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4Cidades e
MULHER PARANAENSE
Mapeamento das Startups Paranaenses 2022 

revela que entre 2019 e 2022, o número de mulheres que 
comandam startups subiu de 16% para 36% no perfil 
comparativo de gênero. Visando o fortalecimento desse 
segmento o Governo do Paraná implementou duas 
linhas exclusivas de financiamento para negócios de 
mulheres, uma na Fomento Paraná (Banco da Mulher 
Paranaense) e uma no BRDE (BRDE Empreendedoras). 
As liberações já ultrapassam R$ 140 milhões.

SALTO DO ITARARÉ

REVOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 30-2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 14-2022

O Prefeito Municipal de Salto do Itararé/PR, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade a Lei 
nº 8.666/93, art. 49, considerando que, por razões 
de conveniência e oportunidade, tendo em vista o 
interesse público, resolve REVOGAR o Processo 
Administrativo nº 30-2022, na modalidade Pregão 
Presencial nº 14-2022, cujo objeto é REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Salto do Itararé/PR, 08 de março de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REVOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 29-2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 13-2022

O Prefeito Municipal de Salto do Itararé/PR, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade a Lei 
nº 8.666/93, art. 49, considerando que, por razões 
de conveniência e oportunidade, tendo em vista o 
interesse público, resolve REVOGAR o Processo 
Administrativo nº 29-2022, na modalidade Pregão 
Presencial nº 13-2022, cujo objeto é REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
EMERGENCIAIS.
Salto do Itararé/PR, 08 de março de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Nesta segunda-feira (07), o 
prefeito de Wenceslau Braz 
Atahyde Ferreira, o Taidinho, 
anunciou a conclusão da obra 
do Centro Social Urbano do 
Município, agora intitulado 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 
Serão atendidos mais de 150 
alunos entre seis a 15 anos 
de idade, que frequentarão o 
local em contra turno escolar.
Segundo o prefeito, o local 
estava parado desde 2017, ou 
seja, há cinco anos. “O Centro 
estava totalmente descuidado, 
com materiais danificados, 
sujos e quebrados. Com a 
reforma conseguimos montar 
novamente um local bonito e 

agradável que vai atender ade-
quadamente nossos alunos”, 
comentou. 
O local possui uma ampla 
estrutura, contando com 
cinco salas de recriação onde 
monitores atenderão todas 
as necessidades dos alunos. 
Conta também com a padaria 
que prevê produzir cerca de 
2.500 pães por dia que serão 
distribuídos para a educação 
municipal e os demais órgãos 
públicos, além de quadra, 
parquinho e outros cômodos 
essenciais.  
Os alunos terão acesso a aulas 
recreativas de violão, teclado, 
caratê, informática e muitas 
outras atividades que serão 

todas desenvolvidas com a 
supervisão de profissionais 
especializados. “Graças a 
Deus e a nossa equipe pode-
remos ver as crianças do 
nosso município felizes, bem 
atendidas e bem assistidas. 
Cuidamos bem dos nossos 
futuros cidadãos. 
O Deputado Cobra Reporte 
esteve ontem (07) no local 
para conhecer a estrutura e 
aproveitou para parabenizar 
a equipe. “O projeto estava 
parado e o Tadinho como 
grande prefeito e adminis-
trador conseguiu colocar 
para funcionar. Parabéns ao 
município e a toda equipe 
envolvida”, enaltece.

Após reforma, Centro Social de 
Wenceslau Braz volta a funcionar 

[EDUCAÇÃO]

Por Daniele Caetana 

O município de Arapoti atra-
vés da secretaria de Educação, 
como apoio da Arauco, está 
implantando o Método das 
Boquinhas (fonovisioarticu-
latório) como ferramenta de 
aprimoramento de alfabe-
tização dos alunos da rede 
municipal de ensino. 
Segundo a Chefe da Divisão de 
Ensino da Secretaria de Edu-
cação, Cristiane Simão, o obje-
tivo de inserção desse método 
é melhorar cada vez mais a 
alfabetização das crianças do 
município.  “Esse método para 
nós é a realização e um sonho. 

Ele veio de uma professora 
que realizou o curso há um 
bom tempo e acreditou que 
o método seria possível para 
toda rede pública ensino de 
ensino”, contou. 
A professora e multiplicadora 
Suélia Pinheiro, que faz parte 
da equipe do grupo do Método 
das Boquinha, explicou como 
funciona o método e como 
ele beneficiará o ensino-
-aprendizagem das crianças. 
“Em Arapoti começamos a 
trabalhar com as crianças no 
ano de 2021, principalmente 
aquelas que tem dificuldades 

de aprendizagens. O método 
é importante porque ele é 
multissensorial, trabalhamos 
todas as áreas necessárias 
para que a criança aprenda, 
como o visual, o auditivo e o 
articulatório, por isso também 
se chama método fonovisioar-
ticulatório”, explicou. 
Atualmente o projeto está na 
segunda etapa de capacita-
ção, para que os professores 
consigam fazer com que essas 
crianças avancem de forma 
mais rápida com o Método das 
Boquinhas.

Arapoti realiza capacitação para implantar 
Método Boquinhas na Rede Municipal de Ensino 

Por Daniele Caetana 

Equipes da Polícia Militar de 
Santo Antônio da Platina rea-
lizaram nesta segunda-feira 
(07) e terça-feira (08) a maior 
apreensão de drogas do ano 
no município. Ao todo, foram 
quase meia tonelada de maco-
nha em duas ações distintas. 
De acordo com informações 
da PM, a primeira apreensão 
aconteceu na tarde desta 
segunda-feira no Bairro 
Murakami. Por volta das 

15h00, policiais militares e 
civis deflagraram uma ope-
ração conjunta de combate 
ao tráfico de drogas no muni-
cípio e realizaram o cumpri-
mento de mandado de busca e 
apreensão em uma residência 
cujo denúncias davam conta 
que se tratava de um depósito 
de drogas. 
Durante a ação, o local foi 
cercado, mas nenhum sus-
peito foi localizado. Porém, 

durante as buscas no interior 
da residência, os policiais se 
depararam com uma grande 
quantidade de tabletes de 
maconha que, ao serem pesa-
dos, totalizaram 406,6 Kg da 
erva. Na sequência, foram 
realizadas diligências em 
busca do suspeito, mas ele não 
foi encontrado. 
Já no início da manhã desta 
terça-feira, por volta das 
07h00, os policiais receberam 

uma denúncia anônima infor-
mando que uma mochila cheia 
de drogas estava abandonada 
próximo a Unidade Básica 
de Saúde do bairro Vitória 
Régia. Diante da informação, 
os agentes foram ao endereço 
informado para averiguar a 
situação. 
No local, os agentes encon-
traram a referida mala que 
continha em seu interior 38 
tabletes de maconha que, ao 

serem pesados, aferiram a 
quantia de 32,1 kg da droga. 
Também foram realizadas 
diligências em busca do dono 
da erva, mas ninguém foi 
encontrado. 
Frente aos fatos, foram toma-
das as providências cabíveis 
aos dois casos e as diligências 
em busca dos responsáveis 
pelos entorpecentes conti-
nuam. 

Polícia encontra 
quase meia tonelada 
de maconha em Santo 
Antônio da Platina

Parte da droga estava em uma 
mochila abandonada na BR-153 
e a maioria escondida em uma 
residência no bairro Murakami

Da Redação

[TRÁFICO DE DROGAS]

Uma denúncia anônima levou 
a equipe da Polícia Militar de 
Arapoti a prender um homem 
e apreender um adolescente 
suspeitos de planejar um 
homicídio no município. A 
situação foi registrada na 
noite desta segunda-feira (07).
De acordo com informações 
da PM, por volta das 20h30 os 
policiais se deslocaram até a 
Rua Saladino de Castro, no 
Centro, para averiguar uma 

denúncia sobre dois indiví-
duos que estariam planejando 
um assassinato de uma pessoa 
ainda não identificada. No 
local, os agentes realizaram a 
abordagem dos dois suspeitos 
que estavam em um automó-
vel VW/Gol. 
No veículo, foram flagrados 
um adolescente de 17 anos e 
um homem de 27 anos, além 
de 20 munições calibre 22 
na porta do motorista. Na 

sequência, os policiais foram 
até a casa do mais velho onde 
encontraram uma munição 
calibre 38 e duas munições 
calibre 45.
Frente aos fatos, o homem foi 
preso e o adolescente apreen-
dido sendo encaminhados 
juntamente com as munições 
para delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas as 
providências cabíveis ao caso. 

PM prende homem e apreende adolescente 
suspeitos de planejar homicídio em Arapoti

Um homem foi preso na 
noite desta segunda-feira 
(07) após agredir a sua 
esposa. O crime que acon-
teceu as vésperas do Dia 
Internacional da Mulher 
foi registrado em Siqueira 
Campos. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, o 
suspeito foi denunciado 
por agredir a esposa cau-
sando lesões corporais na 

vítima. Após a denúncia, 
o agressor foi preso em 
flagrante e encaminhado 
a delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 
Na sequência, o homem foi 
encaminhado para carce-
ragem do Depen na cidade 
de Wenceslau Braz onde 
permanece a disposição 
da Justiça. 

Homem é preso após 
agredir a esposa em 

Siqueira Campos
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