial.
Segundo Osmário Portela,
a prefeitura vem articulando
conversas e ações que estão
sendo realizadas com a secretaria de Assistência Social, que
vem trabalhando para executar o projeto através da ReHurb

e a Adehasc.
“Essas ruas são de muita
importância para nosso município e nós queremos facilitar
a vida das pessoas, garantindo
toda a documentação dos imóveis com mais agilidade. Em
breve faremos Audiência Pública com moradores de outras
regiões”, relembrou Osmário.

Programa

O Programa de Regularização Fundiária trabalha com
resultados políticos e econômicos. Com o registro de propriedade e número de matrícula do
imóvel é possível ampliar os

horizontes dos proprietários.
Além de trazer estabilidade, fomenta a economia e aumenta a
arrecadação do município, que
pode investir em mais políticas públicas para o crescimento, por exemplo, de pequenas
plantações familiares.
Sendo uma das metas estabelecidas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, já no
início da gestão, a extensão da
regularização incentiva o desenvolvimento da economia
das cidades e melhorar a vida
do homem do campo. Estima-se que o Paraná tenha cerca
de 100 mil propriedades sem
regularização.
Atuando em mais de 60 municípios do Paraná, estima-se
que existam aproximadamente quinze mil cadastros em
imóveis particulares em situação irregular de propriedade.
A média, por município, é de
aproximadamente 250 imóveis
sem a documentação legal.
Everton Souza, presidente
do Instituto Água e Terra (IAT),
ressalta que o trabalho desenvolvido pelos técnicos do órgão
é executado por meio de convênio entre os governos federal e
estadual, municípios e, ainda,
com a anuência dos vizinhos
das áreas em processo de regu-

larização. “Um grande programa estadual que pode mudar
o status dessas propriedades
com aquisição de maquinários,
graças à possibilidade de obter
financiamentos”.

Documentos
necessários

•RG;
•CPF;
•Solteiros: certidão de nascimento;
•Casados: certidão de casamento (aqueles que contraíram matrimônio a partir de
1979, trazer registro do pacto antenupcial, exceto quem
casou pelo regime parcial de
bens ou separação obrigatória
de bens);
•Separados: certidão de casamento com averbação de divórcio;
•Viúvos: certidão de óbito;
•Comprovante de residência recente: IPTU, conta de luz,
água ou internet;
•Comprovante ou declaração de renda (casal);
•Comprovante da aquisição
da moradia ou posse (contrato
de compra e venda, e outros
documentos comprobatórios);
•Ficha de cadastro do lote
devidamente preenchida (legível).

Para diminuir proliferação de Dengue, Catanduvas
determina prazo de limpeza dos terrenos

C

onsiderando a recorrente existência de focos de
criadouros de mosquito
da dengue, provenientes de terrenos baldios sem a devida limpeza periódica e a situação de
risco à saúde pública, pela proliferação de animais peçonhentos que podem causar danos
irreversíveis as pessoas, a prefeitura de Catanduvas estipulou
um prazo para que os proprietários das casas realizem limpeza
dos terrenos.
Segundo o comunicado, possuidores de terrenos baldios ou
não, localizados dentro do perímetro urbano tem até o dia 01
de março para realizar a limpeza e conservar o terreno limpo.
Ainda pelo relatório divulgado, a
decisão leva em consideração o

mau estado de conservação em
que se encontram, com mato e
até mesmo servindo de depósito de lixo.
Caso a limpeza não seja realizada, o proprietário e/ou possuidor do terreno será prontamente notificado, sob pena de
aplicação de multa no valor de

R$ 836,80. “Se cada cidadão fizer a sua parte, o risco à saúde
pública será minimizado e a cidade ficará mais bonita”, finalizou a chamada.

Como realizar a limpeza

O lixo é o principal criadouro do Aedes Aegypti em Japira.
Shutterstock

Quem não realizar a limpeza será notificado, sob pena de até R$ 836,80

Isso porque a fêmea do mosquito encontra diversos recipientes
para depositar os ovos: garrafa
pet, copo plástico, lata, sucata
e até entulhos de construção.
os criadouros podem estar em
terrenos baldios, nos quintais
das residências, nos comércios,
locais de armazenamento de
veículos e outras áreas mal cuidada.
Cuidar do meio ambiente é
uma forma de conter a reprodução do Aedes Aegypti, confira
alguns cuidados básicos:
•
Não jogue lixo em terrenos baldios;
•
Fique atendo para o horário da coleta de lixo;
•
Descarte o lixo em lugares apropriados;
•
Entregue seus pneus

velhos ao serviço de limpeza urbana ou mantenha-os em local
coberto;
•
Lembre-se
qualquer
recipiente descartado de forma
inadequada com água parada já
serve de criadouro do Aedes Aegypti.

Dengue no Paraná

De acordo com o 24º Informe Epidemiológico, são 18.770
casos suspeitos, com 882 confirmações. Até o momento, 317
municípios registram notificações de dengue e 135 confirmaram a doença. Há 99 com casos
autóctones, ou seja, a dengue foi
contraída na cidade de residência. Existem, ainda, 3.544 casos
em investigação sem registro de
óbito neste período.
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DECRETO N.º 48, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
Gratificação

pelo

ESTADO DO PARANÁ

exercício

de

Função em Regime Suplementar.
PREFEITO

O

MUNICIPAL

DE

NOVA

LARANJEIRAS,

ESTADO

Gestão 2021 - 2024

EXTRATO DE 2º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
DO

PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Art. 1º - CONCEDE a Gratificação pela Função em Jornada em Regime
Suplementar, de conformidade com o que dispõe o art. 49, Caput, da Lei Municipal nº.
956/2013 de 17 de setembro de 2013, as servidoras, ocupantes do cargo de provimento
efetivo de Professor, abaixo relacionadas:
NOME

CARGA/HOR

PERÍODO

NOELI VERA NORO

15 hs/Sem

07/02/2022 à 21/12/2022

FRANCELISE VIEIRA DO AMARAL

20 hs/Sem

07/02/2022 à 21/12/2022

TACIELI CASANOVA

20 hs/Sem

07/02/2022 à 21/12/2022

DIAGNES MAROSTICA

02 hs/Sem

07/02/2022 à 21/12/2022

SUELEN ROCHA

20 hs/Sem

09/02/2022 à 21/12/2022

EDINA DE MOURA BARBOSA

05 hs/Sem

07/02/2022 à 21/12/2022

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo a 07 de fevereiro de 2022.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 15 de fevereiro de 2022.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua. Exp. João Maria, 1020, Centro – CEP: 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 027/2022

CONTRATO Nº: 011/2021/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: TCJ TRANSPORTES LTDA - ME.
OBJETO: CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 011/2021/PMEAI, FIRMADO EM 15 DE FEVEREIRO DE
2021, POR MAIS 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS, PERÍODO ESTE REFERENTE AO ANO LETIVO DE
2022, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA E SEXTA DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME
ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTE MONETÁRIO: FICA
REAJUSTADO O VALOR DO KM/ÔNIBUS DO CONTRATO Nº 011/2021/PMEAI, FIRMADO EM 15 DE
FEVEREIRO DE 2021, COM BASE NO IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO DA FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, NO PERCENTUAL DE 15,00%,
PASSANDO O VALOR DO KM RODADO DE R$ 3,85 (TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), PARA
R$ 4,42 (QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE
2022, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL DE R$ 64.102,50 (SESSENTA E QUATRO
MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA R$ 79.560,00 (SETENTA E NOVE MIL,
QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), RENUNCIADO, EXPRESSAMENTE A CONTRATADA, A DIFERENÇA
DO IGPM APURADO NO PERÍODO.
ASSINATURA: 14/02/2022.
EXTRATO DE 2º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº: 012/2021/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: CEOLATO TRANSPORTES EIRELI - ME.
OBJETO: CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 012/2021/PMEAI, FIRMADO EM 15 DE FEVEREIRO DE
2021, POR MAIS 200 (DUZENTOS) DIAS LETIVOS, PERÍODO ESTE REFERENTE AO ANO LETIVO DE
2022, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA E SEXTA DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME
ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTE MONETÁRIO: FICA
REAJUSTADO O VALOR DO KM/KOMBI DO CONTRATO Nº 012/2021/PMEAI, FIRMADO EM 15 DE
FEVEREIRO DE 2021, COM BASE NO IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO DA FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, NO PERCENTUAL DE 15,00%,
PASSANDO O VALOR DO KM RODADO DE R$ 3,10 (TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), PARA R$ 3,56
(TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022,
PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL DE R$ 582.096,30 (QUINHENTOS E OITENTA
E DOIS MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), PARA R$ 670.974,40 (SEISCENTOS E
SETENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), RENUNCIADO,
EXPRESSAMENTE A CONTRATADA, A DIFERENÇA DO IGPM APURADO NO PERÍODO.
ASSINATURA: 14/02/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da
competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do
Município, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO

1.º- A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no
Concurso Público Municipal de nº 001/2019, homologado através do Edital de nº 011/2019 de 22/04/2019, para
assumir a vaga para o cargo a que foram habilitados.
2.º - Os candidatos deverão comparecer no Departamento de Recursos
Humanos no Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020 Centro, CEP: 85301410, entre os dias 16 de fevereiro a 02 de março de 2022, em horário normal de expediente.
GRUPO OCUPACIONAL:
ADMINISTRATIVO
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO I
NOME

NÚMERO INSCRIÇÃO
063481
063485

COLOCAÇÃO
5ª
6º

NÚMERO INSCRIÇÃO
056283

COLOCAÇÃO
7º

NÚMERO INSCRIÇÃO
066186

COLOCAÇÃO
13ª

GRUPO OCUPACIONAL:
OPERACIONAL
CARGO:
MOTORISTA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I
NOME
NÚMERO INSCRIÇÃO
056889
Juliano Pedroso Pigato
057067
Raquel dos Santos

COLOCAÇÃO
9º
33ª

Eunice Zampiva dos Santos
Osmar Costa dos Santos
GRUPO OCUPACIONAL:
ADMINISTRATIVO
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (PCD)
NOME
Fábio José de Jesus
GRUPO OCUPACIONAL:
CARGO: PSICÓLOGO
NOME
Maria Gabriela Nunes Yamashita

ADMINISTRATIVO

3.º- Os Candidatos classificados deverão apresentar-se portando os
documentos abaixo relacionados para Nomeação, sob o Regime Jurídico ESTATUTÁRIO de acordo com o Item
3.1 do Edital de n.º 001/2019.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ

CNP J : 9 5.5 87 .64 8/0001 -12
Rua Rio Gr an de do S ul, nº 2122, C entr o – CEP : 85 3 50 -000
Fone : (42) 3 637 - 1148

DECRETO N.º 47, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
Altera a Gratificação pelo Exercício de
Função em Regime Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO

a)
Cédula de Identidade
b)
CPF em situação regular perante à Receita Federal e compatível com a Certidão de Nascimento ou
Casamento
c)
PIS/PASEP – 6/13 do PIS (Caixa Econômica Federal)
d)
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição
e)
Certificado de Reservista (se do sexo masculino)
f)
Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos
g)
Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso)
h)
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos
i)
Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato)
j)
Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC
k)
Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida (em original), nos termos do art. 37 da
Constituição Federal (modelo no RH)
l)
Declaração quanto ao Exercício de outro Cargo, emprego ou função pública, e sobre recebimento de
proventos decorrente de aposentadorias, pensão e outras rendas;
m)
Declaração do Órgão Público a que esteja ou tenha sido vinculado, em qualquer tempo, de que não
sofreu penalidades por práticas de atos desabonadores no exercício da Função Pública;
n)
Duas fotos 3x4 recentes
o)
Declaração de bens e direitos (caso esteja obrigado)
p)
Demais documentos solicitados: CNH ou Carteira de Registro Profissional
q)
Certidão de Antecedentes Criminais
r)
Comprovante de residência, atualizado (90 dias)
s)
Exame Admissional.
4.º- O não comparecimento no local e até a data estabelecida no Artigo
2.º implicará na perda dos direitos advindos do Concurso de acordo com o Artigo 13, Item 13.2 do Edital de
número 001/2019.

Fevereiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 15 de

PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art. 1º – ALTERAR o decreto n° 36/2022, referentes à Gratificação pela
Função em Jornada de Regime Suplementar, de conformidade com o que dispõe o art.
49, Caput, da Lei Municipal n° 956/2013 de 17 de setembro de 2013, ao servidor,
ocupante do cargo efetivo de professor, abaixo relacionado:
NOME
LAERCIO LUIZ RABEL

CARGA/HOR

PERÍODO INÍCIO

20 h/Sem

07/02/2022 À 21/12/2022

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito
retroativo a 07 de fevereiro de 2022.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 15 de fevereiro de 2022.

13A
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PREFEITURA MUNICIPAL

MUNI CÍPIO D E NO V A LAR A N JEIR A S

Concede

QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU torna público que recebeu ao IAT, a Licença
Simplificada para CASCALHEIRA a ser implantada Lote Nº 59, Gleba Nº 04,
Matrícula Nº 8063, município de Guaraniaçu/PR, com validade até 14/02/2025.
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU torna público que recebeu ao IAT, a Licença
Simplificada para CASCALHEIRA a ser implantada Lote Nº 7-C, Gleba Nº 01,
Matrícula Nº 163, município de Guaraniaçu/PR, com validade até 14/02/2025.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU torna público que recebeu ao IAT, a Licença
Simplificada para PEDREIRA a ser implantada Quinhão Nº 01-A-1, Gleba Nº 10,
Matrícula Nº 11732, município de Guaraniaçu/PR, com validade até 14/02/2025.
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Governo Federal regulamenta
prazo para renegociação do Fies
O início das negociações está previsto para o dia 7 de março até 31 de agosto
Fabio Pozzebom/ Agência Brasil

sil (BB) e à Caixa Econômica
Federal. Nas duas instituições
financeiras, os estudantes poderão realizar todo o procedimento de renegociação da
dívida por meio digital.

Caixa

As dívidas podem ser quitadas através do BB e da Caixa com descontos especiais

O

governo federal regulamentou na quinta-feira
(10) os procedimentos
para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
O início das negociações
para quitação do saldo devedor está previsto para o dia 7
de março e se estenderá, inicialmente, até 31 de agosto.
Ao todo, cerca de 1,3 milhão
de estudantes estão aptos
a participar da revisão dos
contratos.

Renegociação

A renegociação das dívidas do Fies foi lançada no final do ano passado, por meio
de uma medida provisória, a
MP nº 1.090. De acordo com
as regras, para os estudantes
que possuem dívidas com 90
a 360 dias de atraso, a medida
prevê desconto de 12% no saldo devedor, isenção de juros e

multas e parcelamento em até
150 vezes. Para inadimplência
superior a 360 dias, a MP prevê desconto de 86,5% no saldo
devedor, também com eliminação dos encargos.

Desconto para
inscritos no CadÚnico

Caso o estudante esteja
inscrito no Cadastro Único de
Programas Sociais (CadÚnico)
e seja beneficiário do Auxílio
Emergencial, o desconto será
de 92%. Além disso, o valor
remanescente dessa dívida
poderá ser parcelado em até
dez vezes, com pagamento de
parcela mínima de R$ 200.

Contratos
inadimplentes

Segundo o Ministério da
Educação (MEC), atualmente,
dos 2,6 milhões de contratos
ativos formalizados até 2017,
mais de 2 milhões estão na

fase de quitação, com um saldo devedor de R$ 87,2 bilhões.
Desses, mais de um milhão
de estudantes estão inadimplentes, com mais de 90 dias
de atraso no pagamento. Isso
representa uma taxa 51,7%
de inadimplência e soma R$
9 bilhões em prestações não
pagas.
“A ‘molecada’ não tem
como pagar e temos que ter
uma alternativa. Imagine você
ter menos de 30 anos com
uma dívida média de R$ 44
mil. A ‘garotada’, mais de um
milhão de jovens, terá a oportunidade de pagar a dívida. É
uma proposta tentadora, vai
tirar essa turma da inadimplência”, comemorou o presidente Jair Bolsonaro, em discurso durante o evento.

Como renegociar

Os contratos do Fies estão
vinculados ao Banco do Bra-

Na Caixa, por exemplo,
cuja dívida média é de R$ 35
mil, o interessado já pode
consultar via internet e verificar se há possibilidade ou
não para a renegociação e
qual desconto e parcelamento poderá ter.
Depois da abertura do período de adesões, em 7 de
março, e após confirmar seu
enquadramento nas regras e
simular a renegociação, os estudantes devem gerar o boleto
para pagamento da primeira
parcela ou da parcela única.

Banco do Brasil

No BB, a adesão poderá ser
feita diretamente pelo aplicativo do banco na internet,
acessando a opção Soluções
de Dívidas e clicando em Renegociação Fies.
Por meio da solução, segundo o banco, o estudante
poderá verificar se faz parte do público-alvo, as opções
disponíveis para liquidação
ou parcelamento da dívida, os
descontos concedidos, assim
como os valores da entrada e
demais parcelas.
De acordo com o presidente do BB, Fausto Ribeiro,
a partir do dia 19 de fevereiro, aqueles que têm direito à
renegociação receberão uma
oferta ativa na tela de entrada
do aplicativo do banco, pelo
celular, informando as condições de quitação.

Sisu abre inscrições para primeira edição de 2022

N

a primeira edição do
Sisu a maior oferta de
vagas para 2022 são
dos cursos de pedagogia, administração, ciências biológicas, matemática, direito,
química, física, agronomia,
interdisciplinar em ciência e
tecnologia e engenharia civil.
As inscrições começam na
terça-feira (15) e vão até as
23h59 do dia 18. No total, estão sendo oferecidas aos participantes do Exame Nacional

do Ensino Médio (Enem), 221
mil vagas em 125 instituições
públicas de ensino superior,
em cursos de graduação e de
ensino a distância (EAD). Segundo o Ministério da Educação (MEC), 84,5% das vagas
são para instituições federais
(universidades e institutos).
Os interessados podem verificar as vagas oferecidas por
modalidade de concorrência,
cursos e turnos, instituições
e localização dos cursos. Na

página do Sisu também será
possível acessar a íntegra do
documento de adesão de cada
uma das instituições de ensino participantes.
Para se inscrever é necessário que o estudante tenha
obtido, no mínimo, 450 pontos na prova do Enem e não
tenha zerado a redação. Candidatos que participaram do
exame como treineiros não
estão habilitados a fazer inscrição no programa.

Reprodução

Interessados podem se inscrever
até o dia 18 de fevereiro

Direito e
Justiça
DR. Luiz Antonio de Souza

Especialista em Direito Civil e Processual Civil
pelo INBRAPE e Mestre em Integração Latino
Americana pela UFSM
luizantonio@advsouza.com.br

.

FOTOGRAFIA DE
FORMATURA NÃO
ENTREGUE!
Não age com a probidade
que se espera em qualquer relação contratual, quando uma das
partes recebe o valor pelo seu
trabalho e não cumpre com sua
obrigação tão somente porque
houve um silêncio por parte do
consumidor, debitando a este
uma obrigação que não lhe é
devida.
Quanto ao dano moral, nossa jurisprudência reconhece
que a não entrega de álbum de
fotografias de ocasiões especiais e únicas não configuram
mero dissabor, sendo devida a
indenização por danos morais,
considerando o abalo psíquico ocasionado pela frustração
da inexistência de álbum com
fotos do registro de sua formatura, evento único. São imagens
que representam um valor inestimável pela família.
A Terceira Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do
Amazonas deu provimento a recurso de três apelantes que contrataram serviços de registro
fotográfico em eventos relativos
à formatura de graduação em
Manaus, aumentando o valor da
indenização por dano moral.
Em 1.º Grau, o réu foi condenado a pagar a cada requerente o valor de R$ 3.350,00
por dano material e de R$ 3
mil por dano moral. Os recorrentes – sobrinho e tias – sustentaram que a quantia indenizatória por danos morais
arbitrados não supria a frustração vivenciada, e pediram
majoração para R$ 10 mil.
Segundo a relatora, é incontroversa a contratação firmada
entre as partes para o fornecimento de material fotográfico
dos formandos (apelantes) nos
eventos da aula da saudade,
missa/culto, colação e baile de
formatura do curso de Direito
da Faculdade Martha Falcão de
2014, não havendo a entrega do
produto aos consumidores.
“Imperioso destacar que a
contratação de serviços de fotografia não possui outro escopo senão o de tornar eterno o
registro das imagens de um ato
único e de extrema importância na vida de um formando”
observou a desembargadora
Mirza Cunha.
Leia mais
www.jcorreiodopovo.com.br
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Mariely Biff foi uma das palestrantes
do stand do Sicoob no Show Rural
A especialista falou sobre a importância de profissionalizar e organizar o negócio,
trabalhando uma estrutura em acordos para a passagem de geração

O

stand da Sicoob no Show
Rural contou com palestras sobre o desenvolvimento do agro durante a semana. Uma delas foi ministrada
por Mariely Biff, administradora em agronegócios e pós-graduada em Gestão Empresarial.
Em conversa com o Jornal
Correio do Povo, a palestrante
destacou os assuntos abordados em sua participação na exposição.

Mulheres do Agronegócio

Especialidade

Mariely Biff trabalha com
consultoria em sucessão e governança familiar, atendendo
produtores e empresas do agronegócio no Brasil, promovendo
a profissionalização do negócio
e suas estruturas, capacitando,
preparando e alinhando as expectativas.
“A minha palestra é sobre a
importância de profissionalizar e organizar o negócio, trabalhando uma estrutura em
acordos para quando ela passe
para a próxima geração, sua
evolução seja contínua e tudo
seja registrado, como e os valo-

Para a palestrante, a busca das mulheres pelo conhecimento
no agronegócio as coloca em um patamar elevado

res da família”.
Outro assunto abordado por
Mariely é referente aos conflitos de gerações. “É comum
existir esse conflito dentro das
propriedades. A nova geração
querendo entrar e a mais antiga os segurando, então propomos uma inserção de qualidade, fazendo com que ambas
andem juntas, contribuindo
para o bem do negócio”.
Um método que aprimora

a interação, é envolvendo os filhos desde pequenos, fazendo
com que se sintam pertencentes. “Promovemos esse apanhado para que seja uma iniciativa
dentro da família, com mais
carinho e com uma visão profissional”.

Mulheres no comando

O ponto importante da palestra de Mariely é relacionado
ao lugar da mulher no agrone-

Armazenagem correta de
grãos eleva o valor na venda

O

s desafios do produtor
de soja no Brasil vão
desde o plantio até o
escoamento do grão. Nessa esfera, os cuidados na armazenagem são fundamentais para
evitar perdas durante o processo. De acordo com o instru-

tor Pedro Kastel do Senar-PR,
unidades onde os produtos são
depositados precisam ser adequadas tanto para o pequeno
produtor quanto para uma cooperativa, por isso, necessitam
de um bom planejamento.
Quando uma unidade é
Rural Direto

Instrutor do Senar-PR fala da importância
do planejamento na construção de armazéns

construída de forma inadequada, é preciso reconstruí-la
do zero, pois a soja fica armazenada por bastante tempo
e a manutenção do espaço é
fundamental. No caso de uma
cooperativa, existem melhores condições para os operadores, desde que seja uma
equipe qualificada e que use
bem os equipamentos, já que
desde o momento de chegada
do produto na unidade armazenadora, ele precisa ser limpo, retirado as impurezas, e
matérias estranhas.
Segundo Kastel, outros
cuidados imprescindíveis devem ocorrer após o processo
de secagem do grão, como a
aeração, termometria e o controle de pragas, para que no
momento da venda do produto, o grão possua qualidade e
agregue valor.

gócio. “Existe um descrédito no
papel da mulher, onde eram
vistas ligadas ao maternal, cuidando dos filhos e como dona
de casa, tais atribuições que
ocorrem até hoje, e a gente vem
ao longo dos anos desenvolvendo essa mudança”.
A palestrante citou uma pesquisa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
que mostra 957 mil mulheres a
frente das propriedades rurais
no Brasil. “Possuímos mais de
5 milhões de estabelecimentos
rurais, algo muito significativo, visto que há dez anos a realidade encontrada era outra.
Juntas, as mulheres somam
a liderança de 30 milhões de
hectares”.
Mariely dá fim à sua fala
relatando os desafios enfrentados, principalmente na busca pela igualdade dentro das
propriedades. “Ainda existem
muitas famílias tradicionais,
preconceito e falta de confiança. A mulher carrega o peso de
não poder errar e de ser julgada, mas notamos uma mudança, principalmente com as tro-

cas de grupos, de núcleos e das
próprias empresas, promovendo eventos voltados à mulher,
uma forma de levar informação
e de capacitá-las”.
Para a palestrante, a busca
pelo conhecimento coloca-as
em um patamar elevado, tornando-as capazes de debater assuntos voltados ao agronegócio.

A palestrante

Mariely Biff: é Administradora em Agronegócios, pós-graduada em Gestão Empresarial,
Produção Integrada Agropecuária (UFV), MBA Agronegócios - ESALQ/USP e mestranda em
Direção Estratégica de Empresas Familiares (UNINI –
Porto Rico);
Consultora e palestrante em
sucessão familiar para produtores rurais e empresas do
Agronegócio na Prossiga
Governança Familiar; Colunista no Canal Rural;
Coautora do livro Mulheres
do Agro e uma das fundadoras
da @ligadoagro.

Indicador brasileiro
mostra melhora no poder
de compra de fertilizantes

A

pós sete meses seguidos em alta, o Índice
de Poder de Compra de
Fertilizantes (IPCF), desenvolvido pela Mosaic, atingiu 1,50
em janeiro, o menor patamar
desde outubro do ano passado.
Em dezembro de 2021, o IPCF
estava em 1,69, apontando um
cenário desfavorável aos produtores na aquisição dos insumos naquele momento.
Segundo o indicador, os principais motivos para essa melhora no são os preços das commodities agrícolas, sobretudo soja,
milho e algodão, que tiveram alta
em relação ao último mês devido
às quebras de safra.
O preço médio dos fertilizantes apresentou queda em janeiro,
liderado principalmente pelos
nitrogenados, que têm a janela
de comercialização se fechando

no Brasil e encontrando pouco
suporte de outras geografias.
Por outro lado, foi observado um reajuste para o potássio
e o mercado segue observando
a evolução das questões macroeconômicas envolvendo a Bielorrússia, além da crise entre Rússia
e Ucrânia.
Apesar dos eventos climáticos, a rentabilidade das principais lavouras no Brasil continua
positiva e há otimismo para a safra 2021/22.
A nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), divulgada em fevereiro,
aponta para um crescimento na
produção de grãos frente à temporada 2020/21. De acordo com
o levantamento, o Brasil deve
produzir um volume total de 260
milhões de toneladas, um incremento de 5%.
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Edital do Proesporte é repassado a
associações esportivas de Laranjeiras
Segundo o secretário Rafael Nascimento, na cidade há diversas entidades que podem se enquadrar nesse projeto

O

programa de Fomento
e Incentivo ao Esporte
(Proesporte), está com
as inscrições abertas para os
projetos e associações interessadas, serão destinados
nesse quarto edital R$ 9 milhões conforme os critérios
estabelecidos no decreto nº
8.560/2017 e nos termos do
edital.

Paraná Esporte

Inscrição

O período para inscrição
será compreendido entre às
12 horas do dia 07 de fevereiro
até as 23h59 do dia 07 de abril,
devendo serem respeitados todos os procedimentos estabelecidos no edital. As inscrições
são gratuitas e exclusivamente
on-line. E devem ser realizadas
na plataforma digital.

Laranjeiras

Segundo o secretário de
Esportes de Laranjeiras do
Sul, Rafael Nascimento, o Proesporte é para as entidades e
não especificamente para a
prefeitura. “Passamos o edital
do projeto para as entidades e
associações da cidade. Em Laranjeiras temos diversas associações esportivas que podem
se enquadrar dentro deste
projeto, e serem contempladas através do chamamento
do governo do Estado”, explica.

Decreto

Em consonância com a

As inscrições são gratuitas e exclusivamente on-line

política de incentivo ao esporte no Paraná e o decreto
que regulamenta o programa,
o edital tem o objetivo de incentivar, facilitar e assegurar
à comunidade as oportuni-

dades e condições de acesso
ao esporte, oportunizando o
desenvolvimento dos talentos
esportivos e estimulando o desenvolvimento esportivo em
todas as regiões do Estado.

Magnus Futsal cancela sua
participação na Supercopa

O

Magnus Futsal da cidade
de Sorocaba, anunciou
no sábado (12) que cancelou a sua participação na Supercopa de Futsal Masculino,
marcada para acontecer entre
quarta-feira (16) e sábado (19),
em Cascavel.
Conforme comunicado nas
redes sociais do clube o motivo
foi a decisão da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) em
indicar o Cascavel, atual campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF), como representante

mentação e aprendizagem da
prática esportiva); Excelência
esportiva (Especialização e
aperfeiçoamento
esportivo);
Excelência esportiva (Alto rendimento); Esporte para a Vida
Toda e Readaptação. Conforme
valor de projeto e abrangência
do município-sede.

do Brasil na Copa Libertadores
da América de Futsal 2022. O
comunicado oficial da CBF foi
emitido na quinta-feira (10)
para a Conmebol, organizadora
do torneio sul-americano.
Historicamente, a vaga na
Libertadores é de quem vence
a Supercopa, competição que
existe para reunir os vencedores dos diversos torneios organizados pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) e suas
chancelas.
A edição 2022 iria reunir os
Reprodução

Com a mudança nas indicações feita pela CBF, a CBFS
perde o direito escolher o representante brasileiro

seguintes times: Magnus Futsal
(campeão da Taça Brasil), Cascavel (campeão da Liga Nacional
de Futsal), Ceará (campeão da
Copa do Brasil) e Asec/Caruaru
(campeão da Copa Nordeste).
Veja abaixo a nota, na íntegra, do Magnus Futsal
“Por decisão da CBF - Confederação Brasileira de Futebol, a
equipe de Cascavel, atual campeã da Liga Nacional de Futsal
- LNF, será a representante do
Brasil na Copa Libertadores da
América de Futsal 2022. O comunicado oficial da entidade
foi emitido no último dia 10/02
para a Conmebol, resultando
no cancelamento da nossa participação na Supercopa 2022.
A mudança repentina prejudica a preparação das equipes
envolvidas, a expectativa dos
patrocinadores, torcedores e
o desenvolvimento técnico do
Futsal Brasileiro. Seguiremos
respeitando o órgão máximo
do esporte e esperando por dias
de maior clareza e organização
para o Futsal do Brasil.”

Áreas de inscrição

Os interessados poderão
inscrever seus projetos em uma
das seguintes áreas: Formação
esportiva (Vivência esportiva);
Formação esportiva (Funda-

Catanduvas tem inscrições
abertas para Caminhada
Internacional da Natureza

N

o dia 13 de março de
2022, acontecerá em
Catanduvas a 10ª edição
da Caminhada Internacional
da Natureza. A saída será no
bosque municipal Tancredo
Neves, para um percurso de
14 quilômetros.
As inscrições já estão
acontecendo desde o dia 11
de janeiro, e até o momento
já conta com 115 participantes.
Não há idade mínima para
a participação no evento. O
percurso será feito em piso
irregular e exigirá um esforço moderado em trilhas e estradas.
Para atender os participantes, haverá banheiros
químicos e quatro pontos de
apoio, além de ambulâncias e
equipe de enfermagem.
O final da trilha será na
ponte do rio Adelaide, próximo a chácara recanto das
águas, onde estará o ônibus a

disposição para o traslado de
volta ao bosque municipal.

Cronograma

Café da manhã: 06h30 às
07h45.
Almoço: 12 às 14 horas.
Custo das refeições
•Café da manhã: R$ 20 (adulto) e R$15 (criança).
•Almoço: R$ 30 (adulto) e R$
20 (criança).
Os interessados em fazer
a inscrição devem acessar o
site.
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Nove dicas para livrar-se
do inferno astral
O período que todos passamos um mês antes do aniversário pode parecer o fim do mundo e é nessa hora que se torna
tão importante reforçar alguns
valores, algumas atividades do
dia a dia e alguns comportamentos que nos ajudem a superar os problemas que aparecem
pelo caminho. Por isso, separamos nove dicas para livrar-se
do inferno astral.

busque um grande amigo ou
familiar que possa conversar,
conte a ele aquilo que te aflige
ou simplesmente desabafe. Colocar para fora suas aflições é o
caminho certo para aliviá-las.

Não desista

Os dias podem parecer difíceis, mas não se entregue. É
preciso persistir e manter ativo
o pensamento que o que é ruim
irá passar. Nada daquilo será
para sempre e você é capaz de
superar os momentos ruins.

Encontre um Hobby

Buscar uma nova tarefa
pode ser um bom caminho para
driblar os problemas. Os hobbies são atividades que livram a
nossa mente dos pensamentos
ruins e nos distraem, deixando
que a cabeça esqueça os problemas por alguns momentos e um
respiro para os pensamentos.
A “proposta” do inferno astral é que olhemos para dentro
de nós. Encontrar uma tarefa
que lhe faça bem é um exercício de descoberta interna e de
reflexão.

Exercite-se

Da mesma maneira que o
hobby, a atividade física é um
dos melhores meios de ocupar
a sua mente e o seu corpo com
boas sensações. Os hormônios
liberados durante a atividade
física proporcionam bem-estar
e disposição que podem fazer
com que o seu dia seja muito di-

ferente e positivo, por mais que
pareça difícil.

Se presenteie

Não é preciso aliviar as suas
aflições em posses materiais.
Elas podem ser sim uma fonte
de agrado para si mesmo, de
forma moderada. Entretanto,
você pode e deve presentear a si
mesmo com coisas que lhe façam bem. Encontre lugares que
não conhece e os explore, saia
com seus amigos, fique na companhia de pessoas que te fazem
feliz, tire um dia para fazer coisas que deseja.

Organize a sua vida

A organização tanto física
quanto mental é um dos principais meios de harmonizar a sua
vida, eliminando energias ruins
que podem estar rondando o

seu ambiente de trabalho ou
mesmo a sua própria casa. Coloque as coisas no lugar, jogue
fora tudo aquilo que perdeu a
utilidade ou que você não precisa mais. A organização material
abrirá espaço para a sua organização interna.

Medite

Meditar é o ato de parar, respirar fundo e sentir todo o movimento e funcionamento do
seu corpo. Os efeitos da meditação são a calma, a paciência e o
fortalecimento de sentimentos
positivos, o que é essencial para
superar dificuldades que aparecem durante esse período.

Divida as
suas aflições

Você não precisa aguentar
tudo sozinho. Nesse momento,

Procure refúgios

Se o seu ambiente de trabalho te estressa e a sua rotina
está te cansando, isso tudo aumentará o peso durante esse
período. Por isso, busque refúgios, novos ambientes, faça viagens e viva novos ares.

Trabalhe o seu equilíbrio durante todo o ano

Não é preciso esperar o
seu Inferno Astral para buscar atividades de interiorização e consciência. Conhecer
você mesmo e encontrar esse
equilíbrio que gera bem-estar é, na verdade, uma tarefa
difícil. Quanto mais você pratica esses comportamentos
durante todos os períodos da
sua vida, mais fácil será o controle emocional nos períodos
mais turbulentos.
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HORÓSCOPO
Áries (21/03 - 20/04)

O plano de carreira poderá mudar
nesta fase. Aproveite o dia para conquistar novos espaços, brilhar e atrair oportunidades. Você poderá iniciar um relacionamento profissional promissor.

Touro (21/04 - 20/05)

Conte com atitude e iniciativas nos
relacionamentos. Luta por direitos, assuntos de justiça ou formalizações mobilizarão ações e posicionamentos.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Fale com amigos, pesquise informações e desvende mistérios. Você poderá
esclarecer dúvidas e afastar inseguranças.

Câncer (21/06 - 22/07)

Pense nas mudanças que deseja, crie
estratégias e planeje os próximos passos.
Perspectivas de crescimento financeiro e
convite de viagem levantarão o astral.

Leão (23/07 - 22/08)

Dedique tempo a você. Cuidar da
saúde e da sua imagem será prioridade.
Este será um bom momento para intensificar o treino, iniciar atividades e
impulsionar o trabalho com novas parcerias.

Virgem (23/08- 22/09)

Sonhos com uma viagem ou um projeto em outra localidade animarão o clima. A sensibilidade estará amplificada.
Solte a imaginação, atividades criativas
estarão aquecidas.

Libra (23/09 - 22/10)

Desafios com a equipe ou amizade
serão contornados com posicionamento
claro e espírito colaborativo. Ideias criativas e soluções originais não faltarão,
enriqueça seus projetos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

CAÇA-PALAVRAS

SUDOKU

Visão de futuro, iniciativas nos relacionamentos e maior disponibilidade
para firmar acordos proverão bons resultados. Esclareça dúvidas, pesquise informações e resolva vários assuntos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Convite de viagem ou proposta de
longe apressará decisões. Acerte documentos, negocie contratos e conte com
maior mobilidade, a partir de hoje.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Renove os sentimentos e reinvente
a vida. Este será um bom momento para
planejar mudanças e aprofundar relações. Surpresas e novidades darão sabor
intenso ao dia.

Aquário (21/01 - 19/02)

Questões amorosas e planos da vida
íntima estarão em foco. Com a entrada de
Mercúrio em seu signo, objetivos pessoais e investimentos ficarão mais claros.

Peixes (20/02 - 20/03)

Encare os desafios com determinação e impulsione o trabalho. O dia trará
sucesso nos empreendimentos e bons
resultados financeiros.
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QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Barbara Vasconcelos Levandoski apaga as velinhas no próximo
sábado (19). Muitos anos de vida!
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A aniversariante da segunda-feira (15) foi Regiane Fontana.
Feliz aniversário e muito sucesso !

