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PREFEITURA >> CORTE DE GASTOS

Elizabeth vai
extinguir CPS,
Prolar e a TV
Educativa
A Chefe do executivo também elencou
prioridades e estratégias para o exercício deste ano de
2022
DA REDAÇÃO
cotidiano@jmnews.com.br

A

prefeita Elizabeth Schmidt
apresentou nesta quarta-feira
(02) a vereadores de sua base
um plano de contingenciamento
e as principais estratégias para
manter o funcionamento da máquina para o exercício de 2022.
Durante a reunião, a chefe do Executivo Municipal ressaltou as dificuldades econômicas que serão
enfrentadas pela administração
municipal neste ano, principalmente por conta da injustiça

fiscal, que atrasa o desenvolvimento do município. “Há 23 anos
não atualizamos o valor venal
dos terrenos do município. Isso é
um verdadeiro atraso para Ponta
Grossa, que fica bem atrás de
outras cidades do mesmo porte
porque mantém cobrança calculada nos anos 90 e que não é
capaz de cobrir serviços de excelência que precisam ser executados em pleno 2022.”, ressaltou.
Entre as principais medidas
apresentadas aos vereadores, está
a redução em 25% do custeio
das secretarias. “Já determinei aos
nossos secretários que pisem no
freio, elenquem prioridades e economizem no que puderem. Precisamos melhorar nosso caixa pra
termos condições de honrar compromissos importantes que queremos cumprir, com foco principal na saúde, que é a nossa
grande prioridade para 2022.”,
disse.
Elizabeth Schmidt também

SAÚDE

Dom Sérgio
testa positivo
para covid e
pede orações

Reestruturação. Elizabeth também apresentou algumas ações que pretende
realizar para o enxugamento da máquina pública | Foto: Rodolpho Bowens

DESAFIOS

Prefeita pede apoio de vereadores
Diante dos novos desafios e dificuldades orçamentárias, a chefe do
Executivo Municipal pediu o apoio dos vereadores para esse momento de
grande desequilíbrio financeiro, mas que, segundo ela, será enfrentado
com seriedade e muito trabalho. “Nós vamos em frente, mesmo com muita dificuldade. Vamos mostrar à população o tamanho que nossa cidade
realmente tem e tudo que precisa ser feito pra ela chegar à grandiosidade
que merece”, finalizou.

apresentou aos vereadores algumas ações que pretende realizar para o enxugamento da
máquina pública e melhor estruturação dos serviços. Entre elas, a extinção da Prolar. “Hoje, todos os
programas de habitação são provenientes do governo federal e
do governo do Estado. Não faz
sentido mantermos uma estrutura
com 22 funcionários e que custa
R$ 6 milhões aos cofres públicos,
mas que não cumpre mais o papel

que cumpria há anos.”, ressaltou.
Da mesma maneira, a prefeita
também fez uma avaliação aos vereadores sobre a dificuldade de
manter a estrutura da Funepo Tv Educativa. “Hoje no Paraná, nenhuma cidade do porte de Ponta
Grossa mantém uma repetidora.
Precisamos ter coragem de admitir isso e ter coragem de parar
uma estrutura que custa quase R$
2 milhões por ano. Temos desafios
mais importantes”, explicou.

O bispo da Diocese de
Ponta Grossa, Dom Sergio Arthur Braschi, após apresentar alguns sintomas durante vários
dias, foi orientado por seus médicos a realizar uma tomografia
de tórax e pescoço e também
um teste de Covid 19. Os exames
foram feitos na última segundafeira (31).
O resultado do teste deu positivo para Covid e, desde então,
o bispo segue confinado, esperando melhora. Dom Sergio
deveria ter se internado novamente na terça-feira (1) para dar
continuidade a seu tratamento,
iniciando o novo ciclo de quimioterapia, que seguiria até o sábado.
No entanto, em função de
seu atual estado de saúde, o
tratamento foi reagendado para
a próxima semana, se possível.
“Peço orações a todos e abertura
de coração para esse momento
difícil”, solicita Dom Sergio.
No final do ano passado,
o bispo Dom Sergio passou
por um tratamento e chegou a
receber soro e medicamentos,
via cateter, e, em seguida, começou a quimioterapia no Hospital Santa Casa de Misericórdia.
Estava se sentindo bem. Confiante, o bispo agradeceu todas as
mensagens “Obrigado a todos.
Deus abençoe!”.

PUBLICAÇÃO LEGAL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico
da Universidade Estadual de Ponta Grossa
CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 02 2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Objeto: credenciamento de profissionais de diferentes áreas de Educação Física para
atuação por tempo determinado no Projeto de Extensão “UEPG + Ativa”
Período de inscrição: 03 a 17 de fevereiro de 2022.
Informações adicionais, assim como o Edital e seus Anexos com as especificações
completas do processo de credenciamento poderá ser obtido no site
http://www.fauepg.org.br.
Ponta Grossa, 02 de fevereiro de 2022. Sinvaldo Baglie - Presidente da FAUEPG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
(ਓਔਁਏਏ3ਁਁਣ
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 04-2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para realizar
pavimentação em pedra irregalar em estrada do Jangai e Bonsucesso. ABERTURA DA
LICITAÇÃO: 22 de fevereiro de 2022, às 10h00min. LOCAL DE ABERTURA: Sala de
Reuniões e Licitações, 3º Andar no endereço informado abaixo.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser adquirido através
do e-mail:- compras@jaguariaiva.pr.gov.br ou através do link http://portal.jaguariaiva.
pr.gov.br/transparencia/licitacoes/. Maiores Informações no Dept.º de Compras e Licitação –
sito a Praça Isabel Branco, 142, Centro Administrativo Otélio Renato Baroni - telefone (43)
3535-9400 – Ramal: 9438 no horário: das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30min.
Jaguariaíva, 01 de fevereiro de 2022.
VINICIUS WEIGERT
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
(ਓਔਁਏਏ3ਁਁਣ
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
O Município de Jaguariaíva-Pr., torna público que fará realizar, às 10:00 horas do dia 08 de
março do ano de 2022, na Praça Isabel Branco n° 142 em Jaguariaíva , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços
¿[RVHVHPUHDMXVWHGD s) seguinte(s) obra(s):
Local do objeto

Objeto

Quantidade e
unidade de medida

Prazo de
execução

Bairros Primavera,
Vila Fonseca e São Luiz

Pavimentação
em CBUQ

26.557,14 m²

270 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada
através do e-mail comprasjag@gmail.com. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail
acima mencionados – Telefone 43-3535-9438.
Jaguariaíva, 02 de fevereiro de 2022.
Vinicius Weigert
Presidente omissão

PONTA GROSSA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 1 OFICIO
Rua Frei Caneca, nº 120, Centro.
Município e Comarca de Ponta Grossa - Estado do Paraná.
Telefone 42 – 3224 - 0307
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram-me os documentos exigidos
pelo artigo 1525 nº I, II, IV e V do Código Civil Brasileiro.
MAURO HENRIQUE VERSCHOOR E MARCELA WEISE FANHA
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o preVHQWHSDUDVHUD¿[DGRHPFDUWyULRQROXJDUGHFRVWXPH
DANIELLE MIALSKI VILAS BOAS
2¿FLDO

ORAÇÃO DE SÃO CIPRIANO
#Obs: Não faça pra trazer gente comprometida. ESSA ORAÇÃO, A PESSOA NUNCA
MAIS TE ABANDONARÁ, NUNCA MAIS SAIRÁ DO SEU PÉ E TE AMARÁ PELO RESTO
DOS SEUS DIAS… FAÇA E VERÁ O QUE
ACONTECE. EM 10 MINUTOS APÓS PUBLICAR, A PESSOA VAI TE LIGAR, TE PROCURAR, mas é importante ter FÉ, pois é uma
oração para o amor muito forte e poderosa!
Pelos poderes de São Cipriano e das três almas pretas que vigiam São Cipriano, (fulano)
vai vir agora atrás de mim (seu nome). Quero
que você, (fulano), venha de rasto, andando,
correndo, apaixonado, cheio de amor e tesão
SDUD¿FDUFRPLJRRPDLVUiSLGRSRVVtYHO6mR
Cipriano, eu terei esse poder que (fulano)
deixe de uma vez todas as outras mulheres
para assumir que me ama, (seu nome). São
Cipriano, faça com que (fulano) me procure
ainda hoje e agora, desejando estar comigo
(seu nome) e ao meu lado. Que (fulano) me
admire e me ame muito. Quero que (fulano)
tenha a certeza que eu sou a pessoa perfeita para ele, o amor da sua vida e que (fulano)
não possa mais viver sem mim, (seu nome) e
tenha a certeza que sou SUA, e tenha sempre a minha imagem em seu pensamento em
todos os momentos de sua vida. Agora, com
quem estiver, onde estiver, (fulano) será arranFDGRGDtSRUTXHRSHQVDPHQWRGHOHHVWiHP
mim, (seu nome) e, ao me ver, que sinta muito
tesão, como nunca sentiu por ninguém e, ao
se deitar, que tenha sonhos eróticos comigo e,
ao acordar, que sinta muitas saudades minhas
e, ao andar, pensará em mim a todo momento
do seu dia. Terá o pensamento em mim e vai
querer me sentir, sentir meus carinhos, me ver,
sentir meu cheiro, minhas mãos, me tocar com
amor. Que (fulano) queira me abraçar, beijar,
cuidar de mim, (seu nome), e sentirá prazer
até em ouvir minha voz, (seu nome). Que tenha muito ciúmes de mim, (seu nome). São Cipriano, faça (fulano) sentir por mim, (seu nome)
um desejo fora do normal, como nunca sentiu
por outra pessoa e nunca sentirá por ninguém.
Que (fulano) sinta ódio e nojo de TODAS AS
MULHERES QUE ELE PROCURA OU QUE
ANDAM ATRÁS DELE, e as rejeite, e outras
pessoas que tiverem interesse sexual por ele,
para dedicar seu amor a mim, (seu nome).
Que seu amor seja só meu, (seu nome), pois
somente comigo sentirá prazer, alegria e felicidade. Eu serei tudo na vida dele. Que tenha
prazer apenas comigo, (seu nome). Que tenha
tesão somente por mim, (seu nome), e que
seu corpo seja só meu. Que só tenha paz se
estiver ao meu lado. Agradeço a São Cipriano
por estar trabalhando em meu favor e vou divulgar seu nome publicando essa oração sete
vezes seguidas em troca de amansar (fulano)
e trazê-lo apaixonado, carinhoso, devotado,
GHGLFDGR WUDEDOKDGRU ¿HO H FKHLR GH GHVHMR
tesão, aos meus braços, para que assuma o
nosso Amor e seja meu homem
PDLVUiSLGRSRVVtYHO3HoRLVVRDRVSRGHUHV
das três almas pretas que vigiam São Cipriano. Assim será, Assim será, Assim está feito e
jamais será desfeito. AMÉM..

