
A família enfrenta uma dura rotina e obrigou-se a se 
mudar para Curitiba, devido ao tratamento do filho. 
Os pais Scheidy e Cledison fizeram uma rifa para 
arrecadar fundos para as despesas

“Além do valor ser acessível, pode ainda ser parcelado em até 15 vezes, 
sem contar que as pessoas só pagarão depois de estar com a escritura 

na mão”, explica o secretário de Agricultura, Isaac Abreu

Pedro Emanuel, o pequeno 
guerreiro que luta contra 
o câncer há dois anos

Mais um grande passo no 
projeto de regularização 
fundiária de Cantagalo
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Primeira Feira Livre de Quedas do 
Iguaçu contará com música ao vivo
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Equipe feminina 
de bocha se 
destaca em 
campeonatos 
e torneios
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Invista e concorra
a mais de

R$ 400 mil
em prêmios.
R$ 400 mil

Promoção
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Sorte
Premiada

Fu
nd

os
 d

e 
inv

est
im

en
to 

nã
o 

co
nta

m 
co

m 
a 

ga
ran

tia
 d

o 
ad

mi
nis

tra
do

r 
do

 f
un

do
, d

o 
ge

sto
r 

da
 c

art
eir

a, 
de

 q
ua

lqu
er 

me
ca

nis
mo

 d
e 

seg
uro

 
ou

, a
ind

a, 
do

 F
un

do
 G

ara
nti

do
r d

e 
Cré

dit
o 

- F
GC

. A
 re

nta
bil

ida
de

 
ob

tid
a 

no
 p

ass
ad

o 
nã

o 
rep

res
en

ta 
ga

ran
tia

 d
e 

ren
tab

ilid
ad

e 
fut

ura
. 

É 
rec

om
en

da
da

 a
 le

itu
ra 

cu
ida

do
sa

 d
o 

pro
sp

ec
to 

e 
do

 re
gu

lam
en

to 
do

 fu
nd

o d
e i

nv
est

im
en

to 
pe

lo 
inv

est
ido

r a
o a

pli
ca

r o
s s

eu
s r

ecu
rso

s. 
Se

gu
ros

 e
 P

rev
idê

nc
ia 

Pri
vad

a 
Int

erm
ed

iad
os

 p
or 

Co
rre

tor
a 

de
 

Se
gu

ros
 S

icr
ed

i L
tda

., 
CN

PJ 
04

.02
6.7

52
/0

00
1-

82
, r

eg
ist

ro 
SU

SE
P 

n°
 1

0.0
41

23
76

. O
s p

lan
os

 em
 PG

BL
 e 

VG
BL

 sã
o a

dm
ini

str
ad

os
 pe

lo 
Ba

nc
o C

oo
pe

rat
ivo

 Si
cre

di 
S.A

., C
NP

J 0
1.1

81
.52

1/
00

01
-5

5. 
Pro

du
tos

 
de

 C
réd

ito
: a

 d
isp

on
ibi

lid
ad

e 
est

á 
co

nd
icio

na
da

 à
 a

ná
lise

 d
e 

cré
dit

o 
do

 a
sso

cia
do

. E
sse

 p
rod

uto
/se

rvi
ço

 p
od

e 
nã

o 
est

ar 
dis

po
nív

el 
pa

ra 
ass

oc
iad

os
 co

nta
 W

oo
p 

Sic
red

i. C
on

tat
e 

o 
ate

nd
im

en
to 

no
 se

u 
ap

p 
pa

ra 
ma

is 
inf

orm
aç

õe
s. 

Pro
mo

çã
o v

áli
da

 du
ran

te 
o p

erí
od

o d
e 0

1/
03

 
a 

30
/0

9/
20

22
, p

ara
 o

s a
sso

cia
do

s d
a 

Co
op

era
tiv

a 
Sic

red
i G

ran
de

s 
La

go
s 

PR
/SP

. C
on

su
lte

 o
 r

eg
ula

me
nto

 c
om

ple
to 

da
 p

rom
oç

ão
 e

 
co

nd
içõ

es 
de

 co
ntr

ata
çã

o n
as 

ag
ên

cia
s d

e a
ten

dim
en

to 
pa

rti
cip

an
tes

 e 
no

 si
te 

sic
red

i.co
m.

br/
pro

mo
co

es.
 SA

C -
 08

00
 72

4 7
22

0 /
 D

efi 
cie

nte
s 

Au
dit

ivo
s o

u d
e F

ala
 - 

08
00

 72
4 0

52
5. 

Ou
vid

ori
a -

 08
00

 64
6 2

51
9.

=

Raspinha
1 1 

*Conforme regulamento.
Participe de 1º/03 até 30/09/2022.

A cada produto 
contratado
A cada produto 
contratado

Raspinha

Consulte o regulamento em sicredi.com.br/promocoes.



O câncer em crianças e 
adolescentes com idade 
entre 0 e 19 anos, cor-

responde a um grupo de várias 
doenças que têm em comum 
a proliferação 
d e s c o n t ro l a -
da de células 
anormais e 
g e r a l m e n t e 
afeta as célu-
las do sistema 
sanguíneo e os 
tecidos de sus-
tentação. Por 
serem predo-
minantemen-
te de natureza 
embrionária, 
tumores na 
criança e no 
a d o l e s c e n t e 
são constituí-
dos de células 
indiferencia-
das.

As causas para o seu surgi-
mento ainda são pouco explo-
radas e tem associação com a 
predisposição genética, here-
ditária, imunológica, exposi-
ção ambiental a agentes geno-
tóxicos, radiações ionizantes, 
campos eletromagnéticos e 
outros. Apesar de ser conside-
rado raro quando comparado 
com o câncer em adultos, pois 
afeta uma pequena proporção 
da carga global do câncer, tem 
incidência média estimada en-
tre 0,5% a 4,6% de todos os tu-
mores malignos.

Assim como nos países de-
senvolvidos, no Brasil, o cân-
cer já representa a primeira 
causa de morte (8% do total) 

por doença entre crianças e 
adolescentes, configurando-se 
como um problema de saúde 
pública. 

O câncer infantil gera im-
pactos senti-
mentais pro-
fundos na vida 
de todos, sendo 
um grande in-
dutor de senti-
mentos negati-
vos na criança 
ou adolescente 
e nas pessoas 
próximas.

A dor de ter 
um familiar 
com câncer 
é inimaginá-
vel para quem 
nunca sentiu 
na pele, mas 
quando tra-
ta-se de uma 

criança ou adolescente a co-
moção é ainda maior. O pre-
paro psicológico das famílias é 
algo que com certeza tem que 
ser pensado. A carga emocio-
nal, as incertezas, o sentimento 
de impotência são inevitáveis, 
mas devem ser amenizados de 
alguma forma. O processo de 
tratamento do câncer é algo 
que deveria ir além do pacien-
te em si e abranger os familia-
res com apoio de profissionais 
qualificados para cuidar dos 
sentimentos de quem vive e 
acompanha de perto a doen-
ça. Estar doente é muito difícil, 
mas ver quem mais se ama do-
ente e muitas vezes não poder 
fazer nada, isso destrói qual-
quer um.  

Além do paciente
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Estar doente é 
muito difícil, mas 
ver quem mais 
se ama doente e 
muitas vezes não 
poder fazer nada, 
isso destrói qual-
quer um
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PREVISÃO DO TEMPO

manhã

Tempo ensolarado, com geada 
ao amanhecer. Noite de céu 
limpo

tarde noite

6° 17° 00%

Fonte: Simepar/Laranjeiras do Sul

VIAJE PARA SÃO PAULO COM
A PRINCESA DOS CAMPOS
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TÚNEL DO TEMPO

No dia 21 de maio de 2018 
iniciava a greve dos caminho-
neiros no Brasil. A paralisação 
ocorreu durante o governo Te-
mer e durou 10 dias após inter-
venção do Exército Brasileiro e 
PRF para desbloquear as rodo-
vias através da Garantia de Lei 
e Ordem anunciada pelo então 
presidente. As reivindicações 
eram a redução no preço do 
diesel, isenção de pedágio de 
eixos suspensos, aprovação do 
projeto de lei 528 de 2015 e a 
criação de um marco regulató-
rio para os caminhoneiros.

CHARGE

CURIOSIDADES

No centro de nossa galáxia, a 
Via Láctea, há uma nuvem de 
poeira que recebeu o nome de 
Sagittarius B2. Por ser compos-
ta por bilhões de litros de álcool 
e uma substância chamada me-
tanoato de etila, os cientistas 
acreditam que, se desse para ir 
vê-la de perto, sentiríamos chei-
ro de rum e gosto de framboesa.

POEMA

“CAFÉ” 

FECHO OS OLHOS 

SORVO O CAFÉ 

EM PEQUENOS GOLES 

SABOREANDO-O COM PRAZER 

 

DESLIGO-ME DO MUNDO 

PRA NELE 

IR AINDA MAIS FUNDO 

EM CADA GOLE  

QUE EXPERIMENTO  

 

ESQUEÇO DE TUDO  

SÓ NÃO O CAFÉ  

ONDE NELE 

MERGULHO MEUS PENSAMENTOS 

MEUS SONHOS 

TORNANDO-OS MAIS REAIS  

MAIS DENSOS  

 

E EM SILÊNCIO 

PERMANEÇO OUVINDO  

EMBRIAGADO 

 

O COCHICHAR DO VENTO. 

GERSON BOLDRINI

Ofício de 
poeta

É engenheiro e poeta site: www.oficiodepoeta.com.br e-mail: gersonboldrini@hotmail.com

No dia 21 de maio de 2018 ini-
ciava a greve dos caminhoneiros 
no Brasil. A paralisação ocorreu 
durante o governo Temer e durou 
10 dias após intervenção do Exér-
cito Brasileiro e PRF para desblo-
quear as rodovias através da Ga-
rantia de Lei e Ordem anunciada 
pelo então presidente. As reivin-
dicações eram a redução no pre-
ço do diesel, isenção de pedágio 
de eixos suspensos, aprovação 
do projeto de lei 528 de 2015 e a 
criação de um marco regulatório 
para os caminhoneiros.



Pedro Emanuel: dois anos 
de batalha contra o câncer

Família laranjeirense mudou-se para Curitiba para fazer
 o tratamento do filho e enfrenta uma dura rotina
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O menino laranjeirense 
Pedro Emanuel de Oli-
veira Demenech, de seis 

anos, foi diagnosticado com 
Sarcoma de Ewing em 2020. 
Seus pais Scheidy Daiane de 
Oliveira e Cledison Fernando 
Demech, fizeram uma rifa para 
arrecadar fundos para as despe-
sas do dia a dia. Até então o pai 
trabalhava, mas como o estado 
do menino piorou, ele precisou 
largar o emprego e ajudar a es-
posa. Isso aconteceu porque o 
Pedro teve algumas fraturas nos 
ossos em diversos lugares do 
corpo e não conseguia ficar em 
pé ou sentado. Sozinha, Scheidy 
não conseguiria cuidar do filho, 
erguer no colo, levar ao banhei-
ro e tudo mais. A rotina era dura, 
duas ou três viagens por sema-
na. A família obrigou-se então a 
se mudar para Curitiba, devido 
ao tratamento do filho. Como o 
custo de vida na cidade é alto, a 
rifa serviu também para cobrir 
as despesas do cotidiano.

Início
Os primeiros sintomas do 

Pedro começaram em novem-
bro de 2020. Ele sentiu dores na 
coxa esquerda que foram rela-
cionadas a uma câimbra. O me-
nino foi levado a um médico de 

Laranjeiras, que lhe deu alta e 
medicamentos, afirmando que 
logo passariam as dores. Mas 
não passaram, elas aumenta-
ram, prejudicando o caminhar 
do menino, que não conseguia 
pôr o pesinho no chão. Levado a 
outro médico, ele foi internado, 
passou por exames até surgir a 
suspeita de um tumor ósseo ou 
uma infecção muito grave no 
osso.

Os exames de sangue descar-
taram a infecção. Depois disso, 
Pedro teve que esperar atendi-

mento em outro hospital, pois a 
cidade não possuía as condições 
necessárias para tratar  casos 
assim. Do dia dos exames para o 
seguinte, ele foi aceito pelo hos-
pital Erastinho.

Quimioterapia
A primeira seção de quimio-

terapia durou dois dias. A famí-
lia conseguiu voltar para Laran-
jeiras. As quimios aconteceriam 
de 15 em 15 dias, com dois dias 
de internação por sessão. De-
pois de 14 dias da primeira qui-

mio, começou a queda do cabelo 
do Pedro.

Scheidy conta que seu filho 
passou pela situação como se 
não fosse nada, em meio a toda 
a tristeza dos pais, que se acu-
mulava desde o diagnóstico da 
doença.

Como a terapia é muito 
agressiva, na segunda sessão, 
eles não puderam mais voltar 
para casa. O desespero surgiu 
com essa nova adversidade por 
não ter onde ficar. Eles foram 
encaminhados para uma casa 
de apoio. Mas o menino não 
conseguia ficar à vontade, sentia 
cheiro forte de comida e vomita-
va. Além de tudo isso, a pande-
mia era outro dos temores dos 
pais.

Uma amiga de Scheidy ce-
deu a sua casa para acolher a 
família. Assim que a imunidade 
do menino aumentou, eles vol-
taram para casa e arrumaram 
a mudança para se mudar para 
Curitiba. Cledison conseguiu 
um emprego e um apartamento 
de aluguel.

Pedro passou por novos exa-
mes que indicaram que o tumor 
havia regredido, mas que seria 
necessário a amputação de uma 
das pernas. Scheidy não sabia 
como explicar isso ao filho, mas 

para sua própria surpresa ela 
conseguiu, e contou que seria 
necessário para a cura do me-
nino, e ele aceitou e entendeu. 
A mãe chorava muito, mesmo 
com o filho dizendo que não o 
fizesse. 

Foi um choque para a crian-
ça ao ter a noção da cirurgia 
pela qual passara. 

Novas dores na outra perna, 
exigiram outros exames que 
mostraram que o tumor tinha 
avançado para o joelho direito 
e para o ombro esquerdo. Mais 
tarde para a cabeça e a mandí-
bula e outras regiões do corpo, 
provocando novas lesões que 
ocorrem por si próprias.

Atualmente o pequeno Pe-
dro se encontra em estado pa-
liativo. Ele necessita estar sem-
pre deitado, tem muitas dores 
e passa pelos riscos de novas 
fraturas.

Desde 2020 a rotina perma-
nece a mesma, com muitas di-
ficuldades, porque são muitos 
exames e o apartamento onde 
moram fica longe do hospital.

O tratamento de Pedro é 
todo pelo SUS, desde exames, 
tratamento e quimioterapia.

Para quem quiser ajudar a 
família, basta mandar um PIX 
pelo número (42) 99982 4926.

Pedro Emanuel e seus pais, Cledison e Scheidy

Acervo pessoal

A Câmara de Laranjeiras do 
Sul sediou, na quarta-fei-
ra (18) uma reunião com o 

objetivo de discutir as cobranças 
sobre o Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) no municí-
pio. Na ocasião foram discutidas 
as possíveis isenções para viú-
vos(as) que são proprietários de 
condomínios e loteamentos.

A primeira questão do IPTU 
discutida inicialmente foi so-
bre os condomínios e lotea-
mentos. Segundo a legislação, 
os proprietários de loteamen-
tos têm dois anos de isenção do 
imposto sobre a área até que o 
primeiro terreno seja vendido. 
Depois da venda é preciso que 
o dono do loteamento apresen-
te um relatório a prefeitura a 
cada três meses no sentido de 
prestar contas sobre os lotes 

vendidos. Nesse caso, aqueles 
imóveis que ainda estão dispo-
níveis para venda, continuam 
isentos do imposto até o prazo 
previsto. Também foi discutida 
a melhor forma de melhorar 
decretos e leis sobre o tema.

Outra pauta conversada foi a 
indicação 186/2022, de autoria 
do vereador Ivaldonir Panatto, 
que solicita do Executivo Muni-
cipal a chance de enviar para a 
Câmara um projeto de lei que al-
tere o Artigo 194 do Código Tri-
butário Municipal, com o intuito 
de conceder a isenção ou o des-
conto de 50% do valor aos viú-
vos(as) proprietários de um úni-
co imóvel e que neste residam, e 
que a renda não ultrapasse três 
salários. Pelo menos enquanto 
não fizer o inventário do imóvel.

Segundo o vereador Panatto 

o pedido é justificável pois 50% 
do imóvel pertence aos herdei-
ros e a outra metade ao viúvo(a). 
Sobre o envio do projeto, o acor-
do foi que o Executivo vai estu-
dar a ação para 2023, pois o im-
posto já está lançado para 2022, 
seguindo a Lei Federal.

O secretário da Fazenda, 
Everaldo Scheis afirmou que o 
trâmite para que as pessoas do 
município com direito a isen-
ção, recebam todos os anos. 
Segundo ele é preciso que a 
pessoa contate a Secretaria da 
Fazenda, que fica no prédio da 
Prefeitura Municipal, e solicite 
a retirada da cobrança anual-
mente. “Este é o protocolo, uma 
vez pode haver intercorrências 
que impedem a isenção auto-
mática, a exemplo do próprio 
falecimento do ente isento”.

Cobranças do IPTU são discutidas 
na Câmara de Laranjeiras do Sul

Centro da Juventude cedia o 
programa “Circuito da Saúde” 
em parceria com o Fiep

A prefeitura de Laranjei-
ras do Sul, em parceria 
com o Sistema Fiep, de-

senvolveu o programa “Circui-
to da Saúde”. O evento aconte-
ceu no Centro da Juventude e 
promoveu a assistência de de-
zenas de jovens através de exa-
mes médicos e procedimentos 
odontológicos.

Foi entregue um prêmio aos 
100 participantes, um cartão 
cidadão carregado com R$120 

para ser usado no comércio lo-
cal credenciado.

O Centro da Juventude 
atende muitos jovens cotidia-
namente. É um espaço valioso 
de recreação e conhecimen-
to, que oferece semanalmente 
6000 refeições aos participan-
tes. Foi pensando nisso, que o 
prefeito Berto Silva autorizou 
a intervenção na pista de ska-
te, na quadra de esportes e no 
anfiteatro.

Assessoria

Participantes receberam ainda um cartão cidadão com R$120



Faz alguns meses que o con-
sumidor vem lidando com 
o aumento dos preços no 

país. Este cenário tem afetado 

diretamente o bolso da popula-
ção, inclusive no momento das 
compras. 

Segundo o Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), no acumulado de 
12 meses até abril deste ano, 
a inflação oficial do país subiu 
12,13%, o que contribuiu direta-
mente para o aumento de todos 
os produtos.  

Apesar de o custo de vida 
aumentar, grande parte dos sa-
lários não segue essa tendência. 
Diante disso, o brasileiro tem 
enfrentado dificuldades finan-
ceiras para realizar as compras 
com o dinheiro disponível.

Confira algumas dicas de 
como minimizar a alta dos pre-
ços nos supermercados

•Pesquise bastante: para 
economizar nas compras, é im-
portante pesquisar bastante. 

Os preços podem ser pesquisa-
dos pela internet, pelos comer-
ciais na TV e panfletos recebi-
dos, por exemplo.

•Aproveite o dia de promo-
ções: diversos supermercados 
possuem dias especiais para 
dar descontos. Conforme o pró-
prio cardápio e lista de compras, 
o consumidor pode decidir o dia 
que é mais vantajoso.

•Leve em conta outras mar-
cas: muitos associam marcas 
famosas com qualidade. No en-
tanto, nem sempre isso proce-
de. Diante disso, o consumidor 
pode dar uma chance para mar-
cas próprias do supermercado, 
por exemplo. Elas tendem a ser 
mais baratas.

•Evite desperdiçar: o consu-
midor pode aproveitar folhas, 
cascas e talos. Esses itens po-
dem ser reinventados ou rea-
proveitados.

•Considere itens perto do 
vencimento: os itens perto do 
vencimento tendem a oferecer 
descontos vantajosos. As condi-
ções especiais também podem 
ser vistas em produtos com em-
balagens amassadas, mas sem 
ter a qualidade comprometida.

•Compre produtos da esta-
ção: para consumir produtos 
frescos gastando menos, vale 
comprar frutas, legumes e ver-
duras da estação. Além de eco-
nomizar, a pessoa ainda poderá 
se manter mais saudável.

•Aprenda a guardar as com-
pras: quando chegar em casa 
com as compras, vale guardá-
-las da forma certa, para asse-
gurar o consumo adequado e a 
rotatividade dos itens. Assim, 
o consumidor evitará desper-
dícios. Os itens perceptíveis, e 
também os abertos ou em uso, 
podem ficar na frente.

Imposto de Importação, a famosa tarifa 
aduaneira para produtos estrangeiros 

Dicas para economizar no supermercado 
e não afetar tanto o orçamento 

Esse tributo é o que menos favorece a União em arrecadação, apenas 
3% diferente do Imposto de Renda que tem a maior tributação 

CONHEÇA SEUS IMPOSTOS  
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Por ser um tributo federal, 
o Imposto de Importação 
(II), incide sobre as mer-

cadorias estrangeiras e tem 
como fator gerador a entrada 
das mesmas no território na-
cional. 

Os equipamentos consi-
derados estrangeiros, que re-
cebem a taxação do II, variam 
desde máquinas, veículos, 
aparelhos eletrônicos e suas 
peças, que são adquiridos no 
país, mas são exportados para 
a execução de obras contrata-
das no exterior, na hipótese de 
retornarem ao Brasil. Dessa 
forma, também é considera-
da estrangeira a mercadoria 
nacional ou nacionalizada, ex-
portada que retornar ao país. 

Outras denominações
Essa tarifa também é co-

nhecida usualmente como ta-

rifa aduaneira, de direito de 
importação, tarifa de alfânde-
ga ou de direitos aduaneiros. 

Esse tributo tem sua co-
brança efetiva feita pela União, 
e como se relaciona com ex-
portações, cabe ao governo fe-

deral a sua responsabilidade. 
Ademais, este imposto pos-

sui também grande importân-
cia no cenário externo tendo 
em vista as negociações de 
inúmeros tratados, visando a 
necessidade de integração dos 

países e a abertura econômica.

Função 
Apesar dos importadores 

acharem abusiva a taxa, esse 
tributo possui função regula-
tória, não tendo objetivos fis-
cais, mas sim como legalizador 
da atividade econômica.  

Como qualquer imposto, 
ele arrecada recursos para a 
União, mas muito pouco em re-
lação ao total. Dados da Receita 
Federal dos últimos anos mos-
tram que o montante recebido 
com o Imposto de Importação 
representa menos de 3% do to-
tal de tributos arrecadados.

Base de Cálculo 
Esse imposto tem sua base 

de cálculo pautada nas alíquo-
tas percentuais, o valor adua-
neiro apurado segundo as nor-
mas do Artigo VII do Acordo 

Geral sobre Tarifas e Comércio 
(GATT,1994).

Atualmente, como país-
-membro do Mercosul, o Brasil 
adota a Nomenclatura Comum 
do Mercosul. Dessa forma, sa-
bendo a correta classificação 
fiscal da mercadoria, deve-se  
consultar a Tarifa Externa Co-
mum (TEC) para conhecer a 
alíquota do II a ser aplicada 
sobre o item.  Apresentamos 
abaixo um exemplo de cálcu-
lo do Imposto de Importação 
com alíquota percentual. 

Um conjunto de bolas de 
tênis no valor aduaneiro de R$ 
50 mil, já convertido com as ta-
xas de câmbio, terá por exem-
plo uma taxação de aproxima-
damente 20%, dessa forma 50 
mil x 20%, resultará em R$ 10 
mil, que é o valor a ser pago de 
II. 

Reprodução 

Reprodução

Num acumulado de 12 meses até abril a inflação do país subiu 12,13% 

Seu cálculo é pautado nas alíquotas percentuais 



Nesta quinta-feira (19) 
mais uma etapa do pro-
cesso para regularização 

fundiária urbana de Cantagalo 
foi concluída. As vilas Rocha, 
Pires, Lima e Aires serão con-
templadas com a legalização do 
lote/terreno através da Asso-
ciação para o Desenvolvimen-
to Habitacional Sustentável de 

Santa Catarina (Adehasc).
A iniciativa do projeto co-

meçou no dia 30 de novembro 
de 2021, através do secretário 
de Agricultura Isaac Abreu em 
companhia do prefeito João 
Konjunski, e beneficiará apro-
ximadamente 300 famílias. De 
acordo com o secretário, o cus-
to por terreno será entre R$ 1,8 

mil e R$ 2 mil. “Além do valor 
ser acessível, pode ainda ser 
parcelado em até 15 vezes, sem 
contar que as pessoas só paga-
rão depois de estar com a escri-
tura na mão, garantido assim a 
posse do terreno”, explica Isaac.

Segurança 
e valorização

Com essa conquista os mo-
radores terão a segurança de 
que não serão expulsos do local 
onde construíram suas vidas. O 
secretário salientou ainda que 
dentre os principais objetivos 
da regularização estão o inte-
resse de ajudar a valorizar os 
terrenos e agregar valor. “Es-
tando com a escritura na mão 
a pessoa passa a ser dono legí-
timo, passa a poder fazer um 
financiamento”.

A regularização fundiária 
beneficia não só os donos dos 
terrenos, mas ajuda também 
na arrecadação do município, 
quanto mais uma cidade arre-
cada, mais ela pode investir em 
infraestrutura.

Projeto de 
regularização 
fundiária avança 
mais uma etapa
A regularização fundiária beneficia não só os donos dos 
terrenos, mas ajuda também na arrecadação do município
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“Livro de Aço”
A médica sanitarista Zilda Arns vai entrar no Livro dos Heróis e Heroí-

nas da Pátria, também conhecido como o “Livro de Aço”, que reúne nomes 
de personagens importantes da história do país e fica exposto no Panteão 
da Pátria, inaugurado em 1989 em Brasília.

Heroína da Pátria
A Comissão de Educação do Senado aprovou em caráter terminativo o 

projeto de lei que  incluiu a médica paranaense fundadora da Pastoral da 
Criança no registro em que estão Tiradentes, Chico Mendes, Machado de 
Assis, Santos Dumont e Zuzu Angel. Zilda Arns morreu em 2010 durante 
o terremoto que atingiu o Haiti. Ela foi indicada em 2001 ao Prêmio Nobel 
da Paz pelo seu trabalho em prol das crianças e é cidadã honorária de 11 
estados e 32 municípios brasileiros.

Reforma tributária
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) adiantou que a votação da 

reforma tributária voltará a ser discutida no Congresso Nacional. “Sou 
a favor de uma reforma que beneficie, de verdade, o setor produtivo e o 
consumidor. A PEC 110/2019 não cumpre esse papel. Precisamos de uma 
reforma que traga segurança ao contribuinte, que possa ser entendida por 
todos e passe a ter efeito”, disse.

Enem 2022
Os interessados em participar do Enem têm até hoje para fazer a ins-

crição às provas que serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. A taxa 
é de R$ 85, e poderá ser paga via PIX, cartão de crédito ou por boleto ban-
cário até o dia 27 deste mês.

Safra do café
As condições climáticas registradas durante o desenvolvimento da 

cultura do café são determinantes para a estimativa de produção de 53,4 
milhões de sacas. De acordo com o segundo levantamento Conab, o volu-
me representa um acréscimo de cerca de 5,7 milhões de sacas em relação 
ao ciclo anterior. Se comparado com a colheita de 2020, último ano de bie-
nalidade positiva, a produção esperada para este ano é 15,3% inferior, o 
que representa 9,65 milhões de sacas.

Na JUB
O deputado fFelipe Francischini convidou Débora Carvalho para a se-

cretaria geral de Juventude do União Brasil. Com graduação em gestão pú-
blica, e fazendo um MBA na área, Débora pediu exoneração na Secretaria 
do Meio Ambiente de Ponta Grossa para percorrer o Paraná em busca de 
jovens lideranças que serão a aposta do partido no futuro da legenda.

Contorno Sul
Uma das mais movimentadas ligações rodoviárias do Paraná, o Con-

torno Sul de Curitiba ficará mais seguro para motoristas e pedestres. O 
trecho de 10,7 quilômetros, entre as intercessões com a BR-376 (Rodovia 
do Café) e a BR-116, terá um novo sistema de iluminação, todo em LED, 
além de dispositivos de segurança. A ordem de serviço para o início dos 
trabalhos foi assinada pelo governador Ratinho Junior na Cidade Indus-
trial de Curitiba.

Vagas
A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho lançou a segunda etapa do 

programa Recomeça Paraná, que vai ofertar 4.500 vagas para aperfeiçoar 
as habilidades empreendedoras. O programa é uma parceria com as pre-
feituras e o Sebrae.Os interessados devem se inscrever nas 216 Agências 
do Trabalhador ou postos avançados da Rede Sine no estado.

Leia mais
www.jcorreiodopovo.com.br

Primeira Feira Livre de Quedas do Iguaçu 
contará com música ao vivo

CANTAGALO

O projeto beneficiará aproximadamente 300 famílias

Além da gastronomia e 
do artesanato local, a 
Primeira Feira Livre de 

Quedas do Iguaçu que aconte-
ce hoje (21), contará também 
com uma programação musi-
cal. Quem estiver presente no 
evento a partir das 9 horas da 
manhã, poderá apreciar o ta-
lento do gaiteiro João Marcelo 
Ribeiro e também o som da vio-
la do músico Claudinei Farias, 
mais conhecido como Formiga. 

Além de valorizar a cultura, 
a Feira Livre traz oportunida-
de de empreendimento para 
os produtores. O prefeito El-
cio Jaime disponibilizou uma 
grande tenda e 90 mesas, duas 
para cada feirante poder expor 
seus produtos. 

Conforme o gestor de Cul-

tura, Eradi Dutra, serão apro-
ximadamente 45 feirantes no 
evento. “Estamos felizes em 
poder proporcionar esta opor-
tunidade a esses artistas, a feira 
tem como objetivo mostrar o 
potencial de nossa comunida-
de desde a produção de alimen-

tos a mais belíssimas peças de 
artesanato”, relata o gestor.

A feira acontece no estacio-
namento do Centro de Cultura, 
das 8 às 14 horas. Todas as fa-
mílias de Quedas e região estão 
convidadas a participar e pres-
tigiar deste lindo evento.

Assessoria

Uma das atrações no evento será o gaiteiro João Marcelo Ribeiro 

Assessoria



SÁBADO, 21 DE MAIO DE 2022 EDIÇÃO 38991A PUBLICAÇÃO  OFICIAL
 * Não pode ser vendido separadamente  
    Suplemento integrante da edição 3899 do Jornal Correio do Povo do Paraná

   MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
Estado do Paraná 

  Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410  
       CNPJ: 76.205.970/0001-95        Fone: (42)  3635-8100 

 
 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 

10º TERMO ADITIVO – VALOR 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 
LARANJEIRAS DO SUL CONFORME LOTE 01. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, 
Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP. 85.301-410, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53. 
 
CONTRATADA: D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 13.561.077/0001-82, localizada na 
Rod. BR 163, Km 290,5, s/n°, Área Rural, CEP 85.960-000, Marechal Cândido Rondon-PR, 
representada por CHRISTINA DALMINA, portadora da cédula de identidade R.G. n. º 
8.385.033-7-SSP/PR, inscrita no CPF sob n. º 041.050.759-85. 
 
VALOR ADITIVO: R$ 180.774,21 (cento e oitenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e 
vinte e um centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 2022. 
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
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EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 

11º TERMO ADITIVO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 
LARANJEIRAS DO SUL CONFORME LOTE 01. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, 
Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP. 85.301-410, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53. 
 
CONTRATADA: D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 13.561.077/0001-82, localizada na 
Rod. BR 163, Km 290,5, s/n°, Área Rural, CEP 85.960-000, Marechal Cândido Rondon-PR, 
representada por CHRISTINA DALMINA, portadora da cédula de identidade R.G. n. º 
8.385.033-7-SSP/PR, inscrita no CPF sob n. º 041.050.759-85. 
 
VALOR ADITIVO: R$ 267.891,84 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e um 
reais e oitenta e quatro centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 20 de maio de 2022. 
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR. 
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EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021 

1º TERMO ADITIVO – REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS E CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL 
E DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2022. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
76.205.970/0001-95, situado à Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, 
Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JONATAS 
FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53. 
 
CONTRATADA: CEZAR DOMINGOS NEGRETTI EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
10.257.378/0001-29, situada a Rua Vereador Heitor Safraider, nº 790, Getúlio Vargas, 
Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.304-490, neste ato representada pelo Sr. CEZAR DOMINGOS 
NEGRETTI, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 053.145.589-04, e portador da 
cédula de identidade nº 9.186.904-7-SSP/PR. 
 
VALOR DO ADITIVO: R$ 39.598,40 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
quarenta centavos), valor este a ser suprimido do contrato. 
REEQUILIBRIO NOS ITENS: 54, 55, 56, 57 e 58. 
DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2022. 
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR. 
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EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021 

1º TERMO ADITIVO – REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS E CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL 
E DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2022. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
76.205.970/0001-95, situado à Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, 
Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JONATAS 
FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53. 
 
CONTRATADA: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº 
39.649.812/0001-06, situada a Rua do Comércio, s/nº, Centro, Planalto Alegre-SC, CEP 
89.882-000, neste ato representada pelo Sr. ANDRE LUIZ DOS SANTOS, brasileiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF nº 005.501.609-06, e portador da cédula de identidade nº 
3.408.161-SSP/SC. 
 
VALOR DO ADITIVO: R$ 32.875,20 (trinta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte 
centavos). 
ITENS RECOMPOSTOS: 21, 22, 91, 113, e 143. 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
Estado do Paraná 

  Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410  
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EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 

1º TERMO ADITIVO – PRAZO E VALOR 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E 
GERENCIAMENTO DE PONTO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL E VOCAL VIA WEB COM 
GEOLOCALIZAÇÃO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, 
Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53. 
 
CONTRATADA: ANDRADE & PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.420.804/0001-09, 
situada a Rua Capitão Antonio Joaquim de Camargo, nº 1591, Sala 01, Centro, Laranjeiras do 
Sul-PR, CEP 85.301-230, neste ato representada pelo Sr. EMMANUEL PIMENTEL, brasileiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF nº 008.045.189-63, e portador da cédula de identidade nº 
2.885.528-42-SSP/SP. 
 
PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses. 
VALOR ADITIVO: R$ 79.999,08 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oito 
centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2022. 
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
Estado do Paraná 

  Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410  
       CNPJ: 76.205.970/0001-95        Fone: (42)  3635-8100 

 
 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2021 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2021 

1º TERMO ADITIVO – VALOR 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM RUAS DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, 
Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP. 85.301-410, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53. 
 
CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, inscrita no CNPJ nº 77.744.134/0001-41, 
situada a Rua 13 de Maio, s/n°, São Miguel, Chopinzinho-PR, CEP 85.560-000, neste ato 
representada pelo Sr. MOISÉS DE GASPERIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 518.634.809-00 e 
portador da cédula de identidade nº 3.519.935-7-SSP/PR. 
 
VALOR ADITIVADO: R$ 234.015,15 (duzentos e trinta  e quatro mil e quinze reais e quinze 
centavos). 
 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR. 
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EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 

2º TERMO ADITIVO – REAJUSTE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO E 
GERENCIAMENTO DE PONTO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL E VOCAL VIA WEB COM 
GEOLOCALIZAÇÃO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, 
Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53. 
 
CONTRATADA: ANDRADE & PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.420.804/0001-09, 
situada a Rua Capitão Antonio Joaquim de Camargo, nº 1591, Sala 01, Centro, Laranjeiras do 
Sul-PR, CEP 85.301-230, neste ato representada pelo Sr. EMMANUEL PIMENTEL, brasileiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF nº 008.045.189-63, e portador da cédula de identidade nº 
2.885.528-42-SSP/SP. 
 
PERCENTUAL DE REAJUSTE: 12,13% (doze vírgula treze por cento). 
VALOR ADITIVO: R$ 9.703,80 (nove mil, setecentos e três reais e oitenta centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 06 de maio de 2022. 
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
Estado do Paraná 

  Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410  
       CNPJ: 76.205.970/0001-95        Fone: (42)  3635-8100 

 
 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2021 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2021 

2º TERMO ADITIVO – SUPRESSÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM RUAS DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, 
Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP. 85.301-410, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53. 
 
CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, inscrita no CNPJ nº 77.744.134/0001-41, 
situada a Rua 13 de Maio, s/n°, São Miguel, Chopinzinho-PR, CEP 85.560-000, neste ato 
representada pelo Sr. MOISÉS DE GASPERIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 518.634.809-00 e 
portador da cédula de identidade nº 3.519.935-7-SSP/PR. 
 
VALOR SUPRESSÃO: R$ 51.617,40 (cinquenta e um mil, seiscentos e dezessete reais e 
quarenta centavos). 
 
DATA DA ASSINATURA: 19 de maio de 2022. 
 
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR. 
 

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
Estado do Paraná 

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85301-410 

CNPJ: 76.205.970/0001-95    Fone: (42)  3635-8135 ou (42) 3635-8136 

 
 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022-PMLS 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, 
Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP. 85.301-410, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53. 
 
CONTRATADA: M. E. PEREIRA DO NASCIMENTO CONSULTORIO, inscrita no CNPJ nº 
13.403.310/0001-07, situada a Av. Rio Grande do Sul, Centro, s/n°, Borrazópolis-PR, CEP 
86+925-000, neste ato representada pela Sra. MARIA ELIZABETH PEREIRA DO 
NASCIMENTO, brasileira, médica, inscrita no CPF/MF sob o nº 026.543.597-86 e portadora da 
cédula de identidade nº 14.431.011-0-SSP/PR. 
 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
 
DATA DE ASSINATURA: 20 de maio de 2022. 
 
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná.  
  
 
 
 
 
 
 
 

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 130/2022. 
 
 

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 do candidato abaixo relacionado, aprovado 
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 foi habilitado. 
 
     2.º-O candidato deverá comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos no Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Expedicionário João Maria, n. º 
1020, Centro, CEP: 85301-410, entre os dias 23 de maio a 03 de junho de 2022, em horário 
normal de expediente. 
 
GRUPO OCUPACIONAL:  PROFISSIONAIS DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
NOME INSCRIÇÃO COLOCAÇÃO 
Renato Paulo Schultz Junior 057566 2.º 
 
     3.º- O Candidato classificado deverá 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. 
a) Cédula de Identidade 
b) CPF em situação regular perante à RF 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. 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 20 
de maio de 2022. 
 
 

Jonatas Felisberto da Silva 
Prefeito Municipal 

    
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND 
Estado do Paraná 

 

=============== Gabinete do Prefeito  ============== 
 
 

 
 

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIRMOND, estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, e em atendimento ao parágrafo §4º, do artigo 9º da Lei 

Complementar 101/2000 de 04/05/2000 e parágrafo IV do artigo 16 da Instrução 

Normativa 04/2006 do TCE/PR. 

 

C O N V O C A 

 

A COMISSÃO DE ECOMONIA, FINANÇAS E FISCALIZACÃO do Legislativo Municipal 

de Virmond, e a todos os interessados para uma Audiência Publica quer realizar-se-

á nas dependências da Câmara Municipal de Virmond, no dia 30 de maio de 2022 

com inicio as 14  horas, para a apresentação das Metas Fiscais do Primeiro 

Quadrimestre de 2022. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 
NEIMAR GRANOSKI 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

    
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND 
Estado do Paraná 

 

=============== Gabinete do Prefeito  ============== 

 
 

AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA 
 

 

Objetivo: AUDIENCIA PUBLICA, para fins de apreciação de contas referente 

ao PRIMEIRO QUADRIMESTRE do ano de 2022, dos gastos na área de saúde. 

 

 

O Município de Virmond, Estado do Paraná, através de seu Departamento de 

Saúde, Convoca os membros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Saúde, os 

vereadores e a população em geral, para participar de audiência publica dos gastos e 

atividades desenvolvidas na área de saúde, a realizar-se a partir das 15h 30 min do dia 

30 de maio de 2022 nas dependências da Câmara Municipal de Virmond. 

 

Ordem do dia: 

 

15h00min – recepção dos convidados; 

15h20min – instalação da mesa; 

15h30min – inicio da analise e apreciação 

 
 
 
Virmond, 20 de maio de 2022. 
 
 

 
 

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 

 
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2022 

  
Contratante: Município de Nova Laranjeiras  

CNPJ: 95.587.648/0001-12 

Contratado: GENTE SEGURADORA S.A. 
 
CNPJ: 90.180.605/0001-02 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro dos 
veículos caminhões IVECO TECTOR 260E30 ATTACK, Frotas nº 170, 
171 e 172. 

 
Valor:  R$ 13.329,90 (Treze Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Noventa 

Centavos). 
 
Fundamento: Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. 

 
Nova Laranjeiras - Pr, 20 de Maio de 2022. 

 
 
 

FABIO ROBERTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal  

 
 

 

 

 
REPUBLICAÇÃO 

DECRETO N.º 162/2022 
DATA: 12/05/2022 

 
SÚMULA: Concede Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuição. 

 
 

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 
Paraná, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o 
processo de aposentadoria do Servidor Público Municipal João Valdir da Silva; 
 

 

Decreta: 
 

Art. 1º. Fica concedida ao Servidor João Valdir da 
Silva, brasileiro, servidor público municipal de Pinhão, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Auxiliar de Saneamento, Mat. 05871, portador do RG n.º 217.781-3, e inscrito no 
CPF sob n.º 581.356.349-00, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, 
com proventos mensais e integrais ao tempo de contribuição, com paridade, última 
remuneração, com fundamento no art. 6° da EC 41/03 – Comum e com o artigo 23, da Lei 
Municipal 1.274/2006. 

 

Art. 2º. Fica estipulado como proventos mensais de 
sua aposentadoria o valor de R$ 2.288,00 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais), conforme 
demonstrativo de cálculo, os quais serão pagos pelo Fundo de Previdência Municipal de 
Pinhão - FUNPREV.  
 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na presente 
data. 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 
Estado do Paraná, em 12 de maio de 2022. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
DECRETO N.º 171/2022 
DATA: 20/05/2022 

 
SÚMULA: Exonera Motorista de Veículos Pesados, 
ocupante de cargo de provimento efetivo, por 
motivo de falecimento. 

 
 

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 
Paraná, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  
 

 

Decreta: 
 

Art. 1º. Fica exonerado, por motivo de falecimento, 
o Servidor Público Municipal Ivan Rubens Spengler, ocupante do cargo em provimento 
efetivo de Motorista de Veículos Pesados, nomeado conforme o Decreto n.º 183/2010, de 
19/07/2010.  
 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente 
data, retroagindo seus efeitos a 19/05/2022, revogadas as disposições em contrário.  
 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 
Estado do Paraná, em 20 de maio de 2022. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
DECRETO N.º 172/2022 
DATA: 20/05/2022 

 
SÚMULA: Decreta Luto Oficial pelo falecimento do 
Servidor Público Municipal Ivan Rubens Spengler. 

 
 

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

  
Considerando o falecimento do Servidor Público 

Municipal Ivan Rubens Spengler, ocorrido na noite de 19 de maio de 2022,  
 

 

Decreta: 
 

Art. 1º. Fica declarado luto oficial por (03) três dias, 
no âmbito do município de Pinhão, em sinal de pesar, pelo falecimento do Servidor Público 
Municipal Ivan Rubens Spengler. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de 
Esportes suspenderá suas atividades nesta data, e as demais secretarias permanecerão com 
suas atividades normais.   

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente 
data, revogadas as disposições em contrário.  
 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 
Estado do Paraná, em 20 de maio de 2022. 
 
 

 

 
 

 

 

 
DECRETO N.º 173/2022 
DATA: 20/05/2022 

 
SÚMULA: Dispõe sobre a criação do “Programa 
Municipal de Incentivo a Fruticultura” da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. 

 
 

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 
Paraná, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  

 
CONSIDERANDO que existe carência de projetos 

e/ou programas de fruticultura voltados para a produção comercial que busque a 
exploração dessa atividade como meio significativo de geração de renda alternativa na 
agricultura familiar; 
 

CONSIDERANDO que o comercio local ainda é 
abastecido quase que em sua totalidade por produtos oriundos de outros municípios e até 
mesmo de outros estados e países; 
 

CONSIDERANDO que o município de Pinhão 
demonstra potencial produtivo de frutas como: laranjas, mexericas, poncãs, bergamotas, 
pêssegos, nêsperas, jabuticabas, pitanga, nogueiras, entre outras, que ainda são pouco 
exploradas comercialmente; 
 
 

Decreta: 
 

Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de 
Incentivo a Fruticultura com o objetivo de incentivar os produtores Pinhãoenses a implantar 
pomares comerciais, trabalhando a organização e comercialização da produção, buscando a 
viabilidade econômica da atividade na agricultura familiar. 

 
Art. 2º. Para atingir o objetivo do programa deverão 

ser seguidas as seguintes diretrizes: 
I – Geração de renda alternativa aos produtores da 

agricultura familiar; 
II – Planejamento, organização e comercialização da 

produção frutífera; 
III – Priorizar espécies de frutíferas que possuam 

valor agregado de mercado e comercialização facilitada, levando em conta a potencialidade 
de cada região e/ou localidade; 
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IV – Melhoramento da qualidade final dos produtos 

ofertados ao mercado; 
V – Abastecimento do mercado local com produtos 

oriundos do município. 
 

Art. 3º.  O Programa Municipal de Incentivo a 
Fruticultura será desenvolvido da seguinte forma: 

I – Fornecimento de assistência Técnica pela equipe 
da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária; 

II – Cadastramento dos fruticultores e respectiva 
produção; 

III – Subsídio de 50% para aquisição de mudas 
frutíferas de acordo com o planejamento técnico e capacidade orçamentária e financeira da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária; 

IV - Subsídio de 50% para aquisição de insumos 
(calcário e NPK), de acordo com a capacidade orçamentária e financeira, levando em conta o 
planejamento e orientação da equipe técnica responsável; 

V – O fornecimento de transporte de insumos e da 
produção, desde que esse transporte se destine a atender grupos de produtores organizados 
e atendidos pelo programa, não sendo possível a realização desse serviço a produtores de 
forma individual, que poderão ser atendidos pelo Programa Porteira Adentro. (Lei 
Municipal 2.144/2021) 
 

§ 1º. Para ter acesso ao transporte conforme inciso 
V, os produtores deverão estar cadastrados no programa e seguir os cronogramas, rotas e 
pontos de coleta da produção preestabelecidos com a equipe gestora do programa. 
 

§ 2º.  O número de produtores atendidos ficará 
limitado à disponibilidade orçamentária e financeira da secretaria, ficando aqueles inscritos, 
aprovados e não atendidos, como primeiros beneficiários no ano seguinte. 
 

Art. 4º. Para se beneficiar do referido programa, o 
requerente deverá atender aos seguintes requisitos: 

I – Ser proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro 
ou concessionário da reforma agrária; 

II - Ter na produção agropecuária ou 
agroindustrial, sua principal atividade econômica ou meio de subsistência; 

III - Ser inscrito e encontrar-se com sua inscrição 
ativa, como produtor rural (Bloco de Produtor Rural) ou perante a fazenda estadual ou 
Órgão equivalente devendo apresentar, no momento da inscrição no programa, a ultima 
nota fiscal de produtor; 

IV - Estar em dia com todos os tributos municipais; 
 
 

 

 

 
 
 
V - Ser proprietário de, no máximo 04 (quatro) 

módulos fiscais, nos termos da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 
VI - Planejar antecipadamente a produção e seguir 

orientação técnica. 
VII - Estar cadastrado na secretaria de agricultura e 

pecuária. 
VIII - Realizar inscrição junto ao Departamento de 

agricultura da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária para participar do programa 
até o dia 30 de maio de cada ano. 

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na presente 
data, revogadas as disposições em contrário.  
 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 
Estado do Paraná, em 20 de maio de 2022. 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE PINHÃO 
    ESTADO DO PARANÁ 

 
SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS – SRP 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 035/2022 

 
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E 
MARMITEX, DESTINADO A ATENDER AS EQUIPES DE 
SERVIDORES DAS SECRETARIAS  MUNICIPAIS, NO 
PERÍMETRO URBANO E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL. 
  
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 23/05/2022 ATÉ 
03/06/2022 NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA): 
http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/ - ÍCONE LICITACÕES 
E NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA 
AVENIDA TRIFON HANYCZ, 220 CENTRO, PRÉDIO DA 
PREFEITURA. 
 
INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-8431 E E-
MAIL: compras@pinhao.pr.gov.br  
 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA 
03/06/2022, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHÃO. 
 
ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09H00MIN DO DIA 
03/06/2022, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHÃO. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
PARECER JURÍDICO Nº 212/2022 – WALDIR 
FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804 
 
PINHÃO-PR, 20  de MAIO de 2022. 

 
MUNICÍPIO DE PINHÃO 

    ESTADO DO PARANÁ 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA – 
MEI/ME/EPP 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 036/2022 
 

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MINISTRAR OFICINAS DE INFORMÁTICA, EDUCAÇÃO 
FÍSICA, MÚSICA, ESTÉTICA, DANÇA, TEATRO E 
ARTESANATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL. 
  
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 23/05/2022 ATÉ 
06/06/2022 NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA): 
http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/ - ÍCONE LICITACÕES 
E NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA 
AVENIDA TRIFON HANYCZ, 220 CENTRO, PRÉDIO DA 
PREFEITURA. 
 
INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-8431 E E-
MAIL: compras@pinhao.pr.gov.br  
 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA 
06/06/2022, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHÃO. 
 
ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09H00MIN DO DIA 
06/06/2022, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHÃO. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
PARECER JURÍDICO Nº 211/2022 – WALDIR 
FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804 
 
PINHÃO-PR, 20 de MAIO de 2022. 

 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
MARQUINHO 
ESTADO DO PARANÁ 

 RUA SETE DE SETEMBRO, S/Nº - CENTRO 
FONE: (042) 3648-1102  -  CEP: 85.168-000 
e-mail: previdência.marquinho@gmail.com 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2022, através do Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço 

Regime de Compra: Menor preço, por item 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 

INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 

MARQUINHO. 

Valor Máximo: R$ 132.073,79 (cento e trinta e dois mil, setenta e três reais e setenta e nove centavos). 

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 23 de maio de 2022, até às 09:00 horas do dia 01 

de junho de 2022. 

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 01 de junho de 2022, no 

www.licitanet.com.br   

Local de Abertura/realização da sessão pública: www.licitanet.com.br  

Edital: O Edital estará disponível aos interessados no Instituto de Previdência do Município De 

Marquinho, Estado do Paraná de Marquinho, situada à Rua Sete de Setembro, s/nº, centro, em 

Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h30min. e 

das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, 

consulta de licitações, escolher o edital e download e no www.licitanet.com.br   

Dúvidas: Por e-mail: previdencia.marquinho@gmail.com ou pelo Fone: (42) 3648-1102 ou 3648-1106, 

no horário normal de expediente. 

 

Marquinho-PR, em 20 de Maio de 2022. 

 

 

 

TALITA BUSARELLO 

Presidente do RPPS 

 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
MARQUINHO 
ESTADO DO PARANÁ 

 RUA SETE DE SETEMBRO, S/Nº - CENTRO 
FONE: (042) 3648-1102  -  CEP: 85.168-000 
e-mail: previdência.marquinho@gmail.com 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2022, através do Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço 

Regime de Compra: Menor preço, por item 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO E 

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES. 

Valor Máximo: R$ 59.533,32 (cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois 

centavos). 

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 23 de maio de 2022, até às 14:00 horas do dia 01 

de junho de 2022. 

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 01 de junho de 2022, no 

www.licitanet.com.br   

Local de Abertura/realização da sessão pública: www.licitanet.com.br  

Edital: O Edital estará disponível aos interessados no Instituto de Previdência do Município De 

Marquinho, Estado do Paraná de Marquinho, situada à Rua Sete de Setembro, s/nº, centro, em 

Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 08h00min. às 11h30min. e 

das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, 

consulta de licitações, escolher o edital e download e no www.licitanet.com.br   

Dúvidas: Por e-mail: previdencia.marquinho@gmail.com ou pelo Fone: (42) 3648-1102 ou 3648-1106, 

no horário normal de expediente. 

 

Marquinho-PR, em 20 de Maio de 2022. 

 

 

 

TALITA BUSARELLO 

Presidente do RPPS 

 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 053/2021 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº  003/2021 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMIDIAÇÃO E 

SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, DISTRIBUIÇÃO DE CAMPANHAS, PEÇAS E MATERIAIS 

PUBLICITÁRIOS PARA OS MEIOS DIGITAIS E OFFILINE, DE LOGOTIPOS E DE OUTROS ELEMENTOS 

DE COMUNICAÇÃO VISUAL. 

 
Decaído o prazo recursal, diante de termo de renúncia apresentado, torno público o resultado do 

procedimento licitatório em epígrafe, apresentando o proponente vencedor: 

PROPONENTE VALOR TOTAL (R$) 

OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI 
CNPJ: 03.979.287/0001-31 95.481,43 

Valor total dos gastos com a Licitação nº 053/2021 – Modalidade Tomada de Preços nº 003/2021, R$ 

95.481,43 (noventa e cinco mil e quatrocentos e oitenta e um reais  e quarenta e três centavos). 

 

Homologo e Adjudico a presente licitação. 

 

Marquinho/PR, em 20 de Maio de 2022. 

 

 

 
ELIO BOLZON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU 
                       CNPJ-MF 01.612.634/0001-68 

                                   A VE N I D A  B R A S Í L I A ,  5 5 1   -  FO N E  ( 0 4 6 )  3 5 5 3 -1 4 8 4  

85.465-000              -               ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU                   -                   PARANÁ 

DECRETO Nº. 039 
DATA: 19/05/2022 

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar. 

 O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 849, de 02/12/2021, 

 D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do 
Município de Espigão Alto do Iguaçu, para o exercício financeiro de 2022, no valor de R$  
312.760,00 (trezentos e doze mil setecentos e sessenta reais), nas dotações indicadas na 
forma do anexo a este Decreto. 

 

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será 
utilizado o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) do superávit financeiro de 
recursos livres e o valor de R$ 245.760,00 (duzentos e quarenta e cinco mil setecentos e 
sessenta reais) do excesso de arrecadação, da seguinte alínea de receita: 

2.4.1.4.99.0.1.04.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 
DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - MDR RETRO 910562/2021          R$  245.760,00 

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU 
                       CNPJ-MF 01.612.634/0001-68 

                                   A VE N I D A  B R A S Í L I A ,  5 5 1   -  FO N E  ( 0 4 6 )  3 5 5 3 -1 4 8 4  

85.465-000              -               ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU                   -                   PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 19 DE MAIO DE 2022. 

AGENOR BERTONCELO 
Prefeito Municipal

Município de Espigão Alto do Iguaçu - 2022
           Relatório de alteração orçamentária por crédito, recurso do crédito adicional e operação

Equiplano Página:1

Lei/Ato nº 1415 - Decreto nº 39/2022 de 19/05/2022 Nº AnoEscopo

Autorização: 1317 Lei ordinária Lei Orçamentária Anual - LOA 849 2021

Despesa
Crédito adicional Recurso do crédito adicional Anulação Acréscimo
Suplementar Excesso de Arrecadação

09
09.001

20.606.2001.2064
4.4.90.52.00.00

4454 00814 Transf erências Voluntárias Públicas Federais - Conv ênio MDR nº 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Apoio ao Produtor Rural
DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 245.760,00Acréscimo

Abertura
Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado

Suplementar Superáv it Financeiro

05
05.001

12.361.1201.2022
4.4.90.52.00.00

1650 00103 5% sobre Transf erências Constitucionais FUNDEB
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção e Desenv olv imento Ensino Fundamental - Outros 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15.000,00Acréscimo

Abertura
Superáv it Financeiro Liv re

09
09.001

20.606.2001.2064
4.4.90.52.00.00

4450 00000 Recursos Ordinários (Liv res)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Apoio ao Produtor Rural
DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 52.000,00Acréscimo

Abertura
Superáv it Financeiro Liv re

Resumo acumulado Recurso do crédito adicional Previsto RealizadoTipo de alteração
Suplementar
Suplementar
Suplementar
Suplementar

Excesso de Arrecadação
Excesso de Arrecadação
Superáv it Financeiro
Superáv it Financeiro

245.760,00
0,00

67.000,00
0,00

0,00
245.760,00

0,00
67.000,00

#
#
#
#

Acréscimo
Acréscimo
Acréscimo
Acréscimo

Emitido por: AGENOR BERTONCELO, na versão: 5529 p 19/05/2022 14:03:36

  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022/PMEAI 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI 

Objeto: Aquisição de serviços de torno, solda mig, corte maçarico e corte 
lixadeira, para recuperação de peças em geral de máquinas e implementos 
agrícolas, além de calhas e rufos, através da Secretaria Municipal de 
Administração de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade 
com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - 
Anexo I deste Edital. 

As propostas serão recebidas até às 08:00 horas do dia 07/06/2022. 
Autorização: Agenor Bertoncelo – Prefeito Municipal. 

Informações sobre o pregão: O edital poderá ser obtido na página eletrônica do 
Banco do Brasil, disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br, ou na 
Comissão de Licitações, localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de 
Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone: (46) 3553-1484. 

Espigão Alto do Iguaçu, 20 de maio de 2022. 
MARCIO BONELLA 

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 081/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2022.  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Contratação de empresa para publicação de atos oficiais em jornal de circulação local 
 
Valor Máximo: R$ 50.880,00.  
 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 21 de maio de 2022, até às 09:00 horas do dia 03 
de junho de 2022. 
 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 03 de junho de 2022, 
na plataforma eletrônica www.licitanet.com.br 
 
Local de Abertura/realização da sessão pública: www.licitanet.com.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 
www.goioxim.pr.gov.br, consulta de licitações, escolher o edital e download e no www.licitanet.com.br. 

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

Goioxim, 20 de maio de 2022. 
 

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 082/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 049/2022.  
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR, 
CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PRANCHA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 
RETROESCAVADEIRA. 
 
Valor Máximo: R$ 802.000,00.  
 
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 21 de maio de 2022, até às 14:00 horas do dia 03 
de junho de 2022. 
 
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 03 de junho de 2022, 
na plataforma eletrônica www.licitanet.com.br 
 
Local de Abertura/realização da sessão pública: www.licitanet.com.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 
www.goioxim.pr.gov.br, consulta de licitações, escolher o edital e download e no www.licitanet.com.br. 

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

Goioxim, 20 de maio de 2022. 
 

Flávio Balduino Soares 
Pregoeiro 

 

 
 

AAVVIISSOO  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
TTOOMMAADDAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  NNºº..  0077//22002222--PPMMCC  

 
O Município de Cantagalo, Estado do Paraná, torna público que fará 

realizar ààss  0099hh3300mmiinn,,  ddiiaa  0088  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22002222,,  na Sala de Licitações,  sita a 
Rua Cinderela,  nº.  379, Centro, Cantagalo, Paraná, Brasil , a licitação na 
modalidade TTOOMMAADDAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS,,   rreeggiimmee  ddee  eemmpprreeiittaaddaa  ppoorr  pprreeççoo  gglloobbaall,,   
ttiippoo  mmeennoorr  pprreeççoo,,  tendo por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS COM IMPLANTAÇÃO, 
CONTENDO: PLAYGROUNDS, PISO EMBORRACHADO DRENANTE, 
CALÇADA EM PISO DE CONCRETO, ALAMBRADO E GUARDA -COPO. 
CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE: INSTALAÇÕES PRELIMINARES; MOVIMENTO DE TERRA, 
DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAS; ESTRUTURAS; ALVENARIA; FECHOS; 
ESQUADRIAS; REVESTIMENTOS, IMPERMEBEALIZAÇÕES, PINTURAS E 
ARGAMASSAS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS E DEMAIS ITENS E ESPECI FICAÇÕES 
CONSTANTES NO PROJETO, conforme especificação:  

Local do 
objeto  Objeto 

Quantidade 
e unidade de medida 

Prazo de 
execução (dias) 

Vila Caçula e 
Vila Dariana  

Construção de Parques 
Infantis com Implantação 

263,77 m²  90 

As condições de participação se encontram definidas no Edital  de TToommaaddaa  
ddee  PPrreeççooss  nnºº  0077//22002222--PPMMCC e seus anexos. A direção e julgamento serão 
realizados pela Comissão de Licitação, instituída pelo Decreto nº. 77/2022, 
em conformidade com o disposto na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, alterações posteriores e demais legislações pertinentes.  

O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura 
Municipal,  junto ao Departamento de Licitações ,  solicitadas através do e-
mail:  licitacaocantagalo24@gmail.com ou baixado no site do Município 
<http://cantagalo.pr.gov.br>.  

 
Cantagalo/PR, 20 de Maio de 2022. 

  
  

DDIIRRCCEEUU  LLUUIIZZ  GGAARRCCIIAASS  
Presidente da Comissão de Licitação   
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Laranjeiras 
•Operador de processo de 

produção (Coasul) realizar ca-
dastro no site (www.coasul.com.
br)

•Cozinheira ou auxiliar de 
cozinha. Requisitos: com expe-
riência na função e disponibili-
dade para trabalhar a noite;

•Televendas. Requisitos: ex-
periência com vendas e liga-
ções, conhecimento em exel e 
computador.

•Designer gráfico. Requisi-
tos: curso de photoshop e corel 
draw, ser criativo, fazer diagra-
mação de matéria e criação de 
arte gráficas.

•Instalador de painéis. Re-
quisitos: ensino médio com-
pleto, experiência em instala-

ções de comunicação visual ou 
que quer aprender a função, 
disponibilidade para viagens, 
CNH ‘B’, organizado e prezar 
pela qualidade do serviço, ins-
talar fachadas, placas de iden-
tificação;

•Atendente de Farmácia. Re-
quisitos: experiência na função. 
Operador de caixa. Requisitos: 
experiência na função;

•Costureira Industrial. Re-
quisitos: preferência com ex-
periência, vontade de aprender, 
ter noção de máquina indus-
trial;

•Técnico em segurança do 
trabalho. Requisitos: Formado 
em técnico de segurança do 
trabalho, conhecimento básico 
em informática, disponibilida-

de o dia todo, masculino, CNH 
‘B’. Vaga temporária.  

Candói
• Vaga de Professor de Inglês  - 

Não é preciso formação superior;
• Vaga de Professor de espa-

nhol - Não é preciso formação 
Superior;

• Vaga de Vendedor interno 
de peças agrícolas. Requisitos: 
necessário experiência, CNH - B 
e ensino médio completo;

• Vagas de Mensalista para 
trabalhar em Fazenda;

• Vaga para representante co-
mercial Requisitos: possuir car-
ro próprio e CNH Categoria B;

• Vaga para representante 
comercial de gêneros alimen-
tícios. Requisitos: possuir carro 

próprio e CNH Categoria B
Para mais informações, en-

trar em contato com a Agência 
do Trabalhador de Candói pelo 
telefone (42) 3636 - 1185 

Outras regiões 
•Vagas de auxiliar de produ-

ção (Toledo)
- desossa matéria-prima 

para comercialização 
Salário 1.577,40
Insalubridade 315,48
Vale alimentação 335,00
Alimentação fornecida pela 

empresa 
Plano de saúde 
Interessados ir até a agência 

agendar entrevista
• Vaga para Mecânico de má-

quinas leves em Irati - PR. Para 

mais informações, entrar em 
contato com Agência do Tra-
balhador de Irati pelo telefone 
(42) 2104-0080

• Vaga para Mecânico de má-
quinas pesadas em Irati - PR. 
Para mais informações, entrar 
em contato com Agência do Tra-
balhador de Irati pelo telefone 
(42) 2104-0080

• Vagas de Pedreiro Civil em 
Cachoeira do Sul - RS.

•Trabalho Rural: Sitio Porto 
Barreiro/Porto Santana e fazen-
da Cantagalo/Rio Visita. Requi-
sitos: Ter experiência. Interes-
sados em ir até a agência.

•Vagas de Carpinteiro em Tu-
barão - SC.

•Vaga de Operador Munck 
em Tubarão - SC.

Confira as vagas de emprego 
 para Laranjeiras e região 

CLASSIFICADOS E CONCURSOS08 SÁBADO, 21 DE MAIO DE 2022 WWW.JCORREIODOPOVO.COM.BR

A Empresa de Desenvol-
vimento Urbano e Ru-
ral (Emdur) de Toledo 

abriu 30 novas vagas de em-
prego, além de cadastro de re-
serva para candidatos de níveis 
fundamental, médio, técnico e 
superior. Segundo o edital nº 
001/2022, o concurso prevê re-
munerações que ficam entre R$ 
1,7 mil e R$ 7,8 mil. A organiza-
ção do evento está por conta da 
Fundação de Apoio ao Desenvol-
vimento da Unicentro (FAU). As 
inscrições encerram na segun-
da-feira (30), a taxa é de R$ 80, 
R$ 100, ou R$ 120, dependendo 
do emprego disputado.

Provas
A prova escrita objetiva 

para todos os candidatos ins-
critos será aplicada no dia 26 
de junho de 2022. Serão 50 
questões para os empregos 
de nível superior, 40 questões 
para os empregos de nível 
médio/técnico e 30 questões 
para as ocupações de nível 
fundamental.

Vagas do concurso 
De nível superior:
Advogado – R$ 4,3 mil
Contador – R$ 4,3 mil
Engenheiro Civil – mensais 

de R$ 7,8

Para o nível médio e técnico:
Escriturário – R$ 2,5 mil
Técnico em Segurança do 

Trabalho – R$ 2,5 
Topógrafo – R$ 5 mil
Para o nível fundamental:
Carpinteiro – R$ 2 mil
Eletricista Predial – R$ 2 mil
Mecânico de Máquinas Pe-

sadas – R$ 2,8 mil
Motorista de Caminhão – 

R$ 1,9 mil
Pedreiro –  R$ 2 mil
Serviços gerais – R$ 1,3 mil
Para mais informações en-

trar em contato com a FAU pelo 
e-mail: secreconcursosfau@
fundacaounicentro.com.br.

Concurso EMDUR de 
Toledo – PR abre vagas com 
remuneração de até R$ 7,8 mil

VAGA DE EMPREGO

Candói abre Processo Seletivo 
para cargo de professor

A prefeitura anunciou a 
abertura de um novo Pro-
cesso Seletivo com o ob-

jetivo de formar cadastro reser-
va para contratação temporária 
para o cargo de Professor.

Segundo o Edital, há opor-
tunidade para profissionais de 
nível médio na modalidade Nor-
mal-Magistério ou graduação 
em Pedagogia, com habilitação 
para atuar na educação infantil 
e séries iniciais do Ensino Fun-
damental devidamente creden-
ciados e reconhecidos pelo MEC. 
Caso contratados, os profissio-
nais deverão atuar em jornadas 
de 20 horas semanais, referente 
a remuneração mensal no valor 
de R$1,6 mil a R$2,1 mil.

Para participar
Os interessados podem se 

inscrever por meio presencial, 
até dia (30), das 8 horas às 12h 
e das 13h às 16h, na prefeitura 
de Candói, localizada na Ave-
nida XV de Novembro, 1761. As 
inscrições serão validadas me-
diante pagamento de taxa no 
valor de R$ 50.

Como forma de classifica-
ção, os concorrentes serão ava-
liados em duas etapas, sendo 
elas: prova objetiva, prevista 
para o dia 12 de junho de 2022 
abordando as disciplinas de 
língua portuguesa, matemá-
tica, conhecimentos gerais e 
legislação e conhecimento es-
pecífico; e prova de títulos. Os 
profissionais deverão atuar es-
pecificamente na rede munici-
pal de ensino, com prazo de até 
12 meses, prorrogável por igual 
período.



O termo yoga, ou ioga em 
português, está asso-
ciado à união. A inte-

gração do campo físico, men-
tal e espiritual, está no centro 
do entendimento dessa prá-
tica de origem milenar, e que 
está disponível pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), na lis-
ta das Práticas Integrativas e 
Complementares reconheci-
das pelo ministério da Saúde. 

Histórico
Estima-se que o ioga tenha 

sido criado há cerca de cinco 
mil anos, na Índia. Inicialmen-

te era praticado apenas pelos 
mestres e sábios indianos. 

Hoje sendo mais conheci-
da, essa prática tem alcançado 
diversos públicos e vem cres-
cendo enquanto alternativa 
para a busca de relaxamento, 
alívio de estresse e melhora 
das condições físicas. 

Professor de ioga no Ama-
zon Yoga School, Radha 
Mohan Das explica que, ape-
sar de ser utilizada em muitas 
vertentes religiosas como um 
método de autoconhecimen-
to, a prática em si não possui 
relação com dogmas religio-

sos e pode ser adotada por 
qualquer pessoa. “As lendas 
orientais contam que o ioga 
foi deixado na terra pelos se-
mideuses com o propósito de 
auxiliar na evolução interna 
do ser humano, pois tais téc-
nicas possuem a capacidade 
de aflorar os diversos níveis 
energéticos sutis do indiví-
duo, e, consequentemente, 
ajudam a manter a harmonia 
entre o corpo, a mente e o cos-
mo”, explica o professor.

Benefícios físicos 
e psicológicos

A ioga pode proporcionar 
benefícios que vão muito além 
da flexibilidade do corpo. Para 
que se alcance o bem-estar, 
ele traz um conjunto de téc-
nicas que combina diferentes 
posições, permanências em 
determinadas posturas, respi-
ração e meditação.

“Os mestres ensinam que 
você deve praticar ioga antes 
que precise. Ele é indicado 
para quem busca autoconhe-
cimento. Qualquer pessoa 
pode e deveria praticar ioga”, 
aponta o professor Radha.

Práticas
Existem diferentes tipos 

de prática, sendo o Hatha 
Yoga uma das mais praticadas 
no ocidente. Com movimentos 
mais lentos, a prática é pro-
jetada para acalmar a mente 
e ajudar a refletir, e combina 
postura com técnicas de res-
piração. 

As principais linhas clás-
sicas são a Bhakti Yoga, Raja 
Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, 
Karma Yoga, Mantra Yoga e 
Tantra Yoga. A principal é 
Bhakti Yoga, amor puro do 
deus Shiva.  

“Praticar ioga com a inten-
ção de melhorar condições 
físicas e psicológicas é muito 
recomendável. Os sinais de 
decadência física, própria da 
idade avançada, são retarda-
dos ou substituídos pelos as-
pectos juvenis que dão encan-
to às pessoas. Às adiposidades 
desaparecem, as linhas ele-
gantes, o tórax desenvolvido, 
a harmonia dos gestos, o por-
te ereto, tudo o que embeleza 
a figura humana, se encontra 
ao seu dispor. No plano psico-
lógico, muitas outras vanta-
gens podem ser alcançadas. 
Melhora a autoestima, afasta a 
depressão, alivia o estresse, e 
controla a ansiedade”, finaliza 
Radha. 

Na filosofia budista o criador da ioga foi o deus Shiva, que criou movimentos 
instintivos e de pura beleza 

É conhecida a frase de que 
nos pequenos frascos se encon-
tram os grandes perfumes. Em 
se tratando de literatura, obvia-
mente isso não faz sentido. Há 
obras maravilhosas da litera-
tura mundial que constituem 
calhamaços que desencorajam 
as pessoas menos disciplina-
das na leitura. Há porém, livros 
como “Cachorro Velho” de Tere-
sa Cárdenas (1970) que nos im-
pressionam fortemente mes-
mo com um número pequeno 
de páginas. Teresa Cárdenas é 
uma escritora, roteirista, atriz, 
bailarina e ativista social cuba-
na. A escritora é uma das mais 
destacadas figuras da nova ge-
ração de escritores cubanos, 
sendo que recebeu o Prêmio 
David (1997), o Prêmio Nacio-
nal da Crítica Literária (2000), 
o Prêmio Casa de las Américas 
(2005), dentre outros. É ain-
da uma bailarina renomada e 
exerce também o ofício de con-
tadoras de histórias. A escritora 
se lamenta da pequena parti-
cipação de autores negros na 
literatura mundial, creditando 
isso à falta de oportunidades 
concedidas às/aos mesmas(os). 
A Editora Pallas se insere nesse 
espaço com a missão de publi-
car no Brasil autores negros das 
mais diferentes nacionalidades. 
Algo muito importante num 
país que foi um dos últimos a 
abandonar o sistema escravista. 
Recentemente, tivemos a passa-
gem do 13 de Maio (abolição da 
escravatura) e, 134 anos depois, 
os descendentes das pessoas 
escravizadas têm muito pouco 
o que  comemorar, pois, o racis-
mo estrutural ainda é uma das 
características principais da 
nação brasileira. 

 Cachorro Velho é título 
e também a personagem prin-
cipal da obra de Teresa Cárde-
nas. Trata-se de um negro que 
nasceu em uma fazenda cubana 
(engenho de açúcar) e dela ja-
mais saiu, portanto, não conhe-
ce os arredores desta. Sua mãe 
era africana e dela foi separada 
ainda muito pequeno. 

Cachorro velho
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Ioga: a união do corpo e 
mente ao que nos rodeia 

A vista de 
meu ponto

Osnélio Vailati
Professor da rede pública estadual formado 
no PDE 2007/2008; especialista Metodologia 
do Ensino de Geografia; Realidade Brasileira; 

Leia mais
www.jcorreiodopovo.com.br

Uma atenção maior ao dia 
a dia pode ser o segredo 
para perceber se esta-

mos ou não cuidando do nosso 
corpo e da nossa mente. Cada 
vez mais, inundados em uma 
rotina corrida, muitas vezes 
as pequenas atitudes passam 
despercebidas. Atitudes que 
modem mudar nossa qualida-
de de vida. Alguns hábitos, mu-
dam, também nosso bem estar. 
E estando bem, é preciso cuidar 
de todos os outros aspectos de 
nossa vida, não apenas da saú-
de física, mas das emoções.

O equilíbrio é importan-
tíssimo, através de práticas do 
cotidiano, como limpar a casa, 
organizar as coisas, até apren-
der a lidar com situações muito 
mais complicadas do dia a dia, 

fora de casa, no emprego, na 
escola, seja onde for. Em qual-
quer tipo de ambiente nós não 
estamos livres das culpas, das 
emoções negativas que as vezes 
nos assaltam. Podemos estar 
sozinhos e perturbados de al-
guma forma, ou em comunida-
de, entre colegas de trabalho ou 
de classe e estarmos brigados, 

com pendencias a se resolver. 
Essas coisas vão se acumulan-
do ao ponto de mexerem com o 
nosso bem estar emocional de 
forma extremamente negativa.

É essencial estar atento a 
nossa mente, tomando atitudes 
interiores, que vão arejar nos-
sos pensamentos e melhorar 
nossa vida e nossa convivência 

em comunidade.
Se não estamos contentes 

conosco, como vamos focar nas 
obrigações e dificuldades? Te-
mos que focar no lado positivo 
das coisas e se agarrar a ele, 
para buscar as melhores solu-
ções.

Até mesmo a busca pela fe-
licidade e pelo sucesso leva as 
pessoas a problemas, por se co-
brarem demais, ou se culparem 
por erros e desentendimentos 
não resolvidos.

Manter a positividade e o 
amor próprio como sinônimos 
de felicidade podem resgatar a 
pessoa de um marasmo emo-
cional, que corre o risco de pro-
gredir para doenças psicológi-
cas.

Por que sofrer com pressões 
e desgastes sem importância? 
Se é preciso resolver algo, que 
isso seja feito logo. Com positi-
vidade, organização e diálogo, 
melhoramos nossa relação com 
o mundo e consigo mesmo.

A importância do equilíbrio mental 
contra os problemas do cotidiano

Reprodução

O ioga proporciona benefícios que vão muito além da flexibilidade 
do corpo e um crescente número de emoções positivas

Reprodução



A equipe de bocha femini-
na de Laranjeiras do Sul 
alcançou o segundo lugar 

no paranaense da modalidade 
de trios que aconteceu em Ca-
tanduvas.

Segundo a jogadora e re-
presentante administrativa da 
equipe laranjeirense, Juliana 
Angonese, a prática da bocha 
feminina acontece a aproxi-
madamente 30 anos em Laran-
jeiras. A equipe, unida e com-
petitiva vem representando o 
município e trazendo grandes 
resultados. “Houve um perío-
do que a equipe se desfez. Não 
havia apoio dos órgãos com-
petentes, isso acabou desmo-
tivando nossas meninas e a 
bocha feminina de Laranjeiras 
deu uma pausa nos eventos es-
portivos”, conta ela.

Porém a história vem pas-
sando por mudanças. A equipe 
conta com total apoio e incen-
tivo da secretaria de Esportes, 
e estão motivadas pela crença 
depositada.

Campeonatos
O campeonato paranaense, 

que aconteceu em Catandu-
vas, foi o pontapé inicial para o 
avanço da equipe laranjeiren-
se. O primeiro nível da compe-
tição foi o confronto de trios, 
onde as jogadoras alcançaram 

o segundo lugar. Os eventos 
contam com a modalidade in-
dividual, duplas, trio e equipes.

O campeonato seguinte foi 
em Céu Azul (SC), um grande 
evento na modalidade indivi-
dual, onde a equipe foi repre-
sentada por duas excelentes 
atletas. Foram 50 competido-
ras, Laranjeiras ficou entre as 
10 melhores.

No momento, as jogadoras 
se preparam para o parana-
ense entre equipes, no qual 
jogam na modalidade indivi-
dual, dupla e trio. Os próximos 

jogos são as fases do parana-
ense de equipes, o paranaen-
se em duplas, os jogos aber-
tos, e também as competições 
municipais.

“Temos uma vasta bagagem 
de vitórias. Mas ficamos alguns 
anos fora das disputas. Esse ano 
voltamos com resultado positi-
vo. Conseguimos juntar o mes-
mo time que tínhamos e três 
atletas novas”, relata Juliana.

Público pequeno, 
grandes competições
Na nossa região o públi-

co que acompanha a bocha é 
pequeno, mas não diminui a 
grandeza dos eventos e com-
petições. “Eu vejo quando vou 
para fora jogar ou até mesmo 
assistir campeonatos, que sem-
pre há um número expressivo 
de jogadores e simpatizantes”.

Segundo Juliana a bocha 
está passando por uma rees-
truturação no Paraná. Uma das 
ações da nova diretoria é a im-
plantação da categoria juvenil, 
com o objetivo de trazer novos 
atletas, já que a maioria tem 
30 anos ou mais. Sendo assim, 

no ano que vem as equipes vão 
precisar de atletas juvenis para 
poder participar das competi-
ções a nível estadual.

A jogadora conta que co-
nheceu a bocha aos 13 anos 
de idade através dos pais, que 
trabalhavam na lanchonete da 
Associação dos Servidores Pú-
bicos Municipais (ASPM), onde 
havia uma cancha apropriada 
para o esporte. Existia a equipe 
masculina, a feminina foi mon-
tada posteriormente. Assim a 
equipe começou a participar 
dos mais variados eventos e 
campeonatos e frequentemen-
te trazia uma vitória para casa, 
sempre ficando entre as três 
melhores equipes.

A bocha também é joga-
da nas canchas de areia, algo 
predominante na região. Os 
eventos estaduais seguem um 
calendário de programação. 
Além das competições oficiais, 
também são promovidas com-
petições extraoficiais para esti-
mular e fortalecer as atletas.

Juliana convida quem quer 
conhecer o esporte a partici-
par dos treinos que acontecem 
sempre na quarta e sexta na 
sede da ASPM, a partir das 19 
horas. “A equipe é muito recep-
tiva para quem tiver interesse 
em conhecer o esporte e quem 
sabe poder se juntar à equipe”.

Equipe de bocha feminina 
de Laranjeiras se destaca 

em torneios e competições
O esporte tem ganhado apoio e motivação no município, segundo conta a jogadora Juliana Angonese

ESPORTES

A equipe completa cumprindo a primeira etapa do paranaense em Céu Azul
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•Fernando Ribeiro - campeão 
2x
•Pedro Augusto - campeão e 
vice campeão luta casada.
•Gustavo Macedo - vice cam-
peão
•Natan Lucas – campeão e vice 
absoluto juvenil
•João Victor - 3° lugar
•George Barbosa – campeão e 
Vice absoluto
•Kauan Bueno - vice campeão
•Maria Paula - vice campeã
•Camila Vitória - campeã
•Bianca Giordani - não ganhou 
medalha
•Alana Valentina - vice campeã
•Bruna Leticia - vice cam-
peão.3x
•João Victor - 3° lugar.
•Livia Cardoso - campeã
•Samuel Marcante - vice cam-
peão
•Henrique Palhano - campeão
•Gabriel Henrique  - campeão
•Luiz Felipe - campeão
•João Pedro. - campeão

Motorsport Uol

KGB-Team/Barbosa B9 Laranjeiras do Sul 
alcança o 1º lugar em competição de Jiu-Jitsu

A KGB-Team/Barbosa B9 
Laranjeiras do Sul al-
cançou o 1º lugar com 

218 pontos na Capitão Open 
Jiu-Jitsu, primeiro evento do 
esporte em Capitão Leôni-
das Marques, que aconteceu 
no dia 15, contando com a 
presença de mais ou menos 
300 atletas de toda a região 
e de outros estados e países.

O professor e líder da 
KGB-Team, Jefferson Rodri-
gues da Silva comemora o 
resultado. Ele trabalha em 
Laranjeiras do Sul desde 
2010, quando pertencia a 
uma outra equipe. Em 2017 
ele abriu a KGB e em 2018 

afiliou-se com a equipe Bar-
bosa, do professor Marcos 
Antônio Barbosa. Desde en-
tão a equipe vem se fortale-
cendo. Hoje vinculado com 
o Iguaçu Tênis Cube, eles 
coordenam um projeto com 
crianças de até 15 anos e 
com sócios do clube, entre 
adolescentes, adultos, ido-
sos. A KGB ensina além de 
Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kickbo-
xing e MMA.

Os alunos da KGB-Team/
Barbosa B9 Laranjeiras do 
Sul que participaram na 1° 
Open Capitão de Jiu-Jitsu 
vieram pra casa com os se-
guintes resultados:

Acervo pessoal

Equipe KGB reunida

Acervo pessoal



Geminianos e Geminia-
nas são os famosos ta-
garelas do zodíaco. Um 

signo mental, racional e super 
ágil, são pessoas brilhantes, 
comunicativas e curiosas. Flu-
tuam facilmente pela sua du-
pla personalidade, que em um 
momento está super alegre e 
conversador e de repente fica 
amuado e introspectivo. Pos-
suem uma personalidade es-
sencialmente sociável e multi-
facetada. Possuem uma grande 
adaptabilidade e versatilidade, 
por tanto lidam bem com mu-
danças e novas oportunidades.

A mente geminiana não 
descansa, está sempre ocu-
pada, seja lendo, estudando, 

trabalhando, criando ou con-
versando consigo mesma. É 
um signo que busca estímulos 
constantes. Mudam de opinião 
diariamente, pois estão sempre 
abertos a novas perspectivas, 
mas há também uma oscila-
ção de humor, uma hora ama 
outrora odeia. Não são muito 
consistentes, há uma falta de 
foco nos geminianos que fazem 
eles dispersarem facilmente 
daquilo que estão fazendo. Tem 
muitas ideias, que lhe vêm rapi-
damente, mas nem sempre há 
perseverança necessária para 
realizá-la.

Por gêmeos ser regido pelo 
planeta Mercúrio, há essa sede 
por trocas, conversas e novos 
conhecimentos. Curioso que é, 
sempre busca saber um pouco 
de tudo! Seu repertório é in-
finito. Comunicador natural, 
detém de uma super desenvol-
tura na autoexpressão, gran-
des habilidades verbais, tem o 
dom de fazer várias coisas ao 
mesmo tempo. Procura sem-
pre levar a vida da forma mais 
leve possível!

Amor
Geminianos possuem uma 

lábia que qualquer um cai e 
adoram um affair sem com-
promisso. Costumam raciona-
lizar demais seus sentimentos 
e emoções e por isso muitas 
vezes não se permitem sen-
tir de forma genuína. Quando 
estão em um relacionamento 
sério, precisam de estímulos 
a todo momento. Fogem do 
tédio e da rotina, buscando 
sempre inovar e movimentar 
essa relação. Precisam de uma 
comunicação sincera onde po-

dem falar sobre tudo.

Carreira
Por serem pessoas multi-

tarefas, podem facilmente ter 
mais de um trabalho! Seja um 
fixo e um autônomo ou até tra-
balhar em duas áreas distintas. 
O geminiano é sagaz e tem uma 
grande capacidade de desen-
rolar as burocracias. Por serem 
muito comunicativos, normal-
mente se dão bem em áreas 
como jornalismo, marketing, 
publicidade, redação, vendas e 
professor. 

Lazer
Atividades onde ele pos-

sa fazer em dupla ganha sua 
preferência! Praticar yoga com 
uma amiga, jogar tênis com 
um colega de trabalho ou ir 
pra academia acompanhado 
de alguém. Um bom passatem-
po para os geminianos é a lei-
tura e a escrita. Também não 
dispensam uma social após o 
expediente de trabalho! Des-
de que o geminiano não esteja 
parado, qualquer atividade é 
válida, até concertar o chuveiro 
queimado pode ser divertido 
para eles!

Do que as pessoas do signo 
de gêmeos gostam?

•Gostam de fazer uma cha-
mada de vídeos e ficar horas co-
locando a conversa em dia.

•Fazem novas amizades fa-
cilmente!

•Prezam muito pelos seus 
momentos de leitura e estudos.

•Adoram uma programação 
cultural, ir a um teatro ou um 
show.

•Jogos, quebra-cabeça e in-
ternet.

•Não dispensam o jornal e as 
notícias diárias, gosta de estar 
sempre muito bem informado!

Nesta semana aconteceu a virada de 
signos e entramos na casa de gêmeos
Comunicador natural, detém de uma super desenvoltura na autoexpressão, grandes 
habilidades verbais, tem o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo

GÊMEOS

COLORIRSUDOKU

Angelina Jolie  04/06/1975

Maisa Silva       22/05/2002

José Loreto      27/05/1984

FAMOSOS GÊMEOS
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HORÓSCOPO

Personalidade e 
características

Nascimento: 21/05 a 20/06
Planeta regente: Mercúrio
Elemento: Ar
Qualidade: Mutável
Fisiologia: Sistema nervoso 
e respiratório, mãos e braços, 
timo
Cores: Azul, amarelo e branco
Animal: Papagaio e borboletae
Cristais: Água-marinha, calci-
ta, citrino e turmalina verde
Ervas: Erva-cidreira, manjero-
na e lavanda

Áries (21/03 - 20/04)
Solte a curiosidade; a semana ter-

minará com cheiro de novidade no ar 
e avanço em negociações comerciais ou 
de contratos. 

Touro (21/04 - 20/05)
Compartilhe conhecimentos e au-

mente o poder de influência. O dia trará 
conexões poderosas e maior participa-
ção social. Abrace uma causa e lute pelo 
bem da coletividade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)
O longo ciclo que chega ao fim dei-

xará um saldo de conquistas e de vitó-
rias. Termine a semana com mais po-
der e boas estratégias para a evolução 
da carreira. 

Câncer (21/06 - 22/07)
Aprofunde vínculos de amizade 

e construa relações de confiança. A 
semana terminará com decisões de 
viagem, esperanças e cenário positivo 
para o futuro. 

Leão (23/07 - 22/08)
Carinho e esperanças aquecerão 

o coração. Aprofunde o diálogo com 
amizades especiais, fortaleça vínculos 
afetivos e tome decisões sobre o futuro. 

Virgem (23/08- 22/09)
Analise detalhes de uma nova 

proposta ou renegocie um contrato já 
existente. Com Mercúrio retrógrado, 
metas profissionais e futuro serão re-
pensados. 

Libra (23/09 - 22/10)
Preparativos de viagem, acertos de 

documentação e conversa séria com al-
guém da sua confiança marcarão o dia 
que também será produtivo no traba-
lho; tome iniciativas. 

Escorpião (23/10 - 21/11)
Resgates do passado e cuidados 

carinhosos com a família movimen-
tarão o dia. A semana terminará com 
perspectivas positivas no trabalho, au-
toestima e conversas que darão no que 
pensar.

Sagitário (22/11 - 21/12)
Conversas animadas e ideias origi-

nais no trabalho colorirão o dia. Apro-
veite para circular, descobrir lugares 
gostosos e novidades. 

Capricórnio (22/12 - 20/01)
O dia trará oportunidade financei-

ra. Renegocie um contrato de trabalho 
ou retome uma atividade. Valerá se pre-
sentear com algum mimo e investir no 
seu bem-estar.

Aquário (21/01 - 19/02)
Finalize assuntos do passado ou da 

casa e dedique mais tempo aos estudos 
e comunicações. 

Peixes (20/02 - 20/03)
Diminua a velocidade e equilibre 

suas energias. Um pouco de interioriza-
ção dará a calma necessária para tomar 
as melhores decisões.



Feliz aniversário para Serli Andrade que completou idade nova ontem (20). 
Desejamos muitas alegrias!
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Ana Rithielli é a aniversariante da próxima 
segunda-feira (23). Muitos anos de vida!

Felicidades para a porto barreirense Cheila Bartoski 
que apagou as velinhas ontem (20). Parabéns!

Muitos anos de vida para Jardiel Cherpinski 
que comemora idade nova na segunda-feira (23). 

Parabéns e sucesso!

Quem comemora aniversário no domingo (22) é Adrieli Albuquerque. Viva ela!


