
jornal da cidade . edição 2574 . 03 de Março de 2022.

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Quinta-feira, 03 de Março de 2022 • ANO XXII • Edição N°. 2574 • R$ 2,00

• Muita nebulosidade na região do 
Paraná ainda, com uma frente fria ali
nha com a região do Estado. O tempo 
segue instável, portanto, com previsão 
de algumas chuvas e trovoadas mais a 
partir de tarde em área isolada.

  21°C em Curitiba
Máxima:
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

 A GB2 TRANSPORTES LTDA CNPJ: 
34.659.020/0001-90 torna público que irá reque
rer ao IAT, a Licença Simplificada para TRANS
PORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERI
GOSOS E NÃO PERIGOSOS a ser implantada 
AVENIDA WILSON RODRIGUES MOREIRA , Nº 
4895, GLEBA TRÊS BOCAS, NO MUNICÍPIO DE 
LONDRINA-PR.

ta para possível golpe 
envolvendo o nome do 
programa Nota Paraná. 
Consumidores têm rece
bido mensagens de texto 
pelo WhatsApp fazendo 
referência à suposta pre
miação do programa, con
templando com prêmios 

eletrônicos. No entanto, o 
Nota Paraná não sorteia 
nenhum tipo de item, muito 
menos eletrodomésticos, 
como na mensagem que 
está sendo encaminhada. 
 Segundo a Reso
lução da Sefa nº 626/2015, 
em cada sorteio são distri
buídos 68.052 prêmios em 

sendo 20.010 destinados 
exclusivamente para en
tidades de direito privado 
sem fins lucrativos, 40.042 
exclusivamente para pes
soas físicas e os outros 
8.000 exclusivamente no 

 Para os cidadãos 
cadastrados com o CPF 
são sorteados prêmios de 
R$ 10 a R$ 1 milhão. Já 
para as entidades sociais 
são prêmios de R$ 100 
a R$ 20 mil. O programa 
Paraná Pay, vinculado 
ao Nota Paraná, distribui 
R$ 100 em vouchers que 
podem ser usados nos 
estabelecimentos do setor 
do turismo, gás de cozinha 
e de combustíveis. 

 Vale esclarecer 
que ao se tratar de prê
mio com valor igual ou 
superior a R$ 20.000,00, 
o ganhador será notificado 
a comparecer pessoal
mente, com o devido do
cumento de identidade e 
sua entrega será efetuada, 
exclusivamente, em data e 
local a serem estabeleci
dos pela coordenação do 
programa. Quando o con
sumidor é contemplado 
com os prêmios maiores, a 

raná entra em contato por 
ligação através do número 
disponível no cadastro do 
programa.
 Para verificar se 
possui bilhetes premiados, 

o consu

midor deve acessar seu 
cadastro através aplicativo 
ou site do programa Nota 
Paraná e inserir seu CPF e 
senha. Não é encaminha
da mensagem por What
sApp ou outro aplicativo.
 A Sefa ainda refor
ça para que os consumi
dores tenham um cuidado 
maior com a veracidade 
das informações rece
bidas e destaca que os 
meios oficiais de contato 
do programa são os se
guintes: WhatsApp - (44) 
99122-1756, ou telefo
nes de Curitiba e Região 
(3200-5004) ou demais 
localidades: (0800-644-
0934).
 As redes sociais 
oficiais do programa e da 
Secretaria de Estado da 
Fazendo Paraná também 
são fonte de consulta ofi

Fazenda orienta que pes
soas que já foram preju
dicadas devem procurar 
orientação nos canais ofi
ciais do programa e na 
Polícia Civil para registrar 
a ocorrência.

Fonte: 
Agência 

Estadual de
Notícias

Paraná recebe 61 mil novas doses contra Covid-19 
para crianças nesta quinta

 O Ministério da 
Saúde confirmou o envio 
de mais 61.100 vacinas 
pediátricas contra a Co-
vid-19 da Pfizer. Esta é a 
8ª pauta de distribuição 
para crianças de 5 a 11 
anos de idade.
 A remessa tem 
previsão de chegada nes-
ta quinta-feira (3), e deve 
desembarcar no Aeropor-
to Internacional Afonso 
Pena, em São José dos 
Pinhais, na Região Me-
tropolitana de Curitiba, às 
13h50, no voo LA-3293. 

Assim que chegarem no 
Estado serão encami-
nhadas para o Centro de 
Medicamentos do Paraná 
(Cemepar). A distribuição 
aos municípios ainda não 
tem data.
 “Em menos de 
dois meses, desde o início 
da vacinação de crianças, 
já alcançamos mais de 
53% deste público, mas 
precisamos alcançar ain-
da mais, e por isso, as 
doses pediátricas conti-
nuam a chegar. Temos a 
esperança que todas elas 

sejam imunizadas com o 
esquema vacinal comple-
to”, enfatizou o secretário 
de Estado da Saúde, Beto 
Preto.
DESCENTRALIZAÇÃO
 Nesta quinta-feira 
(3) serão descentraliza-
das 24.648 vacinas da 
Pfizer. São doses para 
D1 de adolescentes, do-
ses de reforço e D2 para 
pessoas que já iniciaram 
o esquema vacinal. Os 
lotes serão enviados, por 
via terrestre, às Regionais 
de Saúde.

MEC divulga resultado da primeira chamada do Prouni 2022
 O Ministério da 
Educação (MEC) divul-
gou no dia de ontem (2) 
o resultado da primeira 
chamada do Programa 
Universidade para Todos 
(Prouni). O resultado pode 
ser consultado no site do 
programa. O Prouni é um 
programa criado em 2004 e 
que, desde então, oferece 
bolsas de estudo integrais 
ou parciais em faculdades 
particulares a estudantes 
de baixa renda.
 Os estudantes da 
primeira chamada terão 
os dias 3 e 4 de março 
para comprovação das 
informações prestadas na 
inscrição. O resultado da 
segunda chamada será 

divulgado no dia 21 de 
março e os estudantes se-
lecionados terão entre os 
dias 21 e 29 de março para 
comprovar as informações. 
A lista de espera estará 
disponível para consulta 
em 4 e 5 de abril.
 Para ter acesso à 
bolsa integral, o estudante 
deve comprovar renda fa-
miliar bruta mensal de até 
1,5 salário mínimo por pes-
soa. Para a bolsa parcial, a 
renda familiar bruta mensal 
deve ser de até três salá-
rios mínimos por pessoa. É 
necessário também que o 
interessado tenha cursado 
o ensino médio completo 
em escola da rede pública 
ou da rede privada com 

bolsa integral ou parcial.
 Na edição deste 
ano, o programa vai consi-
derar as duas últimas edi-
ções do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
para ingresso em cursos de 
graduação ou sequencial 
de formação específica. 
No Enem, o candidato deve 
ter alcançado, no mínimo, 
450 pontos de média das 
notas e não pode ter tirado 
0 na redação. Até então, a 
regra em vigor era de que 
apenas a nota da última 
edição do Enem, aquela 
imediatamente anterior 
ao processo seletivo do 
Prouni, poderia ser utiliza-
da pelos candidatos para 
entrar no programa.
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