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‘FOI A MAIOR CONQUISTA DO AGRONEGÓCIO
PARANAENSE NOS ÚLTIMOS 100 ANOS’
O Paraná celebra seu primeiro ano como área livre de febre aftosa sem vacinação com todas as condições
reunidas para ampliar a competitividade no mercado internacional de proteína animal. A afirmação foi
feita nesta terça-feira (31) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante uma cerimônia, no Palácio Iguaçu, que marcou um ano da certificação concedida pela Organização Internacional de Saúde Animal
(OIE), em 27 de maio de 2021. P á g i n a 8
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BOAS PRÁTICAS DE
NUTRIÇÃO E SAÚDE

ARTIGO

A iniciativa Nutrientes para a Vida
(NPV) tem em seu
slogan a seguinte frase: Nutrindo as plantas
para nutrir as pessoas.
Essa frase nos remete
a entender que nosso alimento, que é o
“combustível” que no
faz viver, inicia seu
ciclo a partir da disponibilidade dos nutrientes no solo. Mas,
o que isso representa?
Signiﬁca que a saúde
de um solo é quem vai
determinar a saúde das
pessoas e dos animais.
O primeiro ponto
importante é conhecer
o balanço energético
do nosso corpo. A nossa vida é governada
pela energia fornecida
pela nossa alimentação. Essa massa energética é queimada por
dois fatores: o gasto
mínimo para o corpo
manter suas funções
vitais e o gasto feito
diariamente (esporte,
subir escadas, trabalho físico etc). Então,
podemos dizer que
essa (ou aquela) atividade queima tantas calorias. Assim,
se a sua alimentação
lhe dá mais energia
do que você gasta, há
ganho de peso; se sua
alimentação fornece
menos energia do que
gasta, perda de peso.
Trata-se, simplesmente, do balanço de
energia.
Dessa forma, é claro, você deve levar em
consideração as necessidades do corpo com
mais detalhes. A energia necessária para o
corpo deve ser cuidadosamente escolhida
para mantê-lo em boa
forma ou mesmo para
otimizar seu desempe-

“

nho. Isso signiﬁca que
não devemos comer
qualquer
alimento,
simplesmente tentando atingir uma meta de
2 mil calorias necessárias, por exemplo.
Para a boa nutrição, o
corpo precisa de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos.
Então, vamos entender alguns conceitos
necessários sobre nutrição.

PARA A BOA
NUTRIÇÃO,
O CORPO
PRECISA DE
VITAMINAS,
MINERAIS,
PROTEÍNAS,
CARBOIDRATOS

1. A ÁGUA

O corpo é aproximadamente 60% de
água. Ouvimos frequentemente que devemos beber pelo menos 1,5 litros de água
por dia. Na realidade,
o corpo precisa de cerca de 2 litros. A água
não está somente na
garrafa, mas também
nos alimentos, legumes e frutas frescas,
que particularmente,
estão cheios de água.
Contudo,
tenha
cuidado, pois as necessidades variam de
acordo com o gasto de
água (urina, transpiração…), quando você
pratica esportes ou
quando está quente,
você deve beber mais.
Idosos e crianças são
mais frágeis e necessitam de maior acompanhamento no que diz
respeito à hidratação.

2. AS
PROTEÍNAS

Algumas recomendações sugerem a ingestão de 0,8 g/kg X
peso corporal. Portanto, entre 50 e 60 gramas em média para
uma pessoa de cerca
de 65 quilos. Dependendo das atividades
físicas de cada um,
essas necessidades po-

dem aumentar. Também é preciso dizer
que quando você come
100 gramas de carne,
cerca de 20 gramas
correspondem à proteína. A carne também
contém gorduras e carboidratos. Você também encontrará proteína animal em produtos
lácteos, peixes e ovos.
As proteínas vegetais também são essenciais. Cereais (arroz) e
leguminosas (feijão)
são consumidos em
dupla para torná-los
uma fonte de proteína
completa.
Sozinhos
eles não substituem a
carne.

3. LIPÍDIOS

Trata-se da gordura.
Muitas vezes incompreendido, é, no entanto, essencial para
o bom funcionamento
do nosso corpo e para
nos mantermos saudáveis. Obviamente, é
necessário diferenciar
entre gordura boa e
ruim. Os ácidos graxos saturados (ruins)
são encontrados em
alimentos processados. Eles são usados
na indústria alimentícia e muitas vezes
são uma fonte de colesterol ruim. Você vai
encontrá-lo em muitas
refeições preparadas,
alimentos congelados,
biscoitos, os quais devem ser evitados.
Os lipídios também
são encontrados em
muitos alimentos não
processados, são os
mais ricos em ômega
3, 6 e 9 para consumir
diariamente. Essa é a
gordura boa. Azeitonas, azeite de oliva,
abacate, nozes, amêndoas. Os lipídios devem representar cerca

de 40% de sua dieta
diária, dando prioridade máxima às gorduras monoinsaturadas.

4. CARBOIDRATOS

Representam o açúcar. Eles se traduzem
como a fonte de energia necessária para o
nosso corpo. Mas, ao
contrário das proteínas e gorduras, o corpo sabe como produzir
carboidratos a partir
de outros nutrientes.
Para satisfazer as
necessidades do nosso
corpo, é melhor privilegiar os de baixo
índice glicêmico, porque não geram grandes picos de insulina
e são melhores para a
nossa saúde em longo
prazo. Então, você tem
que comer frutas e legumes quase à vontade, eles também estão
cheios de vitaminas e
água. Mas também cereais (integrais), arroz,
castanhas, lentilhas,
feijão. A quantidade
de carboidratos necessária realmente varia
dependendo da quantidade de energia que
você está queimando.
Essa é uma maneira de
alcançar seu equilíbrio
energético facilmente,
mas os carboidratos
não são essenciais.

5. VITAMINAS

13 vitaminas são
separadas em dois
grupos. Primeiro, as
hidrossolúveis: vitamina C e vitamina B
(B1, B2, B3 ou PP, B5,
B6, B8, B9 e B12).
Eles são encontrados
em frutas e vegetais
ricos em água. Não
possuem calorias e
não fornecem energia
como os carboidratos,
por exemplo, mas são
essenciais para regular o metabolismo. As
vitaminas C e B são
solúveis em água e não
podem ser armazenadas nos tecidos. Seu
efeito é, portanto, de
curto prazo.
Depois, há o grupo
das vitaminas lipossolúveis, são as vitaminas
A, D, E e K. Desta vez,
elas são armazenadas

nos tecidos do corpo,
para que possamos consumi-las com menos regularidade do que a primeira categoria. Eles são
geralmente encontrados
em lipídios (peixe, ovo,
fígado, óleo, etc.).
As vitaminas geralmente desempenham
um papel antioxidante
que ajuda a combater
os radicais livres.

6. OS MINERAIS

Eles são encontrados
na água, porque vêm da
natureza e dos solos.
Cálcio, magnésio, potássio, fósforo, enxofre, sódio e cloro compõem os minerais que
o corpo precisa para se
manter saudável. Você
deve consumir 100
mg por dia em média.
Ferro, zinco, cobre
são aqueles que consumimos em pequenas
quantidades.
As buscas e as regras
de uma boa alimentação
equilibrada parecem diferir de acordo com as
convicções de cada um.
O que não muda são as
necessidades primárias
do nosso corpo. Para
que o fornecimento
das nossas necessidades nutricionais possa
acontecer, a disponibilidade de nutrientes no
solo deve atender às requeridas pelas plantas.
O fertilizante tem sido
o insumo que permite
equilibrar as necessidades das plantas, permitindo oferecer alimentos com qualidade
nutricional para atender
à boa nutrição e saúde
das pessoas.
É aconselhável escolher alimentos dos diferentes grupos alimentares. Legumes e frutas
(metade do prato), produtos à base de cereais
(um quarto do prato),
carnes e alternativas (o
outro quarto), aos quais
adicionaremos uma ingestão de cálcio, consumindo produtos lácteos, por exemplo.

VALTER CASARI N

É coordenador científico da
Nutrientes para a Vida (NPV)

EXPEDIENTE
Direção Geral
André Ricardo Baldo Pacholek
Comercial
Maurício Manoel
comercial@correiodocidadao.com

Redação
Cristiano Martinez

martinez.correio@gmail.com

Edição de Arte e
Projeto gráﬁco

Circulação: de terça a sábado*

tiago.correiodocidadao@gmail.com

Tiragem: 11.500 exemplares

Tiago Silva

*Sábado e domingo, edição conjunta

*Artigos e charges assinados
são de responsabilidade de
seus autores e não refletem
necessariamente a visão
do jornal.

COMUNICAÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 10.846.416/0003-40
Rua Arlindo Ribeiro, 595, Centro
Guarapuava-PR|Telefone: (42) 3304-3218

www.correiodocidadao.com.br

QUARTA-FEIRA
1º de junho de 2022

Política 3

Correio do Cidadão

FAZENDA. Renê Garcia Junior afirmou que receitas do Estado podem perder R$ 6,3 bilhões caso projeto que reduz
ICMS de combustíveis seja aprovado no Congresso Nacional

SECRETÁRIO APONTA ‘CENÁRIO DESAFIADOR’
COM A APROVAÇÃO DO PLP 211/2022

O

outras saídas alternativas”, alertou.

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Plenário
da
Assembleia
Legislativa do
Paraná recebeu na
segunda-feira (30) a
audiência pública de
prestação de contas
do resultado contábil
do Estado referente
ao 1º quadrimestre
de 2022. A apresentação foi realizada
pelo secretário de
Estado da Fazenda,
Renê Garcia Junior,
conforme prevê a
Lei
Complementar nº 101, de maio
de 2000 – a Lei de
Responsabilidade
Fiscal – que exige a
demonstração e avaliação periódica do
cumprimento de metas fiscais.
Acompanhado por
uma equipe de técnicos do Governo, o
secretário detalhou
durante o encontro
as receitas, despesas
e resultados referentes à contabilidade do
Estado, e respondeu
aos questionamentos
dos parlamentares.
Um dos pontos
de maior destaque
na apresentação do
chefe da Fazenda
Estadual foi sobre o

RECEITAS

cenário econômico/
fiscal que, segundo
o secretário, pode se
tornar o mais desafiador da história com
a aprovação do PLP
18/2022 pela Câmara
Federal que reduz a
alíquota do ICMS de
combustíveis, transportes, energia e telecomunicações (PLP
211/2022) para alíquota modal estadual.
Garcia Junior explicou que, com a
aprovação do Congresso, o impacto
potencial sobre as
receitas paranaenses
chegará em R$ 6,3
bilhões/ano, o que
significa uma redu-

ção de 17,4% na arrecadação de ICMS
do Paraná prevista
na Lei Orçamentária
Anual 2022 (LOA).
“O cenário estável
que o Paraná se encontra não pode mais
ser levado em conta daqui para frente. A pressão com o
projeto que tramita
no Congresso só aumenta por conta dos
riscos fiscais que
vão impactar os orçamentos estaduais,
apresentando futuramente incertezas para
a política econômica
do Paraná, afetando
diretamente nos repasses obrigatórios

como
Municípios,
Poderes, FUNDEB,
educação e saúde”,
disse o secretário da
Fazenda.
O secretário fez um
apelo aos deputados
estaduais para que o
Poder Legislativo estabeleça diálogo com
os representantes paranaenses no Congresso. “É preciso
pressão para que haja
uma análise correta
desses impactos. Estamos diante de uma
crise profunda nos
estados
brasileiros
e nos municípios. É
preciso tentar postergar essas situações ou
até mesmo viabilizar

De acordo com
os dados apresentados pelo secretário,
a receita corrente foi
de R$ 19,9 bilhões
de janeiro a abril de
2022, contra R$ 15,8
bilhões no mesmo
período de 2021. A
apresentação também
mostrou um aumento
na receita nominal de
26%. A apresentação
ainda mostrou que a
receita de impostos,
taxas e contribuições
de melhoria teve um
aumento nominal de
25% e real de 11%.
“No início do ano
nós temos o efeito positivo de arrecadação
do IPVA, que se concentra nos primeiros
meses e não se repete
mais ao longo do ano.
E tivemos também
um efeito positivo
proporcionado pela
taxa de inflação nesse período, que teve
uma pequena elevação comparada aos 12
meses anteriores. Isso
acabou gerando um
impacto expressivo na
arrecadação”, explanou Garcia Junior.

DESPESAS

As despesas correntes nos primeiros

quatro meses deste
ano chegaram a R$
15 bilhões. No mesmo período de 2021 o
valor foi de R$ 13,1
bilhões. O aumento
nominal foi de 15%
com um aumento real
de 2%. Os gastos com
pessoal e encargos
sociais somaram R$
9,3 bilhões, valores
maiores em relação
ao mesmo período do
ano passado, que foi
de R$ 8,771.
Ainda na apresentação, Garcia Junior
afirmou que de janeiro a abril de 2022
o Governo do Estado investiu R$ 1,7
bilhão nas ações de
saúde pública. Já na
Educação. Nos primeiros quatro meses
deste ano foram gastos R$ 3,3 bilhões.
Na área de segurança
pública foi investido
um total de R$ 1,4 bilhão ao longo do período.
“O aumento da receita fez com que
os indicadores caíssem abaixo do limite constitucional de
gastos com educação (27,3%), saúde
(5,04%) e pessoal
(40,24%),
situação
que deverá se reverter
no 2º semestre”, complementou. (Reportagem/foto: Alep)

ENERGIA

Nova lei moderniza mercado de gás natural no Paraná

EQUIPE CORREIO
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O governador Carlos
Massa Ratinho Jr. sancionou na segunda-feira (30)
a lei estadual (Lei Complementar 247/2022) que
incorpora na legislação a
Nova Lei do Gás, do governo federal. A proposta do
Executivo prevê a abertura
de mercado na área, permi-

tindo que mais consumidores possam contratar seu
suprimento de gás natural
diretamente com os agentes
supridores.
Na prática, os usuários
que utilizam a partir de 10
mil m³ por dia de gás natural poderão migrar para
o mercado livre e contratar
seu suprimento de forma direta, cabendo à Compagas,
estatal estadual, apenas a

remuneração pela distribuição do energético. Para as
termoelétricas, poderão ser
comercializados a partir de
100 mil m³ de gás por dia.
O mercado livre de gás
natural será regulamentado
pela Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados (Agepar), com base
nas diretrizes da Agência Nacional de Petróleo
(ANP), o que pode derrubar

o preço do insumo, aumentando a competitividade da
indústria paranaense.
Além disso, a mudança também deve evitar a
concentração de mercado
e ampliar a concorrência,
promovendo a entrada de
novos fornecedores ao setor.
“Estamos indo para um
mercado livre de gás natural, um ambiente jovem,

muito recente, e o Paraná
está se colocando de forma
bem moderna nesse tema,
ampliando a concorrência e
trazendo ganhos e redução
de custos para o consumidor final”, explicou o economista Marcelo Curado,
representante da Casa Civil
no Comitê Intersecretarial
do Plano Estadual do Gás.
(Reportagem: ANPr, com
edição)
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COMUNIDADE. A abertura do evento ocorre às 19h, no Teatro Municipal Marina Karam Primak. Após a cerimônia, acontece um
ciclo de palestras com o Dr. Zysman Neiman, trazendo a temática “Desa�ios da Educação Ambiental para irmos além dos objetivos do
Desenvolvimento Sustentável” e com o Dr. Marcos Sorrentino

COMEÇA NESTA HOJE A IX SEMANA
DO MEIO AMBIENTE DE GUARAPUAVA

E

EQUIPE CORREIO

REPORTAGEM LOCAL

m sua 9ª
edição, a
Semana
do Meio
Ambiente traz para esse ano,
o tema “Educação
Ambiental Revolucionária para além
dos ODS”. O evento é realizado pela
Prefeitura de Guarapuava, por meio da
Secretaria de Meio
Ambiente, em parceria com a Unicentro.
Durante a semana
serão
promovidas
ações, palestras, oficinas e visitas técnicas com o foco em
Educação Ambiental.
A abertura do
evento ocorre às
19h, no Teatro Municipal Marina Karam Primak. Após a
cerimônia, acontece
um ciclo de palestras
com o Dr. Zysman
Neiman, trazendo a
temática “Desafios
da Educação Ambiental para irmos
além dos objetivos
do Desenvolvimento
Sustentável” e com
o Dr. Marcos Sorrentino, abordando a
“Educação Ambiental
revolucionária

no contexto da crise
socioambiental contemporânea”.

DEMAIS
PALESTRANTES

Entre os palestrantes da semana
estão especialistas
da área, como Sidnei Aranha, Mestre
em Gestão Ambiental e Sustentabilidade, Presidente do
Conselho Municipal
de Defesa do Meio
Ambiente (COMDEMA) e Presidente do
Fórum Nacional de
Secretários e Gestores Municipais de
Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos
Sólidos. Além de
Doutora em Ensino
de Ciências e Educação Matemática,
Professora adjunta
do Departamento de
Biologia Geral na
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Bettina
Heerdt.

INSPEÇÃO

Na manhã desta
segunda-feira (30),
a Defesa Civil Regional e Municipal,
em conjunto com a
Secretaria de Meio
Ambiente e o Corpo
de Bombeiros, realizou uma fiscalização

de cargas perigosas
na empresa de papel Santa Maria. De
acordo com o calendário
estabelecido
pelo comando do
corpo de bombeiros,
o objetivo foi fazer a
fiscalização no ambulatório
médico,
SESMT e no refeitório da empresa.

A ação foi uma
continuação da operação que teve início
na sexta-feira (27),
quando o Ministério
Público do Trabalho,
em conjunto com a
Vigilância Sanitária
(DVST) e o Sindicato dos Trabalhadores
da Construção Civil,
realizaram uma ins-

peção em seis empresas sobre as condições de trabalho
em obras de Guarapuava.
“Essa intervenção
é de suma importância, afinal, acidentes
no trabalho podem,
muitas vezes, ser
fatais se não houver
um ambiente segu-

São milhões
em prêmios
com destino
à felicidade

Economize todo mês
e GANHE números
da sorte para concorrer.

ro. Ações como essas, vão proteger a
integridade
física
dos trabalhadores e
todos saem ganhando”, falou Altair
Angelo dos Santos,
Fiscal da Vigilância
Sanitária da Prefeitura de Guarapuava.
Altair
explica
também que as ações
realizadas são com
base no documento
de Política Nacional
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, capítulo II
artigo 8º, que discorre sobre os objetivos
da Política Nacional
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, na intervenção nos processos
e ambientes de trabalho. “Realizamos
essa inspeção para
vistoriar a construção civil, conferir as
condições de segurança dos trabalhadores que atuam nessas obras. Das seis
empresas da cidade
que foram vistoriadas, cinco foram interditadas pelo descumprimento
das
normas de segurança do trabalho e de
higiene”, explicou.
(Reportagem: Redação e Secom; Foto:
Ilustrativa)

em prêmios*
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NOTAS
ESPORTIVAS
CAMPEÃ

Atleta de fisiculturismo
de Guarapuava, Andressa
Gonzaga participou, no
último sábado (28), do
Campeonato Sulamericano NABBA 2022 que esse
ano aconteceu no Brasil,
na cidade de São Paulo.
Andressa conquistou o
título de campeã sulamericana na categoria
TONED até 1,63m e ainda
conseguiu o título de
campeã Overall TONED,
que reúne as campeãs de
cada categoria e premia a
campeã geral da noite.
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GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA 2022. Maior programa de bolsa-atleta do
País, é desenvolvido pelo Governo do Estado, com patrocínio exclusivo da Copel. Anualmente são investidos mais de R$ 4,75 milhões

GUARAPUAVA TEM 13 ATLETAS
CONTEMPLADOS EM PROGRAMA

MÉXICO

Dia 16 de junho, Andressa Gonzaga viaja para a
Cidade do México para
fazer sua despedida dos
palcos de fisiculturismo.
Andressa representará
Guarapuava e o Brasil no
dia 18 de junho no campeonato mundial NABBA
WORLD CHAMPIONSHIPS
MÉXICO 2022. Andressa
aproveita e agradece a
todos que torcem por ela,
a UniGuairacá, Prefeitura de Guarapuava e a
Secretaria de Esportes e
Recreação.

PITANGA

O prefeito de Pitanga
Maicol Callegari Barbosa, juntamente com o
vice-prefeito Carlos Brandalise, o secretário de
Educação, Cultura e Esporte Alfredo Schavaren,
e o diretor de Esportes
Elizeu Vaz, realizaram a
assinatura do termo de
patrocínio no valor de R$
185.000 com a Associação
Desportiva Pitanga - o
Pitanga Futsal.

PITANGA 2

De acordo com a Prefeitura, o termo visa fomentar
e bem representar o
município nas maiores
competições de futsal a
nível estadual. Além disso, proporcionar momentos de entretenimento à
comunidade de Pitanga
em todas as faixas etárias
(crianças, jovens, adultos
e idosos), promovendo e
incentivando a participação da família neste processo e contribuindo para
a melhoria da qualidade
de vida e inclusão social.

FUTSAL

O Pitanga Futsal disputa atualmente a Série
Bronze do Campeonato
Paranaense de Futsal e
lidera o grupo F com 13
pontos, dois a mais que
o segundo colocado Ivaiporã. A próxima partida
será neste sábado (4 de
junho) contra o Ivaiporã,
no Ginásio Lolo Cleve, em
Pitanga.

O
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Governo
do Estado,
por
meio
da Superintendência
Geral do Esporte, divulgou nesta segunda-feira (30) a primeira
lista com 1.120 atletas e técnicos contemplados no programa
Geração Olímpica e
Paralímpica em 2022.
Em sua 11ª edição, o
programa é um agente
motivador para o esporte e contribui para
o desenvolvimento de
futuros talentos do
Paraná. Anualmente
são investidos mais
de R$ 4,75 milhões,
com o patrocínio exclusivo da Copel. Nos
próximos meses outra
lista será divulgada
com as vagas remanescentes.
De acordo com a
lista, Guarapuava teve
13 selecionados nas
modalidades de Judo,
Ciclismo,
Goalball
(desporto paralímpico), Tênis de Mesa
(desporto paralímpico), Rugby e Atletismo.
O superintendente

geral do Esporte, Helio Wirbiski, destaca o investimento na
carreira dos atletas.
“Este é o maior programa em nível estadual do país. Mais de
mil atletas e técnicos
são incentivados pelo
Estado, todos os anos.
Cumprimos com sucesso o objetivo de
impulsionar a carreira, desde a categoria
formador escolar até
os grandes atletas referências para o mundo. E o fruto disso são
grandes resultados em
competições
nacionais e internacionais”,
afirma Wirbiski.
A
coordenadora
do programa, Denise
Golfieri, enfatiza que
o programa Geração
Olímpica e Paralímpica se tornou uma
grande vitrine do esporte dentro e fora do
Paraná, e que nos últimos 10 anos, mais de
10 mil atletas e técnicos tiveram a oportunidade de receber a bolsa
financeira. Na Paralimpíada de Tóquio, os
atletas apoiados pelo
programa
trouxeram
10 medalhas.
Em 2021, o Geração
Olímpica e Paralím-

pica celebrou sua 10ª
edição, sendo o maior
programa de bolsa-atleta entre todos os
estados do País - conforme pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR) e divulgada na
Revista Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte. O
programa atende desde
jovens promessas até
atletas de renome internacional, vinculados a instituições paranaenses (federações
e escolas).
A cada edição vemos
crescer o interesse de
atlet a s e t é c ni c os e m
fa z er pa r t e de st e pr ogra ma . É gr a t i f i c a nt e
pe rc e be r a e vol uç ã o
dos a t l e t a s que i ni c i a ra m na s c a t e gori a s de ba se do pr ogra ma e hoj e oc upa m
l ug a r na s c a t e gor i a s
de a l t o r e ndi me nt o” , a f i r ma D e ni se .”
Hoje , c om a di vul ga ç ã o da l i st a de c ont e mpl a dos, i ni c i a mos
um novo c i c l o, e t e m os c e r t e z a que os
re s u l t a dos a l c a nç a dos ne st e novo c i c l o
s ó c onf i r ma r ã o a e xc e l ênc i a do t r a ba l ho
re a li z a do no e sporte

paranaense”,
Denise.

destaca

NOMES

Confira os nomes de
Guarapuava:
Jhonathan Elias Machado – Judô; Maria
Eduarda Merith Claras –
Ciclismo; Diego Gabriel
Vieira da Rocha – Judô;
João Pedro Machado
- Goalball (P); Juarez
Eduardo Camilo - Goalball (P); Marco Antonio
Marroni - Goalball (P);
Victor Eduardo Kirian
Carvalho – Judô; Eziquiel Babes - Tênis de
Mesa (P); Kauane Brustolin Senger – Judô; Leonardo dos Santos Bitencort – Rugby; Tatiane
Raquel da Silva – Atletismo; Tulio Hecavei
de Oliveira – Rugby; e
Yago Vinicius de Paula
– Rugby.

CAD

Jogando em Pato
Branco na noite desta segunda-feira (30),
o Clube Atlético Deportivo (CAD) perdeu
para o Pato Futsal pelo
placar de 2 a 1, em
partida do Campeonato Paranaense da Série
Ouro.
(Reportagem:
Redação e AEN; Foto:
Paraná Esporte)
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COMÉRCIO EXTERIOR. Comparado às 552.069 toneladas carregadas em 2021, nos mesmos quatro meses, o aumento é de
8%. A movimentação do primeiro quadrimestre do ano gerou receita de mais de US$ 1 bilhão, segundo dados do Ministério da
Economia

NO 1º QUADRIMESTRE, PORTO DE PARANAGUÁ
EXPORTA 608 MIL T DE FRANGO CONGELADO
EQUIPE CORREIO

REPORTAGEM LOCAL

O Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá exportou no primeiro
quadrimestre deste ano
608.105 toneladas de carnes de aves congeladas.
Comparado às 552.069
toneladas carregadas em
2021, nos mesmos quatro
meses, o aumento é de
8%.
A movimentação do

período gerou receita de
mais de US$ 1 bilhão,
segundo dados do Ministério da Economia. No
ano passado, foi de US$
792.295.824. A diferença
passa de 34%.
De toda carne de frango exportada pelos portos
brasileiros, 43,8% saíram
por Paranaguá, ainda de
acordo com os dados do
sistema nacional. O balanço da movimentação
portuária de janeiro a abril

deste ano confirma que
o Paraná segue sendo a
principal saída do produto
para o mundo.
Quase 82% de todo
esse frango é da produção paranaense. A China
é o principal destino. Na
sequência, entre os cinco
maiores países compradores pelo Porto de Paranaguá estão Emirados Árabes
Unidos, Japão, Arábia Saudita e México. A carne de
frango representa 38% de

todos os produtos que saem
em contêineres pelo porto.
Segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia,
a TCP, empresa que administra o terminal e opera
os contêineres no Porto de
Paranaguá, tem a maior
estrutura para cargas refrigeradas da América Latina. “No pátio, são 3.624
tomadas para a conexão
de contêineres”, diz.
Posicionando-se como

líder de mercado no segmento de carnes e congelados,
o terminal ainda conta com
dois ramais ferroviários com
acesso direto à área alfandegada, com funcionamento
24 horas por dia, sistema
wi-fi – que possibilita o monitoramento das cargas em
tempo real.
“Inclusive, a movimentação de carnes e
outros congelados é responsável por 80% da movimentação da ferrovia no

local”, acrescenta Garcia.

OUTRAS CARNES

De carne bovina, 65.054
toneladas foram exportadas
em contêineres pelo Porto de
Paranaguánomesmoperíodo.
De carne suína foram 32 mil
toneladas. O terminal paranaense é o 2º, entre os portos
brasileiros, na exportação da
carne de boi e o 3º no embarque da carne suína. (Reportagem: AEN; Foto: Claudio
Neves/Portos do Paraná)

RENDA

Cartilha apresenta história e avanços do salário mínimo do PR, o maior do Brasil

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

A história do salário mínimo regional do Paraná,
desde sua criação, há 16
anos, e as evoluções ocorridas neste período, como a
antecipação da data-base, a
criação da comissão tripartite e os reajustes anuais,
estão relatados na “Cartilha
Piso Regional do Paraná uma história de sucesso”,

que foi lançada nesta segunda-feira (30) pelo Conselho Estadual do Trabalho,
Emprego e Renda (Ceter),
em parceria com o Governo
do Estado. A iniciativa fez
parte das comemorações de
maio, mês do trabalho.
“Nosso piso regional é o
maior do Brasil e o objetivo é sempre melhorar esses
valores, pensando na dignidade dos trabalhadores e na
garantia de uma renda que

atenda às necessidades das
famílias paranaenses”, disse Suelen Glinski, chefe do
Departamento de Trabalho
da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), e
presidente do Ceter.
“O salário regional impacta diretamente os trabalhadores que não possuem
lei própria, acordo ou convenção coletiva de trabalho,
mas ele também se torna
referência para as negocia-

ções dos trabalhadores que
são sindicalizados ou possuem acordo ou convenção
coletiva de trabalho”, enfatizou Suelen.
O lançamento da cartilha estava previsto para o
ano passado, quando fez 10
anos que o reajuste anual
do mínimo regional passou
a ser deliberado pelo conselho, mas foi adiado por causa pandemia da Covid-19.
O salário mínimo regional

do Paraná foi instituído por
lei em 2006. Desde 2011, o
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda passou a ser o órgão deliberativo
sobre o tema. Outra mudança foi nas faixas salariais,
que passaram de seis grandes
grupos, baseado na Classificação Brasileira de Ocupações, para quatro grandes
grupos, simplificando o processo. (Reportagem: AEN,
com edição)
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B.O.
VIOLÊNCIA

Um jovem (17 anos)
agrediu a ex-namorada
(22 anos) na manhã de
segunda-feira (30) no
bairro Santa Cruz, em
Guarapuava. De acordo
com o boletim de ocorrência, a polícia com
a informação de que
um indivíduo estava
tentando invadir uma
residência para agredir
uma mulher. No local,
a vítima disse aos policiais que ouviu alguém
batendo e quando
abriu a porta o sujeito
entrou na casa e a
segurou pelo pescoço
e deu um soco na sua
face.
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TRÁFICO. Segundo a PRF, ela (17 anos) estava em um ônibus que foi abordado pelos agentes em
Irati; a droga estava embalada a vácuo e dentro de uma mala

ADOLESCENTE QUE LEVAVA DROGAS PARA
O RIO DE JANEIRO É APREENDIDA NA BR 277

VIOLÊNCIA 2

A Polícia Militar (PM)
localizou o agressor
ainda dentro do imóvel
e em busca pessoal
não encontrou nada de
ilícito com ele. Porém,
a vítima relatou que o
jovem não aceita o fim
do relacionamento, a
persegue e a ameaça
de morte. Ainda segundo o B.O, ela não quis
representar contra ele
e foi orientada quanto
aos procedimentos
cabíveis.

DISPAROS

Em Manoel Ribas, um
homem (24 anos) foi
ferido por disparo de
arma de fogo no bairro
Santa Rita na segunda-feira. Para a Polícia
Militar, a vítima contou
que estava andando em
via pública e um veículo Corsa prata, modelo
antigo, passou por
ele, momento que um
indivíduo que estava
no automóvel efetuou
vários disparos, sendo
que um deles atingiu a
perna direita na região
do joelho. O rapaz se
recusou a informar
quem seria o autor. Ele
foi socorrido pelo Samu
e levado para o hospital Santo Antônio.

FALECIMENTOS
31 de maio de 2022

ANA MARIA DE PAULA (78 ANOS)
ANASTÁCIA DE BONFIM PASSOS (62
ANOS)
MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA
(72 ANOS)
PIETRO VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
DE SOUZA (2 MESES)
*Para mais informações, entre em
contato com a Central de Triagem
(Capitão Frederico Virmond, 1.913,
Centro) pelos telefones (42) 9.84043999 e (42) 3623-8495.

U
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ma
jovem
(17
anos)
foi flagrada
transportando
drogas
em uma mala durante
uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) na BR 277, em
Irati. A ação policial que
acabou com a apreensão
da menina foi realizada
na tarde de segunda-feira
(30).
Segundo a polícia, a
menina viajava em um
ônibus que fazia a linha
Foz do Iguaçu para Curitiba e que foi abordado
para fiscalização de rotina. No compartimento
de bagagens, os policiais
encontraram uma mala
cheia de drogas embaladas à vácuo. Depois da
apreensão dos objetivos,
os policiais rodoviários
pesaram a droga que totalizou 11 quilos.
A bagagem pertencia
a passageira de 17 anos.
Ela disse que pegou a
mala com a droga na ro-

doviária de Foz do Iguaçu e levaria até o Rio de
Janeiro. Conforme a PRF,
o skunk pode custar até
20 vezes mais que a maconha.

GUARAPUAVA

A Polícia Militar (PM)
registrou, entre 6h e 10h
de segunda-feira (30),
três ocorrências de furto
no bairro Boqueirão, em
Guarapuava.
A primeira situação
ocorreu por volta das 6h,
quando os agentes foram
acionados para verificar
o furto de um veículo.
No local, a proprietária
(38 anos) relatou que estacionou o Fiat/Uno em
frente à sua residência no
domingo (29), por volta
das 22h. Na manhã do dia
seguinte o automóvel já
havia sido levado.
Pouco tempo depois,
às 7h, a PM foi chamada
para atender um caso de
furto de residência. O morador (66 anos) disse que,
durante a madrugada, alguém quebrou a fechadura da janela da frente
de sua casa e levou uma

televisão. Nessas duas
ocorrências, nenhum suspeito foi localizado.
Depois, às 10h, um homem (64 anos) disse aos
policiais que teve sua
caminhonete Ford/F350,
que estava estacionada,
furtada por dois homens.
Em buscas, os agentes localizaram, por volta das
11h08, a caminhonete
parada em frente a uma
oficina.
Diante disso, a PM deu
voz de abordagem a dois
homens (23 e 35 anos),
que tentaram fugir e foram parados pelos policiais. Eles foram presos
e levados, junto com a
F350, para a 14ª Subdivisão Policial (SDP).

AGRESSÃO

Um homem (35 anos)
foi preso na noite de segunda-feira (30) após
agredir o pai (71 anos)
e danificar os móveis
da casa no bairro Santa
Cruz, em Guarapuava.
Segundo a Polícia Militar (PM), uma idosa (65
anos) chamou a polícia
relatando que pediu para

que seu filho procurasse
outro lugar para ficar por
alguns dias devido ao fato
de ele ter mantido contato com uma pessoa que
está com covid-19 e que
por este motivo o sujeito
teria ficado agressivo.
O boletim de ocorrência aponta que o pai tentou intervir, mas foi agredido pelo mesmo com um
tapa no rosto.
No local, a PM tentou
fazer a abordagem e dialogar com o indivíduo,
porém, o homem passou a
ameaçar os policiais. Ao
receber voz de prisão ele
investiu contra a equipe policial com chutes e
socos, sendo necessário
uso de força e técnicas de
imobilização para contê-lo e algemá-lo.
Após isso, ele foi encaminhado até a delegacia para os demais
procedimentos cabíveis.
Conforme a PM, os pais
do sujeito decidiram por
representar contra ele
devido às ameaças e a
agressão ao idoso. (Reportagem: Redação e
PRF; Foto: PRF)
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AGRONEGÓCIO. A afirmação foi feita nesta terça-feira (31) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante uma cerimônia,
no Palácio Iguaçu, que marcou um ano da certificação concedida pela Organização Internacional de Saúde Animal (OIE), em 27 de
maio de 2021

UM ANO APÓS CONQUISTA SANITÁRIA, PARANÁ REÚNE
MAIS CONDIÇÕES PARA CRESCER, DIZ GOVERNADOR

O

dutos, como os lácteos, com vista aos
mercados mexicano,
sul-coreano, japonês
e tantos outros do
Leste Asiático”.

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Paraná
c e l e bra seu
primeiro
ano
como área livre de
febre aftosa sem vacinação com todas as
condições reunidas
para ampliar a competitividade no mercado internacional
de proteína animal.
A afirmação foi feita nesta terça-feira
(31) pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior durante
uma cerimônia, no
Palácio Iguaçu, que
marcou um ano da
certificação concedida pela Organização Internacional de
Saúde Animal (OIE),
em 27 de maio de
2021.
“Foi a maior conquista do agronegócio paranaense nos
últimos 100 anos.
Desde 1958 o Paraná
buscava essa certificação, um selo de
qualidade e sanidade
animal que permite
acessar países, principalmente na Ásia,
que não compravam
a carne do Estado
por causa da vacinação”, disse Ratinho
Junior. “Mais do que
um grande produtor
de alimentos, queremos ser o supermercado do mundo para
industrializar tudo o
que produzimos. Fazer com que a matéria-prima passe pela
indústria e chegue
ao exterior embalada
e congelada”.
Além do status sanitário, conquistado
com a ampliação da
vigilância e defesa
sanitária, principalmente após a criação
da Agência e Defesa
Sanitária do Paraná (Adapar), outros
fatores tornam pecuária
paranaense
cada vez mais com-

VIGILÂNCIA

petitiva. O Estado
é o maior produtor
de proteína animal
do País, com a produção de 6,213 milhões de toneladas
de carnes bovina,
suína e de frango no
ano passado.
Mais de 2 milhões
de toneladas de produtos de origem animal foram exportadas pelo Paraná em
2021, incluindo lácteos e pescados, o
que somou US$ 3,4
bilhões (R$ 16,2
bilhões na cotação
atual) na balança
comercial, de acordo com as estatísticas do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
“Isso é fruto de um
trabalho estratégico
que vem do passado,
mas que também inclui muito o olhar do
nosso governo para
consolidar o Paraná
no mercado internacional de alimentação”, salientou o

governador.
“Essa
conquista, que atende todo o agronegócio do Paraná, abre
um mercado gigantesco, de bilhões de
dólares, que reflete
na geração de emprego e na atração
de investimentos de
agroindústrias que
querem se instalar
no Paraná”.

INVESTIMENTOS

Para isso, destacou Ratinho Junior,
o Estado investe em
áreas
estratégicas
para a produção do
campo, com forte
destaque para a infraestrutura e na agilidade dos processos
de
licenciamento
ambiental em propriedades rurais, por
meio do programa
Descomplica Rural.
Na melhoria da infraestrutura rural estão programas como
o Paraná Trifásico,
da Copel, que está
instalando 25 mil
quilômetros de redes

trifásicas no campo,
beneficiando agroindústrias, granjas e
outros
empreendimentos que precisam
de um reforço no
sistema. O Governo
do Estado também
investe R$ 304 milhões para a pavimentação de 1.000
quilômetros de estradas rurais em 202
municípios.
Na outra ponta, os
investimentos para
melhorar a eficiência do Porto de Paranaguá e o projeto
da Nova Ferroeste,
estrada de ferro ligando a cidade de
Maracaju (MS) ao
litoral paranaense,
garantem mais agilidade para levar a
produção ao mercado internacional.

ABERTURA

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto
Ortigara,
afirmou
que com a quanti-

dade de produção,
qualidade e sanidade reconhecidas, o
Estado busca agora
exercitar a habilidade comercial para
fincar a bandeira
paranaense no mercado mundial.
“Este último ano
foi de construção de
oportunidades. Todo
o esforço feito pela
sociedade paranaense ao longo de décadas foi para obter
uma perninha para
o nosso processo de
internacionalização
da nossa produção”,
disse.
“O nosso desafio
era mostrar uma cara
limpa para o mundo,
mostrar que o ambiente de produção
está resolvido para
peste suína clássica
e para aftosa. Isso é
um baita passaporte
para o mundo”, ressaltou. “Esse reconhecimento beneficia a exportação do
frango, peixe congelado e outros pro-

A manutenção do
status sanitário depende de uma atenção constante no sistema de vigilância
dos rebanhos, trabalho feito pela Adapar
através do monitoramento de animais,
mas que conta com a
participação também
dos produtos, com a
atualização cadastral
dos plantéis.
Para reforçar essa
estrutura, o Governo
do Estado nomeou
novos profissionais
para trabalhar na
agência e também
anunciou a abertura de um processo
seletivo para a contratação de técnicos
agrícolas.
“Deixamos
o
amuleto da vacina
e passamos a ter a
vigilância com ponto focal. Teremos
mais profissionais
cuidando de nossas
fronteiras e grandes
investimentos
na
agroindústria, especialmente na área da
suinocultura”, afirmou o diretor-presidente da Adapar,
Otamir Cesar Martins. “Isso mostra
que esse selo não é
só para pôr na parede, mas para vender
os produtos do Paraná para o mundo.
E fazendo constantemente a vigilância, vamos ter oportunidade de vender
melhor”.
Segundo ele, a
fiscalização inclui
tanto o trânsito interestaduais de animais, como o monitoramento das áreas
de fronteira. (Reportagem: AEN, com
edição; Foto: Gilson
Abreu/AEN)
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AUDIOVISUAL. Um dos principais festivais de cinema do Brasil, que ocorre de 1º a 9 de junho, é marcado pelo retorno presencial
às salas de cinema. Ingressos estão à venda com valores a partir de R$7 (meia-entrada). Há ainda programação gratuita com exibição
no Museu Oscar Niemeyer e Teatro da Vila (CIC)

SESSÕES PRESENCIAIS
EQUIPE CORREIO

REPORTAGEM LOCAL

Nesta
quarta-feira
(1º), começa a 11 ª edição do Olhar de Cinema
– Festival Internacional
de Curitiba, um dos mais
importantes eventos voltados à sétima arte do
Brasil, e que retorna este
ano ao formato presencial, tendo parte de sua
programação
online,
indo até o dia 9 de junho.
Ao todo, mais de 100
ﬁlmes, entre curtas e
longas-metragens, foram selecionados para
o festival por meio de
uma curadoria especial,
e que estão divididos em
10 mostras participantes, cada uma com uma
temática. Para o coordenador-geral do Olhar de
Cinema, Antonio Gonçalves Junior, o festival
é a melhor oportunidade
das pessoas em Curitiba
conferirem o que está
sendo produzido de qualidade no mundo todo e
que, na maioria das vezes, não chega nas salas
de cinema. “O Olhar de
Cinema é um festival
que tem como objetivo
desde 2012 exibir ﬁlmes
de todo o mundo, ﬁlmes
independentes e muitos
que, raramente, ou qua-

se nunca, chegam as salas de cinema. Aí acaba
que existe uma produção
mundial extremamente
interessante,
bastante
rica, com olhares diferentes, temáticas super
pertinentes, que acabam
não tendo espaço dentro
do circuito comercial.
Então nós trazemos, durante esses nove dias de
festival, esse panorama
de ﬁlmes do mundo inteiro, sendo representado por mais de 40 países,
com mais de 100 produções”, explica.
Neste ano, o público
poderá conferir sessões
com as dezenas de ﬁlmes no Cine Passeio
(Rua Riachuelo, 410 –
Centro), no Cinemark
do Shopping Mueller
(Av. Cândido de Abreu,
127 – Centro), na Cinemateca de Curitiba (Rua
Presidente Carlos Cavalcati, 1174 – São Francisco), no Museu Oscar
Niemeyer (Rua Mal.
Hermes, 999 – Centro
Cívico) e, com objetivo
de descentralizar as sessões, levando a arte para
regiões mais afastadas,
no Teatro da Vila, na Cidade Industrial de Curitiba (Rua Davi Xavier
da Silva, 451 – CIC).
Haverá ainda exibições

online, que ocorrerão de
07/06 até o dia 09/06 no
site www.olhardecinema.com.br. Dentro do
período, basta veriﬁcar a
lista de produções disponíveis online no próprio
site e fazer a locação da
sessão no valor de R$ 6.
O ﬁlme que abrirá
o 11º Olhar de Cinema será o “Vai e Vem”
(2023| Brasil | 82’), das
cineastas Chica Barbosa
e Fernanda Pessoa, que
conta a história de duas
amigas, uma no Brasil e
a outra nos Estados Unidos, que trocam cartas
fílmicas durante o primeiro ano de pandemia.
O longa só será lançado
nos cinemas em 2023,
pela Boulevard Filmes,
mas, antes disso, os
convidados curitibanos
poderão conferi-lo após
a cerimônia de abertura, no dia 1º/06, no Cine
Passeio, especialmente
para o Olhar de Cinema. “Eu queria que a
Chica tivesse um pouco
da sensação do que era
estar no Brasil naquele
momento – os panelaços
diários, a obsessão com
as notícias, a cidade que
deveria estar vazia, mas
na verdade nunca ﬁcou,
os trabalhadores que não
tiveram a chance de pa-

rar porque o capital, os
empreendimentos imobiliários nunca param
por aqui. Por outro lado,
queria entender como
ela estava vivendo esse
momento lá, recém-chegada aos Estados Unidos de Trump”, explica
Fernanda. Aliás, a própria curadoria do evento
ressalta que, muitos dos
ﬁlmes na programação
da 11ª edição, reﬂetem o
período pandêmico e de
retomada, em que questões referentes a gênero
e representatividade são
destacadas.

HOMENAGENS

Outra grande novidade, dentro desta representatividade citada,
é a homenagem para a
importante cineasta norte-americana Su Friedrich, dentro da mostra
Olhar
Retrospectivo,
com a exibição de sete
de seus ﬁlmes. Friedrich
é um importante nome
do cinema de invenção
e referência indispensável para o pensamento
das autorias lésbicas na
produção de imagens.
Nascida em 1954, Su
Friedrich começou sua
carreira em Nova Iorque, no ﬁm da década
de 1970. Realizou 25

ﬁlmes, atuando como
diretora, fotógrafa e
montadora. Esta será a
maior mostra da obra da
diretora no Brasil, que
ganhará ainda mais peso
com a realização de uma
mesa de debates no “Seminário de Cinema de
Curitiba”, além de uma
entrevista gravada com
a diretora, disponível no
site do festival.
Além disso, outros
cineastas também serão
homenageados, como o
boliviano Kiro Russo,
na Mostra Foco, um expoente do cinema contemporâneo boliviano.
Russo nasceu em La
Paz, em 1984 e produziu
e dirigiu até aqui dois
longas e quatro curtas-metragens, exibidos em
diversos festivais internacionais. No festival
curitibano, serão projetados vários de seus ﬁlmes que transitam entre
a ﬁcção e o documentário.

ENCERRAMENTO

Encerrando a 11ª edição do Olhar de Cinema
- Festival Internacional
de Curitiba, está o ﬁlme
“Todo Mundo Já Foi Pra
Marte” (2022 | Brasil |
75’), do diretor Telmo
Carvalho. O longa re-

trata uma viagem, em
formato de animação,
por sensações e experiências pessoais com
a pandemia. Realizado
por 37 animadores do
Ceará, a produção revela
uma multiplicidade de
procedimentos, olhares,
estilos, mas também de
aberturas para a intimidade de seus criadores.
No isolamento, os
artistas imaginam e sonham com outras possibilidades de mundo
em um ﬂuxo de cores,
formas e desejos. Telmo
Carvalho se especializou
em Cinema de Animação pela Embraﬁlme
e National Film Board
of Canada em 1985, e
foi um dos fundadores
do Núcleo de Cinema
de Animação da Casa
Amarela Eusélio Oliveira, Universidade Federal
do Ceará.

SERVIÇO

Para saber mais, acesse o site www.olhardecinema.com.br e siga
as redes sociais oﬁciais,
pelo Facebook @olhardecinema, pelo Instagram @olhardecinema,
pelo Youtube /olhardecinema. (Reportagem:
Assessoria, com edição;
Foto: Divulgação)
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NOTAS
TROPICAIS
MANGÁS

No início do ano, a Companhia das Letras anunciou
que adquiriu parte do
controle da JBC, editora
referência em mangás. A
primeira notícia após essa
aquisição é que as duas
editoras preparam para os
próximos meses, uma série
de lançamentos de novos
volumes e reimpressões de
mangás. Ao todo, já estão
previstos mais de 40 volumes para serem lançados no
próximo bimestre.

MANGÁS 2

LITERATURA. No mês passado, Rodrigues assinou contrato com uma das maiores editoras da Espanha,
a Publicaciones Caudal (de Madri) e lançará o romance “Tolerancia”

MARCELO PEREIRA RODRIGUES
LANÇARÁ DOIS LIVROS NESTE ANO
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Membro da Academia de Letras de Nova
York (EUA), Marcelo
Pereira Rodrigues vem
colhendo os frutos do
seu trabalho. Autor de
14 livros (fora as traduções), aguarda para
este ano a vernissage
de mais dois. Um para
o mercado espanhol e
latino-americano, outro
para atender aos ávidos
leitores brasileiros.
No mês passado, Rodrigues assinou contrato com uma das maiores
editoras da Espanha, a
Publicaciones Caudal
(de Madri) e lançará
o romance “Tolerancia”. O alcance deste
livro chegará a países
da América do Sul, tais
Argentina,
Uruguai,
Peru, Colômbia e Equador.
Para o público brasileiro e português, lançou, no dia 21 de maio,
durante a Bienal do Livro de Minas, o livro
de contos “O dia de folga”. O primeiro conto,
que dá título ao livro,
foi amplamente divulgado e serviu de aperitivo para o livro todo:
publicado na Revista

Conhece-te;
também
no site cultural português O Barrete (no qual
Marcelo é articulista);
foi traduzido para o
inglês e publicado em
duas revistas asiáticas:
a Sindh Courier (do Paquistão) e a Nodirabegim (do Uzbequistão).
Leitores se emocionaram com a história de
fatalidade do mecânico
Sebastião.
“O dia de folga” é
constituído de 14 contos fictícios onde são
abordados destino; carinho aos idosos; psicopatia; crendices e
superstições; lembranças de infância; comportamento;
loucura;
uma homenagem às
empregadas
domésticas; amor aos animais;
psicologia; conquistas
e muito mais. “Trata-se de meu primeiro livro de contos. Embora
tenha lançado mais de
uma dúzia de livros, é
desafiador propor um
outro gênero. O fato de
ter publicado o primeiro conto foi satisfatório, a recepção dos leitores foi gratificante e
ele chegou até à famosa
The New Yorker. Divido esta alegria com todos os meus leitores”,

diz o autor.
O prefaciador do livro, o português Tiago Ferreira, Mestre
em Literaturas pela
Universidade d o M i nho indica. “‘O dia
de folga’, de Marcelo
Pereira Rodrigues, é
um compêndio de histórias metafóricas e
humanas, que - como
um todo - permitem
a extracção de significados tão próprios
da essência humana.
As descrições longas - e, contudo, tão
p r e c i s a s e l e v e s - p e rmitem que a leitura
seja de uma agradável
fluidez, de tal forma
que conseguimos entrar dentro dos nossos
protagonistas.
Partindo de assuntos
banais, Marcelo Pereira Rodrigues tem
a capacidade de tocar o coração do leit o r, t r a n s f o r m a n d o a
história, inicialmente
simples, num ensaio
sobre a nossa existência. O ambiente que
cria é bastante único
e reconfortante, sendo a sua narração bastante visual e auditiva, o que permite que
a absorção da mesma
s e j a , c o n t i n u a m e nte,

rica e completa. Além
disso, a expressividade
dos diálogos é de uma
mestria tal que se torna muito fácil reconhecer em Marcelo Pereira
Rodrigues um domínio
acentuado na arte de
contar histórias”.

CARREIRA

Com carreira consolidada de duas décadas, Marcelo é editor
da Revista Conhece-te e palestrante, além
de agenciar talentos
da literatura que buscam
profissionalizar
os seus textos. Enfim,
muito trabalho sempre
escrevendo, publicando
e traduzindo. Os leitores (de muitas partes
do mundo) agradecem.
Vale também uma visita ao seu canal do
YouTube MPR Filósofo
para terem uma prévia
do que é uma palestra
deste comunicador.

SERVIÇO

Para mais informações sobre “O dia de
folga”, acesse o site
oficial
do
escritor
( w w w. m a r c e l o p e r e i rarodrigues.com.br).
(Reportagem: Assessoria, com edição; Foto:
Reprodução)

O pacotão de impressões de
junho e julho inclui o título
“My Broken Mariko” (Waka
Hirako), que foi lançado
em março deste e surpreendeu com suas vendas
esgotadas em poucas semanas. A coleção de “Boa
noite Punpun” (Inio Asano), que estava esgotada
nos últimos anos, também
retorna às prateleiras com
seus sete volumes.

LIVRO

Por falar nisso, a editora
Estação Liberdade vai lançar no Brasil o livro “Mil
anos de mangá”, de Brigitte Koyama-Richard (trad.
Nícia Adan Bonatti). Como
o próprio nome diz, conta
a história do mangá, ou das
histórias em quadrinhos, em
seu esplendor e diversidade. O livro de Koyama-Richard foi publicado originalmente em 2007 pela editora
francesa Flammarion. E
agora está em pré-venda no
Catarse (link: https://bit.
ly/3m29I5e) até 6 de junho.

LUTO

Morreu no início da tarde
de segunda-feira (30) o
ator Milton Gonçalves aos
88 anos. De acordo com
a família, ele morreu por
consequências de saúde
provocadas por um AVC
sofrido em 2020. Ele ficou
célebre pela vasta carreira
no teatro, no cinema e na
televisão, atuando em dezenas de novelas da TV Globo,
como “Irmãos Coragem”,
“Sinhá Moça” e “O Rei do
Gado”. Entre os trabalhos
no cinema, se destacam os
papéis em “O Grande Momento”, “Macunaíma” e “A
Rainha Diaba”. Participou de
cerca de 50 filmes.

LUTO 2

Dentre os últimos trabalhos de Milton estiveram
a novela “O Tempo Não
Para”, de 2018, a série
“Carcereiros”, além de
ter participado dos filmes
“Pixinguinha, Um Homem
Carinhoso” e “Hermanoteu na Terra de Godah: O
Filme”.
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ÁRIES - (21 mar a 20 abr)
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SUDOKU
A RECREATIVA - recreativa.com.br

Com a criatividade, simpatia e boa memória em alta, você deve começar o mês arrasando no trabalho, sobretudo se faz home office, toca
um empreendimento ou atividade extra na sua casa. Tudo indica que
contará com a sorte, mas corre o risco de ficar se achane. Controle o
orgulho e egoísmo, ariangel! No início da tarde, seu talento para as
finanças promete ficar no modo turbo e você tende a encher o bolso.

TOURO - (21 abr a 20 mai)

Touro, meu cristalzinho, tô vendo aqui que seu signo deve se mostrar mais
criativo. Você tende a soltar a imaginação e levar a sério suas ideias, planos e sonhos. Ouça sua intuição, que tá on! Só procure se expressar com
foco e sem pressa pra não cometer erros. Melhor não ficar julgando as
pessoas, ok? Os astros avisam que seu jeito mais sociável e charmoso tem
tudo pra atrair as pessoas.

GÊMEOS - (21 maI a 20 jun)

Preparem-se pra tirar o pé da lama, geminianos! É que a Lua embarca
na sua Casa da Fortuna hoje e estimula sua criatividade, facilidade de
atrair dindim e acumular bens materiais. Conte com a sua intuição, que
deve ficar poderosa, pra encher o bolso. Além de mostrar bom gosto,
seu jeito sociável e atencioso tende a fazer sucesso, sobretudo se lida
com público.

CÂNCER - (21 jun a 21 jun)

Com a entrada da Lua no seu signo, tudo indica que seu lado sensível, intuitivo
e criativo irá bombar, migos e migas de Câncer. O momento é excelente pra
afastar o comodismo e apostar na sua imaginação fértil pra crescer na carreira.
No início da tarde, os astros destacam seu jeito amável e carinhoso, favorecendo o convívio social. As pessoas, sobretudo amigos e colegas de trabalho,
devem falar bem de você.

LEÃO - (22 jul a 22 ago)

A Lua migra para o seu inferno astral e não precisa ser nenhum Bidu pra
saber que não é uma coisa muito boa, migos e migas de Leão. É que as
suas emoções tendem a ficar à flor da pele, aí pode se magoar e se irritar
fácil. Pra não agir com imprudência nem fazer drama, ficar um pouco sozinha(o), se possível, talvez ajude a acalmar os nervos. Já na carreira, deve
sorrir à toa.

VIRGEM - (23 ago a 23 set)

A Lua abre a porta das esperanças para o seu signo e tudo indica que contará com muita criatividade, seriedade e intuição pra buscar seus objetivos. Boas chances de alcançar segurança e estabilidade na vida, inclusive
com a ajuda de um amigo. Nos estudos, sobretudo de faculdade, você
tende a abrir os horizontes e ampliar seus conhecimentos. Contato com
pessoas de longe está favorecido, virginianos e virginianas.

LIBRA - (23 set a 22 out)

Para o choque de zero pessoas, tudo indica que o seu signo estará mais
sociável no ambiente profissional. Além de conhecer muita gente, você
tende a buscar um bom entendimento com os colegas e pode ganhar
popularidade. À tarde, os astros anunciam transformações maravilhosas.
Seu faro para fazer bons negócios deve ficar mais forte e há grandes chances de encher o bolso.

ESCORPIÃO - (23 out a 21 nov)

Escorpianos amados, o cenário é perfeito sem defeitos pra estudar,
aprender e ampliar horizontes. Mais sociável e simpático, seu signo
tende a se aproximar das pessoas, inclusive de quem está longe fisicamente. Trabalho ligado ao ensino, publicidade ou exportação em
alta. Só não descuide da saúde, ok? Seus esforços devem fortalecer o
corpo e recuperar sua energia.

SAGITÁRIO - (22 nov a 21 dez)

O mês começa com transformações. Com a entrada da Lua na sua Casa
dos Negócios, sua criatividade e intuição ficam on e você deve ter sucesso, sobretudo se lida com as finanças de outras pessoas. Seu otimismo
tem tudo pra crescer, mas não se deixe levar e evite especulações, investimentos arriscados e imprudências. Cautela! Na saúde, conte com seu
bom gosto pra fazer boas escolhas.

CAPRICÓRNIO - (22 dez a 20 jan)

Capricórnio, meu consagrado, tudo indica que seu signo estará mais sociável, receptivo e simpático. Há chance de fazer bons contatos e associações profissionais vantajosas. Só controle seu lado generoso e bonzinho,
pois algumas pessoas tendem a abusar. No início da tarde, os astros enchem seu astral de magia e sorte. Deve se dar bem tanto em suas relações
pessoais quanto de trabalho.

AQUÁRIO - (21 jan a 19 fev)

Alô, alô, Aquário! Mais prestativo e sensível, seu signo tende a proteger os
colegas e lutar por melhorias no ambiente profissional. Tudo indica que irá ganhar popularidade. O céu só pede cuidado na hora de se expressar pra não
agir com arrogância nem cometer sincericídio. Se tem uma atividade extra,
faz home office ou trabalha em casa, o clima deve ser de paz, harmonia e
conforto, condições muito propícias para o serviço fluir numa boa.

PEIXES - (20 fev a 20 mar)

Você deve acordar com o bumbum virado pra Lua! É que o astro inicia
o rolê no seu paraíso astral e destaca sua criatividade, simpatia, charme
e intuição. Boa hora pra fazer uma fezinha – a sorte está por perto, mas
quem não joga não ganha, certo? Só não exagere pra não entrar em
enrascadas financeiras. No início da tarde, sua mente deve bombar com
excelentes ideias.

CRUZADA
A RECREATIVA - recreativa.com.br
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AVC. De acordo com a coordenadora do Pronto Atendimento de Neurologia do Pilar Hospital em Curitiba, Claudia Panfilio, o AVC é uma doença caracterizada pelo aparecimento de um sintoma neurológico súbito, provocado por uma alteração da circulação no sistema nervoso central, seja no cérebro ou na medula espinhal

QUANTO MAIS RÁPIDO O ATENDIMENTO,
MENORES AS CHANCES DE SEQUELAS

O

alta tecnologia, se
necessário, auxiliam
muito no tratamento
individualizado”, explica a especialista.
O Pilar Hospital
conta com a presença
de médicos especialistas em neurologia no
Pronto Atendimento,
titulados com RQE
(registro no CRM), em
sistema de plantão, de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 20h. Nos demais horários em regime de sobreaviso.

EQUIPE CORREIO

REPORTAGEM LOCAL

rápido
atendimento médico pode
minimizar
a chance de sequelas
nos casos de AVC –
Acidente Vascular Cerebral, por isso, é importante saber como
reconhecer os sintomas da doença e quais
os primeiros cuidados
a tomar. Segundo dados do Ministério da
Saúde, o AVC é responsável por, aproximadamente, 100 mil
mortes por ano em
todo o país.
De acordo com
a coordenadora do
Pronto Atendimento
de Neurologia do Pilar Hospital em Curitiba, Claudia Panfilio,
o AVC é uma doença caracterizada pelo
aparecimento de um
sintoma
neurológico súbito, provocado
por uma alteração da
circulação no sistema
nervoso central, seja
no cérebro ou na medula espinhal. Existem
duas formas de manifestação da doença: o
AVC isquêmico, que
é uma obstrução ou
redução brusca do fluxo sanguíneo em uma
artéria cerebral, causando falta de circulação no seu território
vascular, e o AVC hemorrágico – uma ruptura espontânea de um
vaso, com extravasamento de sangue para
o interior do cérebro.
“Entre os principais
mecanismos associados ao AVC estão a
aterosclerose, causada
pelo depósito de placas de gordura nas artérias, que obstruem,
progressivamente,
os vasos sanguíneos,
causando sua interrupção, e algumas doenças cardíacas, uma vez
que produzem coágu-

PÓS-AVC

Segundo a neurologista,
aproximadamente 70% dos
pacientes que foram
acometidos por um
AVC apresentam sequelas, por isso estas
pessoas devem ter um
acompanhamento médico constante. Em alguns casos, o paciente
também deve ser assistido por uma equipe
multidisciplinar (fisioterapeuta, psicóloga e
fonoaudióloga), que
auxiliará na reabilitação, reinserção na sociedade e na retomada
das atividades de rotina.

COMO
PREVENIR
los no interior do coração e que, se não diagnosticados e tratados,
podem se descolar
pela corrente sanguínea e causar oclusão
nos vasos cerebrais”,
afirma a neurologista.

PRONTO
ATENDIMENTO

Dra Claudia Panfilio alerta que as pessoas devem estar atentas para os sintomas
que podem auxiliar na
identificação da doença. Entre eles estão:
fraqueza ou formigamento do rosto, perna
ou braço (especial-

mente em apenas um
lado do corpo); confusão, compreensão ou
falas alteradas; modificações observadas
na visão, equilíbrio,
coordenação ou andar.
Além disso, tonturas
e dores de cabeça súbitas e intensas, sem
causa aparente, também podem ser sinais
de início do desenvolvimento de um AVC.
Caso sejam verificados estes sintomas,
a pessoa deve ser encaminhada com urgência para um hospital
que possua uma equipe médica capacitada

e especializada em
doenças cerebrovasculares, com Pronto
Atendimento Neurológico. Pacientes com
AVC isquêmico, o
mais comum, quando
atendidos até 4,5 horas após o início dos
sintomas, podem ser
medicados com um remédio que dissolve o
coágulo e minimiza a
chance de sequelas.

IMEDIATO

Para minimizar as
sequelas da doença é
preciso que o atendimento seja imediato
e eficiente. Por isso,

buscar ajuda médica especializada, que
consiga fazer um diagnóstico ágil e preciso,
é fundamental. “Em
um Pronto Atendimento especializado,
como o do Pilar Hospital, a equipe está
preparada para reconhecer, rapidamente,
os indicativos de que o
paciente pode estar sofrendo um AVC, com
isso,
aumentam-se
as chances de tratar
os sintomas e prevenir as sequelas. Além
disso, ter à disposição
exames, UTI e Centro
Cirúrgico com a mais

A evolução de um
AVC está diretamente ligada a fatores de
risco – cuja incidência
tem se tornado cada
vez maior na população –, tais como
pressão alta, diabetes,
tabagismo, obesidade, sedentarismo e
hipercolesterolemia
(quantidades de colesterol acima do normal no sangue). “Para
se prevenir o AVC, as
pessoas devem buscar
controlar os fatores de
risco citados, praticar
uma atividade física e
manter hábitos de vida
saudáveis”, aconselha
a médica. (Reportagem: Assessoria; Foto:
Ilustrativa/Pixabay)
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ANEXO IV-B: Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

ANEXO IV-C: Declaração de Menor

Pregão na forma eletrônica 036/2022.

Pregão na forma eletrônica 036/2022.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores

Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

Em decorrência de falha na geração do arquivo do edital em questão no qual não gerou os
modelos de anexo IV-A ao IV-G exigidos no item 6.6 letra A do presente edital, tornou-se
necessário o presente adendo, portanto ficam inclusos no edital em questão os anexos IV-A ao IVG, conforme modelos abaixo disponibilizados:

ANEXO IV – DECLARAÇÕES
ANEXO IV-A: DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa

de
de
de
de

Pregão na forma eletrônica 036/2022
Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os
requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49
da referida Lei Complementar.

NOME DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

REPRESENTANTE LEGAL:

CNPJ:

REPRESENTANTE LEGAL:

ENDEREÇO:
REPRESENTANTE LEGAL:
________ de _________de 2022.

________ de _________de 2022.

______________________________________

______________________________________

Gabinete do Prefeito
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: clodoaldofernandesdosantos@gmail.com

ANEXO IV-E: Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Pregão na forma eletrônica 036/2022.

Declaro que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico
036/2022,não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
036/2022antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico
036/2022não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS antes
da abertura oficial das propostas; e

Gabinete do Prefeito
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: clodoaldofernandesdosantos@gmail.com

ANEXO IV-F: Declaração de Acessibilidade
Pregão na forma eletrônica 036/2022.

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 036/2022foi elaborada
de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 036/2022, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 036/2022, quanto a
participar
ou
não
da
referida
licitação;

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Gabinete do Prefeito
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: clodoaldofernandesdosantos@gmail.com

Para fins do disposto no Edital do Pregão na forma eletrônica 036/2022, declaro, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico
036/2022, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 036/2022, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

______________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV-D: Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Pregão na forma eletrônica 036/2022.

________ de _________de 2022.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta
ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários
da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
NOME DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

CNPJ:

ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

REPRESENTANTE LEGAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

________ de _________de 2022.
________ de _________de 2022.

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:

______________________________________

______________________________________

ENDEREÇO:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL:
________ de _________de 2022.

______________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
Gabinete do Prefeito
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: clodoaldofernandesdosantos@gmail.com

ANEXO IV-G: Declaração de Cota de Aprendizagem

Gabinete do Prefeito
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: clodoaldofernandesdosantos@gmail.com

Gabinete do Prefeito
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: clodoaldofernandesdosantos@gmail.com

Nova Tebas, 31 de maio de 2022.

ADIAMENTO DA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão na Forma Eletrônico nº 036/2022

Pregão na forma eletrônica 036/2022.

Procedimento Licitatório nº 077/2022
CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS

Declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS - PR

O Município de Nova Tebas-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, comunica que ADIA a data de abertura da presente licitação em decorrência de
adendo no edital em questão, conforme segue:
DATA DE ABERTURA ADIADA PARA: 13 de junho de 2022, às 08h30min (oito horas e
trinta minutos).

NOME DA EMPRESA:

Nova Tebas, 31 de maio de 2022.

CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE LEGAL:

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS - PR

________ de _________de 2022.

______________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Gabinete do Prefeito
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: clodoaldofernandesdosantos@gmail.com

Gabinete do Prefeito
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: clodoaldofernandesdosantos@gmail.com

Gabinete do Prefeito
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05
e-mail: clodoaldofernandesdosantos@gmail.com

SÚMULA

SÚMULA

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

TRAVESSA GUARAPUAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ 32.117.695/0001-82, TORNA PÚBLICO
QUE IRÁ REQUERER AO INSTITUTO ÁGUA E TERRA A LICENÇA PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DA VIA A SER IMPLANTADA
ENTRE AS RUAS PIRAQUARA E O PROLONGAMENTO DA RUA
XV DE NOVEMBRO, BOQUEIRÃO, GUARAPUAVA-PR.

VISTA BATEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
CNPJ 34.479.743/0001-08 torna público que irá requerer ao
Instituto Água e Terra, a Licença Prévia para a Execução do
Prolongamento das Vias Arlindo Ribeiro, Celmira Garcia Costa e a preparação e terraplanagem para a execução do Prolongamento da Rua Sargento Aldomiro Lima a ser implantada
no Bairro Batel, Guarapuava/PR.

QUARTA-FEIRA
1º de Junho de 2022 - Edição nº 1764

Correio do Cidadão

Class/Editais 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE. Abertura das propostas as 09h01min, do dia 15 de
Junho de 2022, tipo menor preço por Item. Local Prefeitura Municipal de
Pitanga. Edital disponível pelo site: www.pitanga.pr.gov.br. Pitanga,
31/05/2022. Maicol G. C. Rodrigues Barbosa – Prefeito Municipal.

CHAMAMENTO PÚBLICO
Edital de Credenciamento nº 003/2022
Procedimento Licitatório nº 083/2022.
O Município de Nova Tebas, Estado do Paraná comunica que realiza chamamento público de
edital de credenciamento conforme as seguintes especificações:

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE COM ESPECIALIDADE EM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA
PROFISSIONAIS EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. Abertura das
propostas as 10h01min, do dia 13 de Junho de 2022, tipo menor preço do Lote.
Local Prefeitura Municipal de Pitanga. Edital disponível pelo site:
www.pitanga.pr.gov.br. Pitanga, 31/05/2022. Maicol G. C. Rodrigues Barbosa –
Prefeito Municipal.

NEUROLOGIA PEDIÁTRICA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE
REABILITAÇÃO INTEGRADA – CERI NO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS - PR.
PERIODO DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS: a partir de 01 de junho de
2022 das 08h00 min (oito horas) até o dia 01 de junho de 2023 até as 17h00min (dezessete
horas).
INFORMAÇÕES: Avenida Belo Horizonte, 695 Centro – Secretaria Municipal de Licitações e
Contratos – CEP 85.250-000, Nova Tebas – Paraná. Fone: (42) 3643-1109 no horário de
expediente. Edital e anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Nova Tebas –
PR e no site do Município www.novatebas.pr.gov.br.

Nova Tebas-PR, 31 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE. Abertura das propostas as 10:00 horas, do dia 15 de
Junho de 2022, tipo menor preço por item. Local Prefeitura Municipal de
Pitanga. Edital disponível pelo site: www.pitanga.pr.gov.br. Pitanga, 31 de Maio
de 2022. Maicol G. C. Rodrigues Barbosa – Prefeito Municipal.

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS – PR.

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05 e-mail: licitacao@novatebas.pr.gov.br

CHAMAMENTO PÚBLICO

LEI Nº 946/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.

Edital de Credenciamento nº 004/2022

O Município de Nova Tebas, Estado do Paraná comunica que realiza chamamento público de
edital de credenciamento conforme as seguintes especificações:

EMENTA:
AUTORIZA
O
EXECUTIVO
MUNICIPAL A ABRIR NO ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2022, UM CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS

A Câmara Municipal de Nova Tebas, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

Procedimento Licitatório nº 085/2022.

ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NAS

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do Município
para o exercício financeiro de 2022, um Crédito Adicional Especial no valor de R$
111.240,00 (Cento e onze mil e duzentos e quarenta reais) para suporte das
despesas abaixo especificadas:

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS – PR, EM REGIME DE 40
HORAS SEMANAIS, DEVENDO CUMPRIR COM TODAS AS DEMANDAS E OBRIGAÇÕES
DESSAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E PRIMÁRIA DA INCIDÊNCIA BUCAL.

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO...................R$ 2.160,00
04.001 SM GESTÃO E GOVERNO
04.001.04.121.0401.2.401. FORTALECIMENTO DA GESTÃO E GOVERNO
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

PERIODO DE INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS: a partir de 01 de junho de
2022 das 08h00 min (oito horas) até o dia 01 de junho de 2023 até as 17h00min (dezessete
horas).
INFORMAÇÕES: Avenida Belo Horizonte, 695 Centro – Secretaria Municipal de Licitações e

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA........................................R$ 2.160,00
05.001 GESTÃO SM DA FAZENDA
05.001.04.122.0401.2.501. ATIVIDADES DA FAZENDA MUNICIPAL
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

Contratos – CEP 85.250-000, Nova Tebas – Paraná. Fone: (42) 3643-1109 no horário de
expediente. Edital e anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Nova Tebas –
PR e no site do Município www.novatebas.pr.gov.br.

06 SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE................................R$ 14.040,00
06.001 GESTÃO SM EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE/FUNDEB
06.001.12.361.1201.1.602. DESENVOLVIMENTO E APOIO DAS ESCOLAS
MUNICIPAL
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

Nova Tebas-PR, 31 de maio de 2022.

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS – PR.

06 SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE................................R$ 2.160,00
06.001 GESTÃO SM EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE/FUNDEB
06.001.12.361.1201.2.601. EDUCAÇÃO HUMANIZADA, TECNOLÓGICA E
EMPREENDEDORA
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres
06 SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE................................R$ 17.280,00

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos
Avenida Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Estado do Paraná
Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05 e-mail: licitacao@novatebas.pr.gov.br

06.001 GESTÃO SM EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE/FUNDEB
06.001.12.365.1201.1.603. MANUTENÇÃO E APOIO DOS CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL -CMEI
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...................R$ 8.640,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.002.08.241.0801.2.105. ILPS - CASA LAR DO IDOSO SÃO PEDRO
APÓSTOLO
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...........................................R$ 7.560,00
07.001 GESTÃO FUNDO DE SAÚDE E SMS
07.001.10.301.1001.2.701. SAÚDE SEM LIMITES: APSUS/UBS
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...................R$ 1.080,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.002.08.243.0801.2.104. MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............................................R$ 5.400,00
07.001 GESTÃO FUNDO DE SAÚDE E SMS
07.001.10.301.1001.2.708. NOVA TEBAS MAIS GESTÃO + SUS
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...................R$ 5.400,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.002.08.244.0801.2.102. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CRAS NOVATEBENSE
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.........................................R$ 16.200,00
07.001 GESTÃO FUNDO DE SAÚDE E SMS
07.001.10.302.1001.2.706. HMAP - SAÚDE NA HORA CERTA
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...................R$ 2.160,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.002.08.244.0801.2.103.
MANUTENÇÃO
DO
SERVIÇO
CREAS
NOVATEBENSE 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

08 SM DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS................................R$ 1.080,00
08.001 GESTÃO SM URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS
08.001.15.451.2701.1.801. ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL, URBANISMO E
OBRAS
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

11 SM DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA......................................R$ 1.080,00
11.001 GESTÃO SM INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
11.001.26.782.2601.1.111. NOVA TEBAS MAIS INFRAESTRUTURA
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

08 SM DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS................................R$ 2.160,00
08.001 GESTÃO SM URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS
08.001.15.451.2701.1.802. FABRICAR E PAVIMENTAR: MINHA RUA MELHOR
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

11 SM DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA....................................R$ 15.120,00
11.001 GESTÃO SM INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
11.001.26.782.2601.1.112. MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO
CAMPO
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.......R$ 2.160,00
09.001 GESTÃO SM DESENVOLVIMENTO RURAL
09.001.20.606.2001.2.902. FORTALECIMENTO RURAL :NOVA TEBAS, TERRA
FORTE
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.......R$ 1.080,00

GABINETE DO PREFEITO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 082/2022

12.001 GESTÃO SM MEIO AMBIENTE E TURISMO E FMMA
12.001.18.122.2201.2.121. MEIO AMBIENTE E TURISMO :NOVA TEBAS
SUSTENTÁVEL
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.......R$ 2.160,00
12.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES
ECOLÓGICAS
12.003.18.541.2201.2.122. FORTALECIMENTO DAS ESTAÇÕES ECOLÓGICAS
- VIDAVERDE
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.........R$ 2.160,00
15.001 GESTÃO SM LICITAÇÃO E CONTRATOS
15.001.04.122.0401.2.151. ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recursos 1000 – Recursos Ordinários Livres
Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior será utilizado o
Superavit Financeiro do Exercício Anterior no valor de R$ 111.240,00 (Cento e
onze mil e duzentos e quarenta reais).
Art. 3º Das alterações constantes desta Lei ficam também alteradas as ações do
PPA e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que
couber.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA PARA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 082/2022

REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO AIRCROSS 1.6 LIVE PLACAS BES4D73.
VIGÊNCIA: Por um período de 60 (sessenta dias).
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após a realização do
serviço, e respectiva emissão da nota fiscal.
CONTRATADO: STA SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
LTDA
VALOR TOTAL: R$ 596,71 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.001.08.243.0801.2.106.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

01
02
03
04

OBJETO:

REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO AIRCROSS 1.6 LIVE PLACAS BES4D73.

REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO AIRCROSS 1.6 LIVE PLACAS BES4D73.

Com fundamento nas informações constantes no Ofício da Secretaria Municipal de
Assistência Social datado de 25/05/2022, recebido pela Comissão de Licitação no dia
Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a inexigibilidade de licitação para a prestação
dos serviços supramencionados, perfazendo o valor de R$ 596,71 (quinhentos e noventa
SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 37.737.796/0001-70. Para a efetivação da presente Inexigibilidade
levou-se em conta as devidas cotações e o melhor preço, visando o atendimento ao

JUNTA DE TAMPA DE CARTER
FILTRO DE OLEO
OLEO LUBRIFICANTE AUT 0W30
SERVIÇO DE MECÂNICA

Unid.

Quant.

UN
UN
UN
SV

1,00
1,00
4,00
1,00

Valor
Unit.
4,00
39,99
58,18
320,00
Total:

Valor
Total
4,00
39,99
232,72
320,00
R$ 596,71

Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Tebas, em 31 de maio de 2022.
JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de Inexigibilidade tem fundamento no artigo nº
25 da Lei nº 8666/93, nos termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como do
parecer jurídico, que embasam este processo.

Clodoaldo Fernandes dos Santos
Prefeito Municipal

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA PARA

e seis reais e setenta e um centavos), tendo como contratada a empresa STA

10.001.08.243.0801.2.106.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSULMO

Descrição

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 082/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2022
CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA/AUTORIZADA

PARA

Tendo em vista que a documentação referente à Inexigibilidade de Licitação n° 013/2022
atende a todos os requisitos do artigo 25 da Lei 8.666/93;

25/05/2022, ante as justificativas que se embasam no Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, o

CNPJ/MF: 37.737.796/0001-70

Item

RATIFICAÇÃO

interesse público.

Considerando o parecer jurídico, o qual foi favorável a homologação da
presente inexigibilidade;
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Inexigibilidade de
Licitação n° 013/2022, para a contratação dos serviços supramencionado, com a empresa
STA SOLUCOES COMERCIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 37.737.796/0001-70, no valor de R$ 596,71 (quinhentos e noventa e
seis reais e setenta e um centavos).

Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Tebas-PR, 31 de maio de 2022.

PUBLIQUE-SE
Nova Tebas-PR, 31 de maio de 2022.

____________________________________
CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

Nova Tebas-PR, 31 de maio de 2022.

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TEBAS
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Saúde

Correio do Cidadão

QUARTA-FEIRA
1º de junho de 2022

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TABAGISMO. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), apontam que o tabaco
mata aproximadamente 5,4 milhões de pessoas por ano e, mais de 50 doenças estão associadas ao tabagismo, e ainda, indicam
que o fumante passivo também pode desenvolver câncer de pulmão em 25% dos casos, além de outras doenças

FIOCRUZ ALERTA PARA MALEFÍCIOS
AMBIENTAIS DO TABACO

A

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

lém dos
prejuízos
à
saúde
de quem
fuma,
o
uso e o cultivo de tabaco também causam
impactos no meio ambiente e nos trabalhadores de sua cadeia
produtiva,
aponta
uma campanha lançada ontem (31) pelo
Centro de Estudos
sobre Tabaco e Saúde (Cetab) da Escola
Nacional de Saúde
Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz).
Nesta terça-feira
(31), comemorou-se
o Dia Mundial Sem
Tabaco, e os pesquisadores ressaltam que
o desmatamento para
o plantio e o descarte pós-consumo são
graves
problemas
ambientais.
O Cetab foi designado como Centro
de Conhecimento da

Convenção-Quadro
para o Controle do
Tabaco (CQCT) da
Organização Mundial
da Saúde (OMS) em
temas que dizem respeito à proteção do
ambiente e da saúde
das pessoas durante
o cultivo do tabaco e
a fabricação dos produtos derivados e no
o apoio a alternativas
economicamente viáveis à produção do
fumo.
“Segundo a OMS,
estima-se que 1,5 bilhão de hectares de
florestas já tenham
sido perdidos devido
ao cultivo do tabaco desde a década de
1970; hoje, 200 mil
hectares de terra são
desmatados todos os
anos para este fim”,
afirma a Fiocruz.
“Em muitos países,
é a mata nativa que
segue sendo destruída. Ao mesmo tempo,
solo, ar e água são
poluídos,
especialmente devido ao uso

de agrotóxicos”.
A campanha alerta
que, por ano, 766,5
mil toneladas de bitucas de cigarro são
despejadas no meio
ambiente e que seus
filtros estão entre os
tipos de lixo plástico mais comum nos
oceanos.
Outro ponto levantado é a exposição de
agricultores a agrotóxicos e à nicotina
presente nas folhas
verdes do tabaco, que
também causa problemas de saúde.
De acordo com o
pesquisador Marcelo
Moreno, 11,2% dos
casos de intoxicação
por agrotóxicos agrícolas no Brasil ocorreram na fumicultura,
à frente de 8,5% da
soja e 7,6% do café.

GUARAPUAVA

Este ano, o tema
mundial da campanha é: “Envenenando o nosso planeta”.
Focado no meio am-

biente, esta temática
foi escolhida, pois o
cultivo, produção e
uso de cigarros poluem a água, o solo e
o ar, além de causar
diversos malefícios
à saúde das pessoas,
devido ao uso intenso
de venenos que deixam resíduos tóxicos.
Ou seja, o tabagismo
prejudica não apenas
os fumantes ou quem
está exposto à fumaça, mas também o
meio ambiente.
Em Guarapuava, a
temática trabalhada
este ano pela Secretaria de Saúde é: “Não
deixe a sua vida virar
fumaça”, incentivando o fumante a buscar
ajuda para que não se
torne mais uma estatística. Dados da
OMS (Organização
Mundial da Saúde),
apontam que o tabaco mata aproximadamente 5,4 milhões
de pessoas por ano e,
mais de 50 doenças
estão associadas ao

BOLETIM

Saúde confirma mais 5.554 casos e 17 óbitos
pela Covid-19 no Paraná

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira
(31) mais 5.554 casos
confirmados e 17 mortes - não necessariamente representam a
notificação das últimas 24 horas - em decorrência da infecção
causada pelo novo coronavírus. Há ajustes
ao final do texto.
Os dados acumulados do monitoramento
da Covid-19 mostram

que o Paraná soma
2.518.268 casos confirmados e 43.099
mortos pela doença.
Os casos confirmados
divulgados
nesta data são de
maio (5.436), abril
(10), março (4), fevereiro (15) e janeiro (74) de 2022;
dezembro (2), novembro (1), outubro
(1), setembro (1),
agosto (1), julho (1),
junho (3), maio (1),
abril (1), março (1) e
fevereiro (2) de 2021.
Duzentos e trinta

e oito pacientes com
diagnóstico
confirmado ou suspeito de
Covid-19 estão internados em leitos SUS
(92 em UTI e 146 em
leitos clínicos/enfermaria).
A Sesa informa a
morte de 17 pacientes. São sete mulheres e dez homens com
idades entre 01 e 95
anos. Os óbitos ocorreram entre 14 de fevereiro a 30 de maio
de 2022.
Os pacientes que
foram a óbito residiam

em: Londrina (2), Ângulo, Toledo, Pérola d’Oeste, Pinhais,
Maringá,
Loanda,
Ivaí, Guaraci, Curitiba, Cianorte, Cambé,
Bandeirantes, Araucária, Apucarana e Ampére.

FORA DO
PARANÁ

O
monitoramento da Sesa registra
11.107 casos de residentes de fora do Estado, 237 pessoas foram
a óbito. (Reportagem:
AEN, com edição)

tabagismo, e ainda,
indicam que o fumante passivo também
pode
desenvolver
câncer de pulmão em
25% dos casos, além
de outras doenças.
Vale ressaltar que
é considerado fumante passivo quem
não têm o hábito de
fumar, mas convive
com pessoas que fumam em ambientes
fechados, seja em
casa ou no trabalho,
pois a exposição à
fumaça é igualmente
maléfica.

ATENDIMENTO

A Secretaria de
Saúde de Guarapuava
oferece todo suporte
de tratamento contra

o tabagismo de forma
gratuita, basta buscar
orientação em uma
Unidade Básica de
Saúde (UBS) próxima
da residência.
As pessoas que desejam deixar de fumar, podem entrar
em contato por meio
do WhatsApp: (42)
98885-0561 (WhatsApp).
Presencialmente,
o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) funciona
de segunda a sexta-feira, das 8h ao
meio-dia e das 13h
às 17h. Na rua Presidente Getúlio Vargas, 1.981, Centro.
(Reportagem: Redação e agências)

