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Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Com 18 casos de coronavírus prefeito de 
Jaguariaíva anuncia medidas mais rígidas

[INVESTIMENTO E INFRAESTRUTURA]

Prefeitura utiliza
internet para 
entregar obras e 
evitar aglomerações
Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, as obras 
públicas estão em andamento no município de Jag-
uariaíva. Na última semana de maio cinco delas 
foram entregues, somando mais de R$2,3 milhões 
em investimentos em infraestrutura.

Denúncias de violência doméstica 
podem ser feitas pela internet

[MAIS PROTEÇÃO]

Medida visa melhorar o atendimento as vítimas que 
agora podem registrar a violência direto de suas casas

Criminosos 
utilizam 
tecnologia para 
cometer furtos 
e outros crimes
Golpe do “Chapolin” 
já é antigo, mas pode 
ser uma das novas 
práticas na região. 
Estelionato com 
cartão de crédito 
também é comum
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Nos últimos cinco anos, o mundo 
da fotografia ficou totalmente 
espantado. Um corretor de 
imóveis e historiador ocasional, 
descobriu em 2007 um acervo de 
milhares de fotografias de uma 
desconhecida, a Vivian Maier. 
Anos depois, aos poucos se 
descobriu que ela era uma babá 
francesa que viveu nos Estados 
Unidos entre Chicago e Nova 
York, nunca se casou, não teve 
filhos e não teve amigos próxi-
mos, e que morreu numa casa 
de repouso, em 2009.
A questão é que as fotografias 
dela traçavam um panorama 
impressionante de Nova York e 
Chicago dos anos 50 e 60, fotogra-
fando idosos, crianças, bêbados, 
moradores de rua e por aí vai 
- além de muitos autorretratos. 
Mas ainda era mais do que isso: 
os especialistas começaram a 
detectar que ela é possivelmente 
uma das grandes fotógrafas 
do século XX, trabalhava com 
máquinas de qualidade, produ-
zia enquadramentos sensíveis e 
que aparentemente dialogavam 
(conscientemente ou não) com 
os grandes fotógrafos da época. 

A descoberta inusitada 
sobre a fotógrafa 
Vivian Maier
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Casamento e 
quarentena

[ ARTIGO ]

No final de março 
li algumas matérias 
dizendo que a China 
que registrou recorde de 
divórcio após a quaren-
tena. Eram 14 por dia e os 
cartórios já estavam sem 
horário de atendimento. 
Não faço ideia de quantos 
casamentos tenham sido 
desfeitos e não procurei 
por esta informação. 
Mas, vivendo o período 
de distanciamento social 
no Brasil, não é difícil 
acreditar que aqui acon-
tecerá o mesmo.
O distanciamento social 
a qual estamos sendo 
submetidos é importante 
para resguardar a saúde 
e bem-estar social. Esco-
las e universidades estão 
fechadas e a maioria 
delas substituiu as aulas 
presenciais por online, 
empresas concederam 
férias aos empregados ou 
autorizaram o trabalho 
remoto, somente quem 
trabalha com serviços 
essenciais está circu-
lando nas ruas e indo ao 
trabalho para assegurar 
que tenhamos o essen-

cial para viver durante 
este período.
Tudo isso mudou a dinâ-
mica familiar. Marido 
e mulher, pais e filhos, 
estão mais tempo juntos. 
Sem poder ir ao sho-
pping, sem poder bater 
perna na rua, sem poder 
comer num lugar dife-
rente, sem ir à praia, 
sem sair para trabalhar, 
sem deixar os filhos 
na escola, sem deixar 
as crianças na casa de 
parentes ou amiguinhos, 
sem visitar familiares, 
sem ir a festas. A casa 
virou ambiente familiar, 
corporativo, acadêmico. 
Quem tem filhos peque-
nos precisa acompanhar 
os estudos deles, além 
de dar conta do traba-
lho e cuidar dos fazeres 
domésticos.
Não está fácil para nin-
guém. Um isolamento 
imposto, do qual não 
sabemos quando iremos 
sair e não temos qual-
quer controle, é diferente 
de passar um final de 
semana em casa, de 
pijama o dia todo, porque 

optou por fazer isso. 
Mesmo reconhecendo a 
importância desta ati-
tude agora e certos de 
que a casa é um lugar 
seguro, é normal sentir 
ansiedade, medo e inse-
gurança em relação ao 
futuro.
Mas, diante de tantos 
relatos, arrisco dizer que 
no Brasil acontecerá o 
mesmo que na China: 
um recorde de divórcio 
depois que a quarentena 
terminar. Acredito que 
muitos casais já tinham 
problemas e ignoravam. 
Pelo bem dos filhos, por 
medo de ficar sozinhos, 
por vergonha da socie-
dade, por achar que 
as coisas um dia iriam 
mudar, por acreditar 
que casamento é assim 
mesmo. Eu não sei. Cada 
um tem suas razões.
Certamente, pessoas se 
desentendem, divergem, 
discordam. Inclusive 
pessoas que se amam. 
Uma pandemia mundial 
leva a muitas reflexões. E 
quando se trata de casa-
mento muitos devem 

estar se perguntando: 
vale a pena continuar 
junto? Isso é um casa-
mento feliz? É esse rela-
cionamento que quero 
cultivar? Até que possam 
vir a perceber que o 
amor da sua vida não se 
encaixa mais na sua vida.
Se você está vivendo 
um problema conjugal 
nesta quarentena, pro-
cure ajuda profissional. 
Se já tinha um histórico 
de crise de ansiedade, 
depressão ou qualquer 
problema psicológico, 
procure ajuda profis-
sional. A família não é 
responsável pelos seus 
problemas, é preciso se 
ajudar para ser ajudado. 
Atendimentos online 
estão autorizados e 
são importantes neste 
momento.
Se você é casado, tem 
f ilhos,  e  toda essa 
mudança repentina em 
sua rotina não está cau-
sando grandes proble-
mas, sinta-se privile-
giado e agradeça por isso.
Esse momento vai passar. 
Tudo vai passar.

Não está fácil para ninguém. Um isolamento imposto, do qual não sabemos quando iremos sair e não temos qual-
quer controle, é diferente de passar um final de semana em casa, de pijama o dia todo, porque optou por fazer isso. 
Mesmo reconhecendo a importância desta atitude agora e certos de que a casa é um lugar seguro, é normal sentir 

ansiedade, medo e insegurança em relação ao futuro.

Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto minha fé. Dica do 
dia: Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço.

[ MENSAGEM DO DIA ]
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[INVESTIMENTO E INFRAESTRUTURA]

Obras públicas são entregues via 
internet em Jaguariaíva

Investimentos realizados pela prefeitura ultrapassam a casa dos R$ 2 milhões
Mesmo em meio à 

pandemia da Covid-19, as 
obras públicas estão em 
andamento no município 
de Jaguariaíva. Na última 
semana de maio cinco delas 
foram entregues, somando 
mais de R$2,3 milhões em 
investimentos em infraes-
trutura.

Para evitar aglomeração, 
a entrega oficial foi regis-
trada e veiculada via inter-
net, apenas com a presença 
do prefeito municipal, 
José Sloboda, vice-prefeita 
Alcione Lemos e o secre-
tário de Infraestrutura e 
Habitação, Reginaldo Chei-
rubim. Na Vila André a obra 
concluída foi a das ruas 
Guilherme Hertel, Julio 
Zacarow, André Zacarow, 
Francisco Hycz da Costa 
e a Avenida Gil João Bace-
lar. Os recursos foram da 
Finisa, num investimento 
de R$ 518.830,70. A área de 
pavimentação em pedra 
irregular foi de 6.669,00 
m², somadas a mais 875 m 
de drenagem, 2433,60m² de 
calçadas, complementadas 

pelas sinalizações vertical 
e horizontal.
Também foi entregue a 
obra de recuperação do 
trevo da Vila Pinheiro e 
ruas do entorno. A obra, 
no valor de R$514.180,79 
mil, com recursos da Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
incluiu pavimentação de 
uma área de 9646,91m² 
em CBUQ, 781,00m de 
drenagem e construção de 
647,99m² de calçadas. Sis-
tema de iluminação pública 
foi feita com recursos pró-
prios, no valor de R$ 35 
mil. Outra obra concluída 
foi a de recape da Rua João 
Tracz, entre a Rua Nicanor 
Soares e Antônio Cândido. 
A área de pavimentação 
em CBUQ foi de 4818,69m², 
via convênio de R$500 mil 
com a CEF. Foram feitos 
ainda 647,99m² de calçadas 
e sinalização vertical e 
horizontal.
Na área de pavimentação, 
que saltou de 40% para 80% 
de cobertura na cidade nos 
últimos anos, foi entregue 
ainda a da Vila Kennedy 
II, sendo 4553,00m² de cal-
çamento, com recursos da 
Finisa, num investimento 
de R$ 523.768,87. Também 
foram feitos 781,00m de dre-
nagem e 2433,60m² de cal-
çadas, além de sinalização 
vertical e horizontal. As 
ruas incluídas neste pro-
jeto foram a Ivani Pinheiro 
Zanão, Osnildo Chagas, 
Marta Scolaro, Waldemar 
de Campos e Professor 
Mário Loureiro. Já estão 
concluídas também as ruas 
Belém, Amando Ribas e 
Santa Catarina.

As recentes entregas 
de obras pela Prefeitura 
de Jaguariaíva também 
incluíram a recuperação e 
alargamento com concreto 
usinado da pista de cami-
nhada do Parque Beira 
Rio. Foram investidos R$48 
mil em recursos próprios 

na obra, que abrangeu 
521,00m² de concretagem. 
Está previsto ainda a ins-
talação de lixeiras e bancos 
para os usuários.
A prefeitura deve entregar 
em breve outras obras, 
como a restauração da 
Casa da Cultura, pista de 

caminhada e ciclismo entre 
o Parque Linear e Jardim 
Nossa Senhora de Fátima, 
reforma e ampliação de 
instalações de uso comum 
no aterro sanitário, ponte 
do Boa Vista e várias ruas 
em fase final de execução 
do pavimento.

[PISTA DE CAMINHADA]

Da Assessoria

Para evitar 
aglomeração, a entrega 
oficial foi registrada e 
veiculada via internet, 
apenas com a presença 
do prefeito municipal, 
José Sloboda, vice-
prefeita Alcione 
Lemos e o secretário 
de Infraestrutura e 
Habitação, Reginaldo 
Cheirubim. Na Vila 
André a obra concluída 
foi a das ruas Guilherme 
Hertel, Julio Zacarow, 
André Zacarow, 
Francisco Hycz da 
Costa e a Avenida Gil 
João Bacelar.



Cidades e

Secretaria de Agricultura cria 
cronograma para melhorar 

atendimento nos bairros rurais

Da Redação

A secretaria municipal de 
Agricultura de Arapoti 
desenvolveu um crono-
grama para organizar o 
deslocamento da retroesca-
vadeira nos bairros rurais 
do município. O objetivo é 
promover mais agilidade 
e qualidade nos serviços 
prestados aos produtores 
da zona rural. 
Na última quinta-feira 
(25), teve início o atendi-
mento para que os usuários 
possam fazer a solicitação 
dos serviços. Para isso, os 
produtores rurais devem 
procurar as salas 06 e 12 
no Centro Administrativo 
Municipal para fazer o 
agendamento que também 
pode ser feito via telefone 
no número (43) 3512-3000. 
O atendimento acontece 
das 7h30 às 11h30 e das 13h 
às 17h.
Vale ressaltar que para 
receber os serviços os 
produtores devem estar 
enquadrados no programa 
de agricultura familiar e, 
caso não esteja inscrito no 
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APORTE EXTRA

O deputado  Michele Caputo (PSDB) 
informou que 142 hospitais filantrópi-
cos do Paraná serão contemplados com 
um auxílio emergencial do Ministério 
da Saúde. O aporte extra de recursos 
será de R$ 127,8 milhões e poderá 
ser utilizado no reforço à retaguarda 
de atendimento aos pacientes com 
covid-19. “Trata-se de uma excelente 
notícia para esses hospitais, que vem 
enfrentando sérias dificuldades para se 
manter neste momento de pandemia”.

[ARAPOTI]

DIVULGAÇÃO
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Objetivo é melhorar a qualidade e o tempo de atendimento aos 
munícipes que necessitam dos serviços da retroescavadeira

programa, o serviço ao pro-
dutor deverá ser aprovado 
pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural. 
No novo modelo, foi criada 
uma lista definida pre-
viamente não mais sendo 
realizados agendamentos 
de última hora, exceto 
em caso em que haja uma 

situação de emergência 
comprovada. Os serviços 
podem ser agendados para 
os bairros Figueira, Água 
Suja, Canoinhas, Campão, 
Boa Vista e Terra Roxa. 
Demais localidades deve-
rão aguardar a abertura 
da lista pela Secretaria de 
Agricultura.

Da Redação

SEM ADVOGAR

A Comissão de Ética da Presidência 
da República proibiu que o ex-minis-
tro Sergio Moro (ustiça e Segurança 
Pública) advogue por um período de 
seis meses. No entanto, foi autorizado 
a dar aulas e escrever artigos para a 
imprensa. No período em que durar 
a proibição, Moro seguirá recebendo 
o salário de R$ 31 mil, pago aos inte-
grantes do primeiro escalão.

AJUSTE SUSPENSO

O Senado aprovou o projeto de lei que 
suspende o ajuste anual de preços de 
medicamentos e de planos e seguros 
privados de assistência à saúde. Os 
preços de medicamentos, conforme o 
projeto, ficam congelados por 60 dias 
e o de planos de saúde por 120 dias. O 
projeto vai à Câmara dos Deputados. 

ESPECIALIDADE

O governador Ratinho Junior repas-
sou R$ 8,1 milhões para a conclusão 
do Hospital Oncopediátrico Erastinho, 
braço do Hospital Erasto Gaertner, em 
Curitiba. Com previsão para ser inau-
gurado em agosto, a nova unidade será 
especializada no tratamento do câncer 
infanto-juvenil. A contrapartida por 
parte do centro médico é de pouco mais 
de R$ 165 mil.  A nova unidade terá 50 
leitos de atendimento especializada. 
Estado já havia repassado R$ 12 milhões 
para a construção da edificação.

TURISMO EM ITAIPU

A Itaipu Binacional está se preparando para receber os visi-
tantes na usina com todas as condições sanitárias adequadas 
no enfrentamento ao coronavírus. Os passeios voltarão a 
funcionar gradualmente, começando pela Visita Panorâ-
mica, o mais procurado pelos turistas. “Foz é um destino 
turístico. O segmento precisa de união e seguir em frente 
de forma bastante cuidadosa. E é o que estamos fazendo”, 
disse o presidente da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

DENGUE

Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde, o 
Paraná registrou 199 
mil casos confirmados 
de dengue. Há casos em 
343 cidades e 237 estão 
em epidemia da doença. 
O levantamento indicou 
que os municípios com 
maior número de casos 
suspeitos notificados 
são Londrina: 45.459, 
Foz do Iguaçu: 25.147 e 
Maringá: 16.195.

NA DISPUTA

o secretário Ney Leprevost 
(Trabalho, Família e Justiça) 
vai deixar o cargo para dispu-
tar as eleições a prefeito de 
Curitiba pelo PSD. Também 
podem disputar a prefeitura 
da capital paranaense, os 
deputados Luciano Ducci 
(PSB), Gustavo Fruet (PDT), 
Delegado Francischini (PSL), 
a deputada Cristhiane Yared 
(PL), e o ex-deputado federal 
e presidente do MDB, João 
Arruda.
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PINHALÃO

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

EDITAL DE INTIMAÇÃO PELO PRAZO DE 15 DIAS

REQUERIMENTO DE USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO Nº 001/2020
PROTOCOLO 53.726.

	 CLÓVIS	ANTONIO	GONÇALVES,	Oficial	do	Registro	
de Imóveis da Comarca de Siqueira Campos, Estado do Paraná,

 Faz público, para ciência dos interessados, em cum-
primento ao disposto no parágrafo 4º, do artigo 286-A da Lei 
6.015/73 que:

 Vem dar publicidade a TODOS QUE O PRESENTE 
EDITAL	VIREM	que,	perante	este	Oficial,	pelo	Senhor	FELIPE	
NICOLELLI TEIXEIRA, brasileiro, agricultor, portador da C.I.RG. 
n.° 10.022.226-4-SSP/PR, inscrito no CPF 083 894 439 61, e sua 
mulher CAROLINE DE CARVALHO MELO TEIXEIRA, brasileira, 
agricultora, portadora da C.I.RG. n.° 12.814.089-1- SSP/PR, 
inscrita no CPF sob n.° 077 145 669 73, casados sob o regime 
da comunhão parcial de bens residentes e domiciliados na Rua 
Paraná, n.° 2567, Centro, Siqueira Campos — PR, CEP: 84.940-
000, foi REQUERIDO, nos termos da Lei, o reconhecimento de 
usucapião de imóvel rural em seu favor, com o registro da aquisição 
da propriedade do seguinte imóvel descrito e caracterizado na 
matrícula número 6.237, constante do Livro 2, de Registro Geral, 
desta Serventia, havida em nome de JOSÉ FRANCISCO VIEIRA 
e	MARIA	FRANCISCA	VIEIRA,	com	as	seguintes	especificações:
“Um terreno de cultura, sem benfeitorias, situado na Fazenda 
Marimbondinho, Município de Salto do Itararé, com a descrição 
a seguir, Georreferenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, 
com coordenadas Plano Retangulares Relativas Sistema UTM 
- Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 51°00’ 
fuso 22 cuja descrição se inicia no vértice 01 de coordenada 
Este (X) 627.312,93 m e Norte (Y) 7.386.660,50 m, assinalado 
em planta anexa como segue: Do vértice 01 segue até o vértice 
02, de coordenada UTM E= 627.469,66 m e N= 7.386.644,51 m, 
no azimute de 95°49’31”, na extensão de 157,54 m; Do vértice 02 
segue até o vértice 03, de coordenada UTM E= 627.513,48 m e N= 
7.386.400,57 m, no azimute de 169°48’59”, na extensão de 247,84 
m; Do vértice 03 segue até o vértice 04, de coordenada UTM E= 
627.452,20 m e N= 7.386.311,92 m, no azimute de 214°39’16”, 
na extensão de 107,77 m; Do vértice 04 segue até o vértice 05, 
de coordenada UTM E= 627.268,45 m e N= 7.386.223,93 m, no 
azimute de 244°24’44”, na extensão de 203,73 m; Do vértice 05 
segue até o vértice 06, de coordenada UTM E= 627.289,54 m e N= 
7.386.185,21 m, no azimute de 151°25’26”, na extensão de 44,09 
m; Do vértice 06 segue até o vértice 07, de coordenada UTM E= 
627.224,70 m e N= 7.386.176,49 m, no azimute de 262°20’26”, 
na extensão de 65,42 m; Do vértice 07 segue até o vértice 08, 
de coordenada UTM E= 626.987,70 m e N= 7.386.216,04 m, no 
azimute de 279°28’27”, na extensão de 240,28 m; Do vértice 08 
segue até o vértice 09, de coordenada UTM E= 627.144,81 m 
e N= 7.386.424,23 m, no azimute de 37°02’24”, na extensão de 
260,82 m; Finalmente do vértice 09 segue até o vértice 01, (início 
da descrição) , no azimute de 35°26’03”, na extensão de 289,98 
m,	fechando	assim	o	polígono	acima	descrito.	Confrontações:	
Do vértice 01 ao vértice 02 limita-se por divisa com, confrontan-
do com Silvia Pamezan Camargo; Do vértice 02 ao vértice 06 
limita-se por divisa com, confrontando com Sebastião José de 
Carvalho; Finalmente do vértice 06 ao vértice 01 limita-se por 
divisa com, confrontando com Lucia de Fatima Carvalho Gou-
veia e outros;”. Número do imóvel na Receita Federal - NIRF: 
0.475.545-6.	Certificado	de	Cadastro	de	 Imóvel	Rural	 -	CCIR	
n.° 29288460209, Exercício 2019, Código de Imóvel Rural 711 
110 003 417 6, declarante José Francisco Vieira - CPF 015 749 
229 04, área total 19,6000 hectares, número de módulos rurais 
0,91,	número	de	módulos	fiscais	1,0800,	denominação	do	imóvel	
“Fazenda Marimbondinho, encerrando uma área de 141.656,46 
m2, ou seja, 14,165646 hectares “.

Assim,	ficam	devidamente	intimados:	os	antigos	proprietários	do	
imóvel usucapiendo JOSÉ FRANCISCO VIEIRA e sua mulher MA-
RIA FRANCSICA VIEIRA e ou seus herdeiros ou sucessores, bem 
como terceiros interessados, ausentes, incertos e desconhecidos

Havendo	impugnações,	estas	deverão	ser	apresentadas	neste	
Registro de Imóveis, situado na Rua Marechal Deodoro, nº 1.711, 
centro, em Siqueira Campos PR, durante o horário de expediente, 
dentro do prazo de quinze dias, contados da data desta publicação. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital 
vai	afixado	no	lugar	de	costume	desta	Serventia	e,	publicado	na	
forma da lei.
Siqueira Campos, 29 de outubro de 2018.
CLÓVIS ANTÔNIO GONÇALVES.
Oficial	Delegado	do	Serviço	de	Registro
De Imóveis da Comarca de Siqueira Campos-PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

TERMO DE REVOGAÇÃO

A PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPOTI/PR,	no	uso	de	suas	atribuições	legais,	em	
conformidade com o artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e 
suas	alterações	posteriores	a	Súmula	473	do	Supremo	
Tribunal Federal, e
CONSIDERANDO a desistência da empresa DAG 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E COMPO-
NENTES LTDA, vencedora do processo de Dispensa 
de Licitação nº 18/2020, a entregar os materiais ad-
quiridos, e a necessidade de elaborarmos um novo 
processo de dispensa para aquisição satisfatória e 
para melhor atender ao interesse da administração.
RESOLVE:
REVOGAR em todos os seus termos, por interesse 
da administração, o Processo Licitatório tombado 
sob nº 45/2020, e consequentemente a Dispensa nº 
de Licitação nº 18/2020, cujo objeto é Aquisição de 
mascaras descartável cirúrgica com tripla proteção 
para	 atendimento	 dos	 profissionais	 de	 saúde	 que	
atuaram no enfrentamento da COVID 19.
Arapoti, em 13 de maio de 2020.
Nerilda Aparecida Penna - Prefeita Municipal
Marcio De Carvalho Martins - Presidente do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 22/2018
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a em-
presa Edmar Dantas da Silva - ME, CNPJ nº 
17.382.265/0001-02.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
Pregão Presencial nº 08/2018, nos termos das Leis 
Federal	nº.	8.666/93,	e	suas	alterações	posteriores.	
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 22/2018.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com au-
torização legal do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e	alterações	posteriores,	permanecendo	inalteradas	
as   demais cláusulas do Contrato Original.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas despendidas com o cumprimento da 
presente licitação correrão por conta da seguinte do-
tação orçamentária com previsão na Lei e Resolução 
Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: 14/05/2021.
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul – PR, 15 de maio de 2020.
Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 03/2020 - Contrato Nº: 64/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 05/2020 - Contrato Nº: 114/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: MEDPRIME, CLINICA GESTAO E 
SAUDE SA
Valor............: 244.000,00 (duzentos e quarenta e 
quatro mil reais)
Vigência.......: Início: 01/06/2020 Término: 30/09/2020
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 45/2019
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 
(304),
2.069.3.3.90.39.00.00.00.00 (310)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato,
passando de 31 de maio de 2020 para 30 de setembro 
de	2020,	ficando
então alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente 
aditivo que aumenta a
prestação de serviços em 04 (quatro) meses, o valor 
de R$ 244.000,00
(duzentos e quarenta e quatro mil reais).
Ficam	inseridas	as	seguintes	dotações	ao	contrato:
310 - 3.3.90.39.50.10.00.00
Pinhalão, 29 de maio de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 05/2020 - Contrato Nº: 63/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: A. C. VILAS BOAS OFICINA MECÂNICA 
E RETÍFICA - EIR
Vigência.......: Início: 29/05/2020 Término: 29/05/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 32/2017
Recursos.....: Dotação: 2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 
(61),
2 . 0 1 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 6 2 ) , 
2.013.3.3.90.39.00.00.00.00 (68),
2 . 0 2 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 1 6 9 ) , 
2.023.3.3.90.39.00.00.00.00 (173),
2 . 0 2 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 1 7 4 ) , 
2.028.3.3.90.39.00.00.00.00 (222),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 0 3 ) , 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (307),
2 . 0 6 9 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 5 1 9 ) , 
2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 (548)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato,
passando de 29 de maio de 2020 para 29 de maio de 
2021,	ficando	então
alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 29 de maio de 2020

LAO
Contratada...: CELSO CARLOS FRANCHIN - ME
Vigência.......: Início: 29/05/2020 Término: 29/05/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 32/2017
Recursos.....: Dotação: 2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 
(61),
2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 (62), 2.013.3.3.90.39.00.00.00.00 (68),
2.023.3.3.90.39.00.00.00.00 (169), 2.023.3.3.90.39.00.00.00.00 (173),
2.023.3.3.90.39.00.00.00.00 (174), 2.028.3.3.90.39.00.00.00.00 (222),
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (303), 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (307),
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (513), 2.069.3.3.90.39.00.00.00.00 (519),
2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 (548)

Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato,
passando de 29 de maio de 2020 para 29 de maio de 
2021,	ficando	então
alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 29 de maio de 2020
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6Cidades e
[ANIVERSÁRIO]

Corpo de Bombeiros comemora 20 anos 
em Jaguariaíva e vai ganhar novo Quartel

Guarnição que está ha duas décadas atendendo a população vai receber 
instalações com condições mais apropriadas para os trabalhos

Foram comemorados 
na última segunda-feira (1) 
os 20 anos da inauguração 
do primeiro Quartel do 
Corpo de Bombeiros no 
município de Jaguariaíva. 
Uma comemoração simbó-
lica foi realizada junto aos 
bombeiros com a presença 
do prefeito Juca Sloboda 
e do vereador Rafael de 
Souza. 
Há duas décadas o espaço 
de 70m² situado na Rua 
Rafael Petrucci as mar-
gens do Rio Capivari no 
Centro , foi adaptado para 
receber as primeiras duas 
viaturas, um GM/Chevette, 
uma auto bomba e o efetivo 
composto por dez homens. 
No dia 14 de junho do ano 
2000 foi prestado atendi-
mento a primeira ocorrên-
cia envolvendo um acidente 
na PR-151 envolvendo em 
caminhão. Na ocasião 
foram removidas vítimas 
do veículo com apoio da 
brigada de bombeiros da 
empresa PISA que até os 

dias atuais presta apoio 
aos atendimentos quando 
solicitado. 
Na década seguinte entre 
2010 e 2019 as equipes do 
Corpo de Bombeiros de 
Jaguariaíva realizaram 
mais de 2,7 mil atendimen-
tos do tipo pré-hospitalar, 
mais de 1,1 mil atendimen-
tos de acidente envolvendo 
meios de transporte, 575 
prevenções e auxílios, 
mais de 650 combates a 
incêndios, mais de 300 sal-
vamentos totalizando mais 
de 4,5 mil vítimas atendi-
das. Além disso, a brigada 
também foi responsável por 
mais de 2 mil vistorias em 
estabelecimentos.
Atualmente o contingente 
conta com 19 bombeiros, 
sete veículos divididos em 
quatro automóveis e três 
operacionais. Além de 
Jaguariaíva, a guarnição 
também presta atendimen-
tos a população dos muni-
cípios de Arapoti e Sengés. 

No ano em que com-
pleta 20 anos em Jagua-
riaíva, a guarnição deve 
ganhar novas instalações 
para o Quartel. Apesar do 
momento da pandemia do 
novo coronavírus, a expec-
tativa para a conclusão das 
obras é para o final de 2020. 
Uma reivindicação antiga, 
a nova sede do Quartel 
está sendo construída na 
Rua João Tracz no bairro 
Jardim Matarazzo. A nova 

estrutura foi projetada 
visando atender as neces-
sidades dos serviços e pro-
mover melhores condições 
aos bombeiros, fazendo 
com que haja ainda mais 
qualidade no atendimento 
a população. 
O terreno de posse da pre-
feitura está recebendo uma 
área construída de 426 m², 
ou seja, seis vezes maior do 
que a atual. Além do ter-
reno doado pela prefeitura 

o investimento na obra esta 
na casa dos R$ 1,1 milhão. 
O novo prédio vai contar 
com sala de atendimento, 
dois alojamentos e dois ves-
tiários, sala para o diretor 
de operações, almoxari-
fado, depósito de material 
de limpeza, sala de aula, 
sala de rádio, cozinha, 
refeitório, sala de estar e 
garagem para três viatu-
ras.

[NOVAS INSTALAÇÕES]

Atualmente o contingente conta com 19 bombeiros, sete veículos divididos em quatro 
automóveis e três operacionais. Além de Jaguariaíva, a guarnição também presta 

atendimentos a população dos municípios de Arapoti e Sengés

Da Redação
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C r i m i n o s o s  t ê m  s e 
aproveitado das vanta-
gens da tecnologia para 
aplica-las em golpes que 
variam de estelionato a 
furto. 
Na semana passada, uma 
dupla foi presa por polici-

ais militares paranaenses 
com apoio da PM de 
Ourinhos após utiliza-
rem máquinas de cartão 
para aplicar golpes. Os 
estelionatários inventa-
vam uma história de que o 
cartão havia sido clonado, 

inclusive, até simulavam 
uma central de atendi-
mento para ludibriar as 
vitimas. Em seguida, um 
suposto funcionário do 
banco passava na residên-
cia para recolher o cartão. 
Um dos indivíduos foi 

Denúncias de violência doméstica 
podem ser feitas pela internet

Das Agências

Da Redação

e
[MAIS PROTEÇÃO]

[ATENÇÃO]

Medida visa 
melhorar o 

atendimento 
as vítimas que 
agora podem 

registrar a 
violência direto 
de suas casas

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) divulgou a pos-
sibilidade de registro pela 
internet de Boletins de 
Ocorrência (BO) referen-
tes a crimes de violência 
doméstica e familiar contra 
a mulher (Lei Maria da 
Penha) e estelionato. O 
serviço entrou em func-
ionamento oficialmente 

nesta quarta-feira (3), mas 
já estava disponível em 
caráter experimental desde 
segunda-feira (1).
As vítimas dos casos ocor-
ridos no Paraná podem 

registrar seu boletim no 
Portal de PCPR em www.
policiacivil.pr.gov.br/BO. 
“A Secretaria da Segu-
rança Pública tem pro-
curado sempre atender 

as demandas do cidadão 
paranaense da melhor 
forma possível", afirmou o 
secretário Rômulo Marinho 
Soares. "Por isso, ao rece-
ber demanda referente 
ao tema imediatamente 
repassamos à Polícia Civil 
para que fizesse estudo de 
possibilidades de implan-
tação deste serviço. Apesar 
de estar iniciando, acredito 
já que estamos dando um 
grande passo”, destacou.
“Além disso, a partir de 
agora. vamos divulgar, 
trimestralmente, em nosso 
portal os dados de femini-
cidios. Eles eram contabi-
lizados em homicídios e 
passam a ser apresentados 

em abas separadas. Tudo 
isso para melhor atender 
este público tão importante 
que é a mulher”, completou 
o secretário.
O delegado-geral da PCPR, 
Silvio Jacob Rockembach, 
afirma que a ampliação 
dos serviços para registro 
de BO online já fazia parte 
do planejamento da PCPR, 
porém foram agilizados 
devido a pandemia do novo 
coronavírus.
“Nesse momento em que 
a orientação é o distancia-
mento social, resolvemos 
agilizar a implementação 
de BO online para violên-
cia doméstica e estelionato 
com o objetivo de evitar 
aglomerações de pessoas 
em delegacias”, disse.

Criminosos utilizam tecnologia 
para cometer furtos e outros crimes

preso enquanto buscava o 
cartão de uma vítima em 
Santo Antônio da Platina 
e o outro no momento em 
que se deslocava em um 
ônibus de viagem para São 
Paulo. Em depoimento con-
fessaram a polícia ter apli-
cado os golpes em vários 
municípios paranaenses. 
Em outro caso, desta vez em 
Arapoti, as vítimas relata-
ram problemas no sistema 
de travamento automático 
das portas de seus veícu-
los. Em dos casos, um 
empresário teria ido até 
um banco e, assim que 
chegou ao local, acionou o 
travamento do automóvel 
e entrou na instituição, 

porém, assim que saiu 
percebeu que o interior do 
automóvel estava revirado 
e deu falta de alguns per-
tences que foram furtados. 
Uma segunda situação 
teria sido registrada em 
um mercado do município. 
Assim que chegou no local, 
o proprietário de uma 
caminhonete tentou por 
diversas vezes ativar o 
travamento das portas e o 
alarme, o que não deu certo. 
Após várias tentativas, o 
veículo foi travado e, após 
realizar suas comprar e 
voltar à caminhonete o 
controle funcionou nor-
malmente. 

Golpe do “Chapolin” já é antigo, mas 
pode ser uma das novas práticas na 
região. Estelionato com cartão de 
crédito também é comum
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O número 
de casos do 
novo coronaví-
rus em Jagua-
riaíva chegou 
a marca de 18 
pacientes com 
a doença confir-
mada, com um 
óbito. O anún-
cio foi feito na 
t a r d e  d e s t a 
quarta-feira (3) 
pelo prefeito Juca Sloboda 
através das redes sociais. 
Ao lado da secretária do 
SEMUS Amália Cristina 
Alves e do médico Samuel 
Stalhschmidt, o prefeito 
ainda anunciou medidas 
mais drásticas para contro-
lar a proliferação do vírus 
no município. 
Segundo o prefeito, será 
publicado um decreto que 
restringe a circulação de 
pessoas com idade a partir 
dos 60 anos e de crianças 
com idade inferior aos 12 
anos. “Nós não achamos 
que as pessoas nessas 
faixas etárias de idade 
devam estar circulando 
pela cidade. É uma medida 
forte, mas que visa proteger 
essas pessoas”, justificou. 
Outra medida anunciada é 
o aumento na fiscalização, 
uma vez que, de acordo 
com o prefeito, a população 
não tem colaborado com 
as medidas de proteção e 
isolamento social. “Vamos 
aumentar a fiscalização nas 
ruas e no comércio, assim 
como o uso de máscaras. 
Nos finais de semana essa 
fiscalização será realizada 
24 horas para saber o 
porquê as pessoas estão cir-

[SINAL VERMELHO]
Com 18 casos de coronavírus prefeitura de 
Jaguariaíva anuncia medidas mais rígidas

Município passa a liderar o ranking de pacientes infectados na região. 
Anúncio de novas ações foi feito pelo prefeito nas redes sociais

Da Redação

culando por aí”, explicou. 
Entre as medidas mais 
drásticas, Juca foi enfá-
tico sobre questões rela-
cionadas a aglomerações. 
“Vamos abordar as pessoas 
em festas, postos de gaso-
lina, bares e outros estabe-
lecimentos. Contamos com 
o apoio da Polícia Militar 
e Civil e quem descumprir 
as normas deve ficar ciente 
que vai ser conduzido para 
delegacia e pode responder 
processo criminal por não 
cumprir as normas da 
Saúde.”, alertou. 
Sobre a possibilidade da 
instalação de barreiras 

sanitárias, o prefeito expli-
cou que o vírus já está 
em Jaguariaíva. “Algu-
mas pessoas tem sugerido 
as barreiras, mas nesse 
momento o vírus já está 
dentro da cidade com pes-
soas que são moradores 
do município. Então as 
medidas serão outras, 
respeitando os direitos e 
protegendo a população”, 
comentou. 
Amália Cristina Alves falou 
sobre o acompanhamento 
dos pacientes infectados 
e reforçou a importância 
das medidas de proteção. 
“Essas pessoas estão sendo 

monitoradas pela vigi-
lância do município. São 
casos internos e as medidas 
que devem ser adotadas e 
reforçadas pela população 
é a lavagem das mãos com 
água e sabão, uso de álcool 
gel e principalmente o uso 
das máscaras que é impres-
cindível. Precisamos da 
colaboração da população, 
pois só assim nós vamos 
conseguir diminuir os con-
tágios”, pontuou. 
O médico Dr. Samuel 
também fez um alerta 
sobre a situação. “Desses 
18 casos sete são de contato 
familiar. Alguns pacientes 

não apresenta-
ram nenhum sin-
toma, mas acaba-
ram descobrindo 
a doença através 
de exames em 
empresas. Essa 
questão assinto-
mática contribui 
para que o vírus 
se espalhe, então é 
muito importante 
focar os cuidados 

nos grupos de risco como 
crianças e idosos. Pedimos 
novamente que os familia-
res prestem auxílio a essas 
pessoas nas atividades 
cotidianas tomando todas 
as medidas de segurança e 
precaução no momento do 
contato”, comentou. 
O médico ainda fez um 
alerta aos portadores de 
doenças crônicas. “As 
pessoas do grupo de risco 
por doença crônica, como 
problemas de coração, 
hipertensão, diabetes entre 
outros, tem que tomar um 
cuidado maior ainda, pois 
ficam em um estado bem 
mais agravado quando 
infectados pelo vírus. 
Por isso, a sua circulação 
dessas pessoas é se expor 
ao risco”, disse. 
Por fim, o prefeito fez 
um apelo aos moradores 
do município. “Entende-
mos que a população tem 
que colaborar, pois sem 
vocês não conseguiremos 
vencer esse vírus. Cada 
um fazendo sua parte nós 
vamos vencer essa batalha 
evitando que nossa cidade 
tenha mais contágios. Con-
tamos com a colaboração 
de todos”, finalizou Juca.

Algumas pessoas têm sugerido as 
barreiras, mas nesse momento o 

vírus já está dentro da cidade com 
pessoas que são moradores do 

município. Então as medidas serão 
outras, respeitando os direitos e 

protegendo a população


