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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº. 08/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa 
Indústria Gráfica Altizani Ltda.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
de Dispensa de Licitação nº 10/2020, nos termos 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
OBJETO: Contratação de empresa para confecção 
de materiais gráficos para suprir as necessidades 
do Departamento Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Conforme Lei Orçamentária nº. 584/2019, de 13 de 
dezembro de 2019.
12 – Departamento Municipal de Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.122.0010.2072 – Manutenção e Desenvolvi-
mento das Atividades do Dep. Municipal de Saúde.
02820 – 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 303 – Outros 
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica    
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
VALOR: R$ 16.853,00 (dezesseis mil oitocentos 
cinquenta e três reais).
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Jundiaí do Sul - PR, 25 de março de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

NÃO, OS OPOSTOS 
NÃO SE ATRAEM!

[ ARTIGO ]

O clichê “os opostos se 
atraem” nunca fez o menor 
sentido na minha cabeça. 
Claro que as exceções sempre 
existem, mas dentre as frases 
batidas prefiro a ideia contida 
em “semelhante atrai semel-
hante”. Evidente que ninguém 
quer alguém exatamente igual 
a si mesmo (às vezes nem eu 
consigo me aguentar!), mas 
coisas em comum acabam se 
tornando, querendo ou não, 
fundamentais.
Ter suas divergências é algo 
comum: ela torce para o 
Palmeiras, você para o Cor-
inthians; ela curte punk, e 
você rock progressivo; ela 
acha Simpsons sem graça, e 
você dá gargalhadas durante 
o episódio inteiro. Porém, as 
semelhanças nos gostos e, 
principalmente, nas ideologias 
devem prevalecer, para que 
haja um relacionamento mais 
harmonioso e saudável.
É, no mínimo, complicado 
manter um relacionamento 

por anos entre alguém de 
extrema direita e uma pessoa 
de extrema esquerda; um 
fanático religioso e um ateu; 
um artista e alguém que acred-
ita que arte é só outro nome 
para passatempo...
O problema é que por buscar 
alguém com os mesmos gostos 
e ideologias, as pessoas muitas 
vezes idealizam. Passam a 
acreditar que aquela é sua par-
ceira ideal só porque ela gosta 
de Beatles, Clarice Lispector, 
Woody Allen, Star Wars e tem 
um signo compatível com o 
seu. Sim, ela pode ser perfeita 
para você nesses aspectos, 
mas em outros pode ser um 
desastre.
É como é dito sabiamente 
no genial filme 500 Dias com 
Ela (Marc Webb): Só porque 
uma garota bonita gosta das 
mesmas porcarias bizarras 
que você, isso não a torna sua 
alma gêmea.
Compatibilidade vai muito 
além de gosto para músicas e 

filmes (embora eu considere 
isso fundamental). Ela exige 
a vontade de fazer dar certo e 
a mesma visão do relaciona-
mento construído, ou seja, são 
ainda mais pontos favoráveis 
para que os semelhantes 
busquem os semelhantes.
O problema é que a impaciên-
cia é grande. Muitos não estão 
dispostos a esperar que o sem-
elhante surja, e então, guiados 
pela carência, acabam optando 
pelo oposto. No começo, parece 
que a coisa pode dar certo. 
Mas logo depois os desgastes 
emocionais causados por 
tantas diferenças aparecem, 
e aquele relacionamento amo-
roso acaba proporcionando 
muito mais desafetos que 
alegrias.
E no fim, finalmente percebem 
que o amor que machuca é tão 
contraditório quanto o que 
o originou: a vontade de se 
encontrar em alguém total-
mente contrário a você.

Com fé no intelecto você fica 
despreocupado em qualquer 
situação. O Pai tira você da 
montanha de preocupações e 
o coloca para sentar em Seu 
coração. Você tem amor pelo Pai. 
E é com base nesse amor que suas 
preocupações terminam. Não há 
preocupação com o corpo nem 
com a mente. Não há preocupação 
com dinheiro também. Com o 
poder do conhecimento espiritual 
sua vida se torna despreocupada. 
Conhecimento espiritual é 
reconhecer que herdamos do Pai 
as qualidades de paz, amor, pureza, 
felicidade e verdade.

[ MENSAGEM DO DIA ]


