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Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Contaminação por coronavírus em 
funcionários da Frangos Pioneiro 

preocupa municípios da região

Prefeitura de Arapoti entrega obras das 
quadras de Futebol Sintético no Bosque

Requerimento de Romanelli que 
pede por melhorias na PR-092 é 
aprovado na assembleia
A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira, 15, requerimento 
do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) que pede ao DER melhorias na 
rodovia Parigot de Souza (PR-092), no trecho entre as cidades de Joaquim 
Távora e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

[TRAGÉDIA]
Homem morre 
em acidente em 
Tomazina quando 
voltava de velório

Incidente foi registrado 
no início da tarde desta 
quarta-feira na PR-272
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SALTO DO ITARARÉ

EXTRATO DE CONTRATO 016/2020 – TOMADA DE 
PREÇO nº 02/2019
Contratante: Município de Salto do Itararé/PR
Contratada: ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICI-
DADE - EIRELI
CNPJ: 85.489.078/0001-74
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGE-
NHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
COMPREENDENDO O CADASTRO, ETIQUETA-
MENTO DOS PONTOS DE IP, A MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E PREVENTIVA NO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TELEATENDIMENTO 
0800 NO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ - PR, 
descritos no Anexo I do Edital TP nº 002/2019
Valor: R$ 77.112,00 (setenta e sete mil cento e doze 
reais).
Vigência: 12 meses.
Data de Assinatura: 15/06/2020.

INEXIGIBILIDADE Nº. 06/2020 Considerando o cumprimento
dos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93 e tendo em vista o
conteúdo do presente processo, RATIFICO a contratação da
empresa EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A para
Prestação de serviços de transporte intermunicipais e
interestaduais (passagens terrestres), para atender famílias
e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, no valor
total de R$ 24.377,00 (Vinte e quatro mil, trezentos e setenta e
sete e sete reais) em conformidade com base caput do artigo 25
da Lei nº 8.666/93. Wenceslau Braz-Pr, 16 de Junho de 2020.
PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR-PREFEITO

WENCESLAU BRAZ

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 09/2020 - Contrato Nº: 31/2014
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: MPS CONSTRUCOES CIVIS LTDA ME
Valor............: 4.108,62 (quatro mil cento e oito reais 
e sessenta e dois
centavos)
Vigência.......: Início: 16/06/2020 Término: 30/06/2020
Licitação......: Concorrência p/ Obras e Serv. Enge-
nharia Nº.: 3/2014
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Fica suprimido ao presente contrato, o 
valor de R$ 4.108,62
(quatro mil, cento e oito reais e sessenta e dois cen-
tavos), referente a
glosas realizadas nos serviços.
Assim sendo, o valor inicial do Contrato de Repasse 
OGU MTUR
771756/2012, passa de R$ 996.446,76 (novecentos 
e noventa e seis mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis 
centavos) para R$
992.338,14 (novecentos e noventa e dois mil, trezentos 
e trinta e oito reais
e quatorze centavos).
Pinhalão, 16 de Junho de 2020

DECRETO 049/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1893/2020 de 16 de junho de 2020:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Or-
çamento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil 
reais), conforme segue:

04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
01 – VIAÇÃO URBANA
15.451.0006.2.011 – MANUT. DA FROTA MUNICIPAL
547-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 50.000,00
548-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 20.000,00
02 – VIAÇÃO RURAL
549-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 80.000,00
550-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 50.000,00
05 – EDUCAÇÃO
03 – FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.023 – MANUT. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
551-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 40.000,00
552-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 10.000,00
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.032 – MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
577-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 30.000,00
578-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 30.000,00
08 – AGROPECUÁRIA
01 – AGROPECUÁRIA
20.606.0009.2.040 – MANUT. DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO
553-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 30.000,00
554-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 10.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 350.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
excesso de arrecadação dos créditos e rendimentos de aplicação oriundos do Apoio Financeiro a Municípios, 
da fonte 1003 como segue:

        
        EXCESSO
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - FONTE 1003...............................................R$ 350.000,00
TOTAL DE EXCESSO........................................................................................R$ 350.000,00

Art. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 16 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

PINHALÃO

PINHALÃO
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Requerimento de 
Romanelli que pede 

por melhorias 
na PR-092 é aprovado 

na assembleia

[PEDIDO DE OBRAS]

A Assembleia Legislativa 
aprovou nesta segunda-
-feira, 15, requerimento 
do deputado Luiz Clau-
dio Romanelli (PSB) que 
pede ao DER melhorias na 
rodovia Parigot de Souza 
(PR-092), no trecho entre as 
cidades de Joaquim Távora 

e Santo Antônio da Platina, 
no Norte Pioneiro. Durante 
o feriado de Corpus Chris-
tis, mais um grave acidente 
resultou na morte de uma 
pessoa e de outra grave-
mente ferida.
Segundo o deputado, que 
representa o Norte Pio-

neiro no legislativo, há 
necessidade de reparos 
urgentes e melhorias na 
pista de rolamento e na 
sinalização horizontal e 
vertical.
“O pedido se justifica 
devido às péssimas condi-
ções em que se encontra a 

PR-092, que vem causando 
um grande número de 
acidentes, a exemplo do 
ocorrido no último final 
de semana prolongado, 
dia 11 de junho, com uma 
vítima fatal e outra inter-
nada em estado grave. Há 
uma preocupação com a 

segurança de usuários e 
da comunidade que trafega 
diariamente na rodovia 
Parigot de Souza”, justifica 
Romanelli, lembrando que 
há necessidade urgente de 
providências, a fim de se 
evitar novos acidentes.

Da Assessoria

[FISCALIZAÇÃO]

[HOSTSITE]

TCE cria comissão para 
fiscalizar gastos de prefeituras 

no enfrentamento a Covid-19

Grupo é formado por seis servidores, 
de três unidades: Coordenadoria-Geral 
de Fiscalização (CGF), Coordenadoria 
de Acompanhamento de Atos de 
Gestão (CAGE) e Coordenadoria de 
Auditorias (CAUD)

O Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná criou 
uma comissão para fis-
calizar os gastos das 399 
prefeituras paranaenses 
em ações para o enfren-
tamento à pandemia da 
Covid-19, causada pelo 
novo coronavírus. O grupo 
multidisciplinar é formado 
por seis servidores, de três 
unidades: Coordenado-
ria-Geral de Fiscalização 
(CGF), Coordenadoria de 
Acompanhamento de Atos 
de Gestão (CAGE) e Coor-
denadoria de Auditorias 
(CAUD).
A equipe foi designada 
pelo presidente, conse-

lheiro Nestor Baptista, 
por meio da Portaria nº 
314/20, publicada em 5 
de junho, na  edição nº 
2.313 do  Diário Eletrô-
nico  do TCE-PR. Coor-
denada pelo analista de 
controle Marcus Vinícius 
Machado, a fiscalização 
será executada na moda-
lidade Acompanhamento, 
por meio da qual serão 
analisadas as compras e 
contratações municipais 
na área da saúde especifica-
mente destinadas ao com-
bate à pandemia. O prazo 
de conclusão do trabalho 
estipulado na portaria é o 
dia 18 de dezembro.

Das Agências

Todas as informações 
do Tribunal de Contas 
relativas à pandemia da 
Covid-19 estão reunidas 
no  hotsite  Info TCE-PR: 
Coronavírus.  O objetivo é 
orientar gestores e servido-
res públicos paranaenses a 
cumprir a lei e possibilitar 
a tomada de ações rápidas 

e eficientes no combate 
à doença. Seu conteúdo 
é atualizado constante-
mente pelo grupo técnico 
do Tribunal encarregado 
de atender as demandas 
dos jurisdicionados.
Nesse ambiente virtual, 
estão disponíveis todas 
as medidas adotadas pela 

Corte, respostas às dúvidas 
mais frequentes apresenta-
das pelos jurisdicionados, 
legislação relacionada ao 
combate à pandemia, além 
da relação de todos os 
municípios que tiveram o 
estado de calamidade reco-
nhecido pela Assembleia 
Legislativa do Paraná.

 prazo de conclusão do 
trabalho estipulado na portaria 

é o dia 18 de dezembro.
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SINAL VERMELHO

A deputada Maria Victória (PP) 
usou as redes sociais para refor-
çar o apoio às mulheres vítimas 
de violência. "Minha foto com 
um 'x' na mão é para dizer que 
você não está sozinha! Neste 
período de quarentena, muitas 
mulheres que sofrem violência 
doméstica estão confinadas 
com seus agressores e com 
menos oportunidade de pedir 
ajuda. Se você, mulher, está 
sofrendo violência doméstica, 
faça um 'x'' na mão e mostre ao 
atendente de uma farmácia. A 
Polícia Militar será acionada", 
diz.
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[ESPORTE E LAZER]

Prefeitura de Arapoti entrega 
obras das quadras de Futebol 

Sintético no Bosque

Foram concluídas 
as obras das quadras de 
futebol com grama sinté-
tica do Bosque. Entregue 
à população no início da 
noite desta segunda (15), 
em cerimônia simbólica de 
descerramento de placa, o 
equipamento público foi 
batizado “Complexo Espor-
tivo Antenor Alves Teixeira 
(Nô Baiano), em homena-
gem a um dos fundadores 
do bairro.
Feitas com recursos fede-
rais, as quadras, um inves-
timento de 581 mil reais, 
serão colocadas a disposi-

ção da população tão logo 
as autoridades sanitárias 
considerem seguro à volta 
de atividades e eventos que 
gerem aglomeração e inte-
ração entre pessoas. Além 
das quadras, o Complexo 
conta com banheiros mas-
culino e feminino e uma 
academia ao ar livre.
O Complexo é mais uma 
benfeitoria na área espor-
tiva entregue à população 
pela administração munici-
pal. “Investindo em esporte 
investimos também na 
saúde da população. Além 
disso, ofertamos locais 

para que nossos jovens 
possam ter contato com 
atividades benéficas ao seu 
desenvolvimento”, salienta 
a Prefeita Nerilda Penna.
“Essas quadras são mais 
um fruto do trabalho que 
realizamos em busca de 
recursos junto aos Gover-
nos Estadual e Federal 
e também através dos 
parlamentares que nos 
representam”, destaca a 
Prefeita, lembrando que os 
recursos para a obra chega-
ram ao município através 
de emenda do Deputado 
Federal Sérgio Souza. Da Assessoria

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os partidos têm até o dia 30 
de junho para enviar as suas 
prestações de contas do exercí-
cio financeiro de 2019 à Justiça 
Eleitoral. O prazo vale para 
todos os diretórios de nacionais 
a zonais. A não apresentação 
dos dados pode levar a agre-
miação a sofrer várias sanções, 
como a suspensão de repasses 
das cotas do fundo partidário.

NO INTERIOR

Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra um 
aumento de 50% nos casos de covid-19 em cidades de 
até 20 mil moradores nas últimas duas semanas. Em 
seis estados, as mortes por coronavírus no interior já 
ultrapassam os registrados nas regiões metropolita-
nas. Esse é o caso no Paraná e outros cinco estados 
brasileiros. 

TAXAS RESISTENTES

Projeto do senador Álvaro Dias (Pode) impede a 
cobrança de juros extorsivos pelos bancos. Alvaro Dias 
destaca que diversos países já fixaram limites para a 
cobrança de juros. "Estamos falando dos cartões de 
créditos rotativos e também do crédito especial. No 
mundo, 76 países limitaram os juros e estabeleceram 
a lei da usura, mas no Brasil a discussão é se podemos 
aprovar ou não, esse mercado milionário resiste para 
não baixar a taxa".

DIÁLOGOS DEMOCRÁTICOS

Mais mulheres na política é o tema da live do TSE para 
promover debates sobre as eleições 2020 na próxima 
sexta-feira, 19, a partir das 18h. A live será transmitida 
ao no YouTube e em todas as redes sociais do tribunal. 
“Esse é um tema fundamental para o fortalecimento 
da democracia. Se as mulheres representam 51% da 
população e ocupam apenas 15% das vagas do Con-
gresso, temos um grave problema de representatividade, 
refletido na formulação de políticas públicas”, afirma 
o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.

INOVAÇÃO

O chefe da Casa, Civil Guto Silva, participou do lan-
çamento do programa Centelha Paraná que incentiva 
o empreendedorismo inovador. "Totalizando mais 
de R$ 1 milhão em recursos e oferecer o suporte e a 
capacitação para até 30 empreendimentos inovadores. 
O programa é do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações e será executada pela Fundação Araucária, 
no estado".

SAÚDE NO INTERIOR

O deputado estadual  Artagão Júnior (PSB) viabili-
zou R$ 400 mil para a construção de duas unidades 
de saúde em Laranjeiras do Sul. As unidades serão 
construídas no distrito do Passo Liso e na comunidade 
da Boa Vista. “Agradeço ao secretário Beto Preto 
(Saúde) e ao governador Ratinho Junior a liberação 
dos recursos. Também parabenizo o prefeito Berto 
Silva (PCS) e o vice Scarpari (MSB) pelo trabalho 
que vêm realizando em Laranjeiras do Sul e pela 
confiança na nossa representatividade".

'TOQUE DE RECOLHER'

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) anunciou o ‘toque 
de recolher’ a partir de sexta-feira (19) em Ponta 
Grossa. A medida valerá para os finais de semana - 
sexta, sábado e domingo - a partir das 23h. Segundo 
Rangel, o objetivo é diminuir a circulação do vírus 
e voltar ao ‘nível azul’ de emergência da pandemia.
Atualmente, a cidade se encontra no ‘nível amarelo’.
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OUTRAS PUBLICAÇÕES

ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

SALTO DO ITARARÉ

SALTO DO ITARARÉ

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO

DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODU-
TOS AGROPECUÁRIOS S/A inscrita no CNPJ 
82.069.113/0003-70, torna público que recebeu do 
IAP, a Licença de Instalação para a atividade de 
comércio e armazenamento de defensivos agrícolas 
(Agrotóxicos), fertilizantes, sementes e corretivos do 
solo em sua sede na Rodovia Parigot de Souza, s/nº, 
PR 092, Km 220, Bairro Cachoeirinha,  Arapoti, Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 
VICENTE APARECIDO DAMASCENO & FILHO LTDA., 
CNPJ Nº 79.705.026/0001-95, torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença Prévia, para extração de areia, instalada no leito 
do Ribeirão Natureza, entre os municípios de Tomazina, 
Wenceslau Braz e Arapoti, estado do Paraná. 
 
 

 

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

EXTRATO
TERMO DE RESCISÃO

Contrato n°: 293/2019-PMA.
Pregão n°: 07/2019-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: CASA NASSER COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA.
Objeto: Fica rescindido unilateralmente pelo Município 
de Arapoti, o CONTRATO Nº 293/2019, a partir da 
data de 16/06/2020, tendo em vista a inexecução 
parcial do contrato, conforme documentos probató-
rios constantes no Processo Licitatório nº 214/2018. 
Fundamento Legal: A rescisão é celebrada com 
fundamento no art. 78, I e III c/c art. 79, I da Lei nº 
8.666/93, bem como na Cláusula Décima, 10.4, I e 
10.7 do referido Contrato.
Das Garantias do Contraditório e da Ampla Defesa: 
Em obediência ao Parágrafo Único, do art. 78, da Lei 
nº 8.666/93, a rescisão está plenamente motivada e 
observa as garantias fundamentais do contraditório 
e da ampla defesa. Do presente ato é cabível o 
recurso administrativo previsto no artigo 109, I, “e”, 
da Lei nº 8.666/93, a contar da data da publicação 
do extrato deste termo.

Data da Assinatura: 16/06/2020.

CÂMARA DE ARAPOTI

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a DISPENSA de licitação sob o n° 05 / 
2020, com base no Art. 24, incisos II e IV concomi-
tante ao Art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei Federal 
n° 8.666 / 93, em favor da empresa LABORATORIO 
DE ANALISES CLINICAS OP EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o n° 02.707.023/0001-66, no valor total 
de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais), 
devendo a despesa correr pela dotação orçamen-
tária n° 01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.39.50.9
9 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS 

EXTRATO DO CONTRATO N° 07 / 2020

PROCESSO Nº 14 / 2020
DISPENSA Nº 05 / 2020
OBJETO: Contratação de laboratório especializado 
para realização de exames para detecção do vírus 
causador da COVID-19.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CONTRATADA: LABORATORIO DE ANALISES CLI-
NICAS OP EIRELI
CNPJ: 02.707.023/0001-66
VALOR TOTAL: R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos 
e vinte reais).
VIGÊNCIA: 16.06.2020 à 16.07.2020
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.39.50.99 – MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA – DEMAIS DESPESAS COM 
SERVIÇO MÉDICO – HOSPITALAR, ODONTOLÓ-
GICO E LABORATORIAL.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela CON-
TRATANTE
OSCAR PEREIRA JUNIOR – pela CONTRATADA

DA CÂMARA MUNICIPAL – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – DEMAIS DES-
PESAS COM SERVIÇO MÉDICO – HOSPITALAR, 
ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL.

Arapoti / PR, em 16 de junho de 2020.

MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº. 22/2019
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empre-
sa Construtora Rocha & Sene Ltda – ME, CNPJ 
13.500.836/0001-05.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº 
02/2019, nos termos da Lei Federal nº.  8.666/93, e 
suas alterações posteriores.
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo de PRAZO no 
Contrato de Prestação de Serviços nº. 22/2019, em 
conformidade com o Artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei 
Orçamentária nº 584 de 13/12/2019. 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta).
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul- PR, 15 de junho de 2020.
Eclair Rauen 
Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 011/2020.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 012/2020.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE QUADROS COM FOTOS AEREAS 
DE SALTO DO ITARARÉ.
Do(s) Contratado(s): IDALVINA ESPINDOLA MAAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.419.119/0001-10;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação im-
porta no valor de R$ 4.790,00 (quatro mil setecentos e 
noventa reais), em até 30 dias após emissão da nota 
fiscal. A despesa decorrente desta contratação correrá 
sob a seguinte dotação orçamentária: 
02.02.04.122.0002.2.002 (Manutenção da Adminis-
tração Municipal).
Da Justificativa: A dispensa de licitação para a presente 
contratação justifica-se pelo fato de tal contratação 
não ultrapassar o valor estipulado pela norma legal.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé, 15 de Junho de 2020.

GUILHERME PARANHOS DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, indepen-
dente de licitação.

Salto do Itararé, 15 de Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DE 6 MESAS DE 1,82X0,8 M, PARA ADMINISTRA-
ÇÃO PUBICA.
Do(s) Contratado(s): JOSE DOMINGOS MARQUES 
DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 
231.077.159-72;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor de R$ 2.100,00(dois mil e cem reais), 
em até 30 dias após emissão da nota fiscal. A despesa 
decorrente desta contratação correrá sob a seguinte 
dotação orçamentária: 
02.02.04.122.0002.2.002 (Manutenção da Adminis-
tração Publica).
Da Justificativa: A dispensa de licitação para a presente 
contratação justifica-se pelo fato de tal contratação 
não ultrapassar o valor estipulado pela norma legal.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé, 14 de Maio de 2020.

GUILHERME PARANHOS DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, indepen-
dente de licitação.

Salto do Itararé, 14 de Maio de 2020.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA DE ARAPOTI
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 68/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: FARMACIA VITA FARMA 3 MARIAS 
LTDA.
Valor............: 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Vigência.......: Início: 10/06/2020 Término: 10/09/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 25/2020
Recursos.....: Dotação: 2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 
(505) 
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) FRASCOS 
DE PROTETOR
SOLAR FPS 50 COM 120 ML DESTINADOS AOS 
AGENTES DE
ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE.
Pinhalão, 10 de Junho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 69/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: ISIS B. VIDAL - GRÁFICA - EIRELI
Valor............: 3.090,00 (três mil e noventa reais)
Vigência.......: Início: 16/06/2020 Término: 16/09/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 26/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALI-
ZAÇÃO PARA
IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS 
QUE SERÃO
INSTALADAS NAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO 
VISANDO A DETECÇÃO
DE PESSOAS COM SINTOMAS DO COVID-19.
Pinhalão, 16 de Junho de 2020

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a Dispensa 
de Licitação n° 28/2020 de 16/06/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: 

MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANCA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
10.498.304/0001-84, da cidade de JOINVILLE/SC, 
vencendo o único item, perfazendo o valor total de 
R$ 1.096,20 (um mil e noventa e seis reais e vinte 
centavos).
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão

Em 16 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 1893/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Sergio Inácio Rodrigues, Prefeito Mu-
nicipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Or-
çamento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil 
reais), conforme segue:

04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
01 – VIAÇÃO URBANA
15.451.0006.2.011 – MANUT. DA FROTA MUNICIPAL
547-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 50.000,00
548-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 20.000,00
02 – VIAÇÃO RURAL
549-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 80.000,00
550-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 50.000,00
05 – EDUCAÇÃO
03 – FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.023 – MANUT. DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
551-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 40.000,00
552-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 10.000,00
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.032 – MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
577-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 30.000,00
578-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 30.000,00
08 – AGROPECUÁRIA
01 – AGROPECUÁRIA
20.606.0009.2.040 – MANUT. DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO
553-3.3.90.30.00.00.00.00-1003-Material de consumo......................................R$ 30.000,00
554-3.3.90.39.00.00.00.00-1003-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 10.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 350.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do ex-
cesso de arrecadação dos créditos e rendimentos de aplicação oriundos do Apoio Financeiro a Municípios, 
da fonte 1003 como segue:
        
        EXCESSO
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - FONTE 1003...............................................R$ 350.000,00
TOTAL DE EXCESSO........................................................................................R$ 350.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 16 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
            Prefeito Municipal

PINHALÃO
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Agente do Corpo 
de Bombeiros do muni-
cípio de Santo Antônio 
da Platina encontraram 
um corpo carbonizado 
durante o combate às 
chamas que atingiram 
uma residência no último 
domingo (14). Um inqué-
rito foi instaurado para 
averiguar a situação. 
De acordo com o boletim 
de ocorrência, a residên-
cia fica situada no bairro 
Jardim São Pedro e, no 
domingo pela manhã, os 
agentes foram acionados 
para combater um incên-
dio no local. Após conte-
rem as chamas, os bombei-
ros se depararam com um 
cadáver masculino. 
Diante da Situação, a 
equipe da Polícia Civil foi 
acionada e esteve no local 
colhendo depoimentos de 

vizinhos para apurar as 
possíveis circunstâncias 
do caso. Com isso, os poli-
ciais foram informados 
que o moradores do bairro 
não conheciam a vítima e 
o local estava abandonado 
há algum tempo, sendo 
utilizado por usuários de 
drogas. 
Desta forma, uma das hipó-
teses é que o fogo tenha 
começado de maneira 
acidental, mas sem que 
os investigadores descar-
tem a hipótese de crime. 
Assim, o caso segue sendo 
investigado. 
O corpo da vítima foi 
recolhido e encaminhado 
ao IML (Instituto Médico 
Legal) onde, até a tarde 
desta segunda-feira (15), 
não havia sido identifi-
cado. 
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e

Bombeiros encontram 
corpo em residência 

que pegou fogo

Polícia Civil de Santo Antônio da 
Platina instaurou inquérito para 

investigar o caso

[ASSALTO A MÃO ARMADA]
Criminosos disparam contra 

vítima e fogem levando malote 
de dinheiro em Jaguariaíva

Apesar do susto e do prejuízo financeiro, felizmente 
o homem não foi atingido pelo tiro

Um homem de 56 anos 
levou um grande susto após 
ser vítima de um assalto 
a mão armada registrado 
nesta segunda-feira (15) no 
município de Jaguariaíva. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a vítima 
estava transitando pela Rua 
Rafael Petrucci, no Centro, 

quando foi abordada por 
uma dupla de criminosos 
que estava armada. Em 
seguida, os suspeitos anun-
ciaram o assalto e tomaram 
do homem um malote. 
Durante a fuga, os indiví-
duos ainda deram um tiro 
em direção a vítima que, 
felizmente, não foi atingida. 

A equipe da PM realizou 
diligências em busca dos 
suspeitos, mas não foram 
divulgadas informações se 
os mesmos foram encon-
trados ou identificados. A 
vítima foi orientada quanto 
as providências cabíveis 
ao caso.

[TRAGÉDIA]
Homem morre em acidente 

em Tomazina quando 
voltava de velório

Um grave acidente 
de trânsito registrado no 
início da tarde desta ter-
ça-feira (16) deixou uma 
pessoa morta e outras três 
feridas no município de 
Tomazina. De acordo com 
as primeiras informações 
apuradas pelas reporta-
gem, o acidente evolveu um 
automóvel GM/Celta que 
trafegava pela PR-272 no 
trecho que liga os municí-

pios de Siqueira Campos a 
Tomazina. Quatro pessoas 
estavam no automóvel 
retornando de um velório 
realizado na cidade de 
Quatiguá quando o condu-
tor do automóvel acabou 
perdendo o controle do 
veículo próximo a entrada 
do Bairro Alto dois. Com 
isso, o carro acabou caindo 
em uma vala as margens da 
rodovia. Com a violência do 

Incidente foi registrado no início da 
tarde desta quarta-feira na PR-272

impacto, infelizmente, um 
dos passageiros não resis-
tiu aos ferimentos e entrou 
em óbito ainda no local. 
Os outros três ocupantes 
do veículo receberam os 
primeiros socorros e foram 

encaminhados ao hospital 
de Tomazina. Estiveram 
prestando atendimento a 
ocorrência as equipes da 
Polícia Rodoviária Esta-
dual de Siqueira Campos, 
Polícia Militar e Polícia 

Civil de Tomazina e equipe 
do SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia).
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[SITUAÇÃO CRÍTICA]

Crise da Covid-19 aumenta e Paraná registra 
30 mortes em apenas 24 horas

No mesmo ritmo, municípios da região do Norte Pioneiro e Campos 
Gerais têm disparada no número de casos confirmados da doença

Se há algumas semanas o 
Paraná era um estado tido 
como exemplo nos índices 
de isolamento social e con-
tenção da propagação do 
novo coronavírus, nos últi-
mas dias a situação tomou 
outro paralelo. Nesta ter-
ça-feira (16), por exem-

plo, foram registradas 30 
mortes e 841 pacientes diag-
nosticados com a Covid-19, 
números que preocupam 
em vários municípios do 
Estado que já tem 75% das 
cidades na lista de um ou 
mais moradores com a 
doença. 

Este é um número record 
desde que a SESA (Secre-
taria de Estado da Saúde) 
divulgou o primeiro bole-
tim informativo da doença 
há 97 dias no dia 12 de 
março. Ao todo, o estado 
chegou a marca de mais 
de 10,5 mil pessoas infec-

tadas e 364 óbitos, números 
que, além de tristeza para 
muitas famílias, geram 
cada vez mais preocupação. 
Entre os 12 municípios que 
registraram óbitos nas últi-
mas 24 horas, duas perdas 
aconteceram na mesorre-
gião do Norte Pioneiro nas 

cidades de Andirá e Corné-
lio Procópio, este último, 
aliás, já chegou a marca de 
onze mortes causadas pela 
doença em um intervalo 
de 15 dias e 209 pacientes 
infectados com a doença. 
Já Andirá concetra 23 casos 
da doença. 

Da Redação

O volume de novos casos 
registrados diariamente na 
região do Norte Pioneiro 
e em alguns municípios 
dos Campos Gerais têm 
chamado a atenção pela 
quantidade simultânea de 
novas confirmações. 
Começando por Arapoti, 
uma dos municípios que 
mais preocupa no momento, 
apenas entre o domingo 
(16) e a segunda-feira (15) 
foram confirmados sete 
novos casos da doença no 
município que, de acordo 
com o último boletim da 
secretaria municipal de 
Saúde, já tem 41 pessoas 

infectadas com a Covid-
19. Felizmente, entre o 
intervalo de domingo e 
segunda não foram regis-
trados novos casos em 
Jaguariaíva, município que 
também vinha num índice 
crescente da doença nos 
últimos dias. 
Outros dois municípios 
com alta nos casos con-
firmados nos últimos dias 
são Carlópolis e Ribeirão 
do Pinhal. No primeiro, 
o boletim da SESA desta 
terça-feira confirmou 21 
pacientes infectados com 
a Covid-19, enquanto em 
Ribeirão os casos já che-

garam a 32 de acordo com 
a SESA.
O informativo da secretaria 
de Saúde de Guapirama 
divulgado nesta segunda 
aponta 20 pessoas com coro-
navírus no município que já 
teve um óbito relacionado 
a doença. Enquanto isso, 
em Conselheiro Marinck 
os números já somam 17 
pacientes com a Covid-19.
Em Jacarezinho, o bole-
tim informativo manteve 
os 29 casos confirmados 
da doença, porém, entre 
a segunda e está terça, 
foram registrados 15 novos 
casos sob investigação. A 

boa notícia é que já são 
25 pacientes recuperados 
da doença no município e 
nenhum óbito. 
Já no município de Ibaiti, 
entre os informativos de 
domingo e desta segunda 
foram confirmados três 
novos casos da doença. A 
cidade ainda tem 16 casos 
sob monitoramento e oito 
pacientes recuperados 
da Covid-19. O município 
vizinho, Japira, confirmou 
nesta segunda dois novos 
pacientes com o coronaví-
rus, chegando a 4 registros. 
Há ainda 20 pessoas sob 
investigação. 

O município de Wenceslau 
Braz confirmou, através 
de boletim informativo 
divulgado nas redes sociais 
na tarde desta terça-feira 
(16), mais dois casos de 
coronavírus. Com isso, o 
número de pacientes com 
a doença chega a 15, sendo 
que oito já foram curados 
e dois pacientes foram a 
óbito. Além disso, foram 
descartados 92 casos, oito 
aguardam resultados de 
exames, 104 pessoas moni-
toradas e 64 permanecem 
em isolamento. 

[NÚMEROS NÃO PARAM DE CRESCER NA REGIÃO]

Arapoti registrou sete casos da doença em 24 horas e chegou a um total de 41 pacientes com a Covid-19 Foto: José Adão/A Voz do Povo Arapoti
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EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor HÉLIO 
FERNANDES MORAIS (CPF 177.929.599-53), NEUCI BUENO RIBEIRO  (CPF 695.006.819-00),  
NEUCI BUENO RIBEIRO F.I  (CNPJ 02.054.216/0001-65),   com possibilidade de arrematação da 
seguinte forma: PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 09 de julho de 2020 às 16:00, que se realizará na 
Local:  www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não inferior ao valor da avaliação.SEGUNDO(A) 
LEILÃO/PRAÇA:Dia 24 de julho de 2020 às 16:00, que se realizará na  Local: 
www.nakakogueleiloes.com.br, para a venda a quem mais der, desde que não se constitua preço vil, 
assim considerado o lance inferior a 55% da avaliação. Autos nº.0000129-39.2003.8.16.0176 - 
Procedimento Sumário Vara Cível de Wenceslau Braz-PR Exequente (01)BANCO DO  BRASIL S/A 
(CPF/CNPJ 00.000.000/0703-00) End. Exequente Rua Alameda. Manoel Ribas, 105, Centro, 
Wenceslau Bráz  /PR CEP: Cep: 84.950-000 mov. 1.2 fls.04/05 Adv. Exequente Louise Rainer Pereira 
Gionédis (OAB/PR 8.123)mov. 145.1 fls. 618 Executado (a) (01)HÉLIO FERNANDES MORAIS  
(CPF/CNPJ 177.929.599-53)End. Executado(a) (01)Rua Expedicionários , 269, Centro , Wenceslau  
Braz/PR CEP: Cep: 84.950-000 mov. 1.2 fls.04/05Adv. Executado Dirce Maria Martins (OAB/PR 
15112)  Fls. 01Executado (a) (02)NEUCI BUENO RIBEIRO   (CPF 695.006.819-00) End. 
Executado(a) (02) Rua: Ribeirão Novo, 115, 115, Vila São Sebastião, Wenceslau Bráz/PR CEP: Cep: 
84.950-000 mov.78.1 fls. 503 Adv. Executado:Dirce Maria Martins (OAB/PR 15.112) Fls. 01 
Executado (a) (03)NEUCI BUENO RIBEIRO F.I   (CNPJ 02.054.216/0001-65)End. Executado(a) 
(03)Rua Avenida Manoel Ribas, 155, Wenceslau Braz/PR CEP: Cep: 84.950-000 mov. 78.1 fls. 503 
Adv. Executado :Dirce Maria Martins (OAB/PR 15.112)  fl. 01 Depositário Fiel (1)Hélio Fernandes de  
Morais End. da Guarda (01) Fazenda Sebastião Pereira da Silva , s/nº, Santana do Itararé/PR 
mov. 1.72 fls. 230 Penhora realizada 04/07/2008 (mov. 1.72 fls. 229) Débito Primitivo:R$   59.160,96  
- 30/07/2014 (mov. 1.116 fls. 376/377) Débito Atualizado:R$ 134.574,56 - 24/03/2020 Qualificação 
do(s) Bem (ns) R$  233.181,35 Parte ideal correspondente a uma área de 74.800,00m2 (setenta e 
quatro mil e oitocentos metros quadrados) do imóvel rural constituído por uma área de 14 (quatorze) 
alqueires de terrenos, equivalentes a 33 hectares e 88 ares, sito na Fazenda denominada “Sebastião 
Pereira da Silva” localizada do município de Santana do Itararé, Wenceslau Braz/PR, compreendida 
dos seguintes limites e confrontações: Ao Norte com terras de Josias Rodrigues de Freitas, por uma 
reta partindo do espigão com a Fazenda Grama, ao lado de uma estrada com rumo 67º00´NE, até 
outro marco noutra lomba oposta, medindo um mil trezentos e cinquenta metros, cruzando uma água 
, confrontando ainda nesta extensão, com Atílio Palmonari, nos últimos duzentos e setenta metros, 
limita-se com Atílio Palmonari, por uma cerca de rumo 26º00´SE, medindo duzentos e vinte metros 
até outro marco. Segue então divisando ao Sul com as terras de José Silvano Consiste, por uma reta 
rumo 60º00´SO, medindo a extensão de um mil, trezentos e quarenta metros, cruzando duas águas e 
ao final atingindo o marco no espigão. Segue então divisando com a Fazenda Grama, terras de 
Roque Ramos, por uma estrada com o rumo de 54º30´NO, medindo quatrocentos metros. INCRA 
711.128.005.410-2. Matricula nº 1.798 de Registro de Imóveis de Wenceslau Braz/PR. Venda “Ad 
Corpus”.Avaliação Primitiva  R$  220.000,00  - 21/02/2019 (mov.127.1 fls.586/587)Avaliação 
Atualizada  R$  233.181,35 - 24/03/2020 ÔNUS DA MATRÍCULA: R-2-1.798-16-04-90 –– 
Transmitente: O Espólio de Angélica Pereira da Silva - Representado pelo Inventariante Francisco 
Bueno Mendes – Adquirentes: Herdeiro Cessionário Orlando Pinto Mendes -  Herdeiro Cifriano 
Pereira da Silva casado com Terezinha Pereira da Silva -  Herdeira Ana Maria Pereira de Souza viúva 
-  Cessionário Helio Fernandes de Morais casado -  Herdeiro Walter Pereira da Silva casado com 
Rosemari Moura da Silva. LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. 
JUCEPAR 12/048L, arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação, 
pagos pelo arrematante; em caso de acordo, remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois 
por cento).AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), 
devidamente intimado(a)(s) das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não 
ser(em) encontrado(a)(s) pessoalmente para a intimação e de que o prazo para apresentação de 
quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recursos 
começará a fluir após a realização da Hasta Pública, independentemente de nova Intimação, e de 
que poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou 
adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas com a 
comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, inclusive custas processuais. 
Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados relacionados nos incisos II a VIII do art. 
889 do CPC (co-proprietário de bem indivisível, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito 
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, o 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, o 
promitente comprador, o promitente vendedor, a União, o Estado e o Município), caso não sejam 
encontrados para intimação do leilão/hasta designado, para as datas, horários e local acima 
mencionados. OBSERVAÇÕES: Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima 
descritos ou, ainda, aqueles ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico 
www.nakakogueleiloes.com.br, desde que tenham realizado cadastramento prévio e envio da 
documentação exigida com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante 
deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC; Nos termos do art. 895 do CPC, o 
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: (a) até o 
início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (b) até o 
início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, na 
forma do item anterior. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos 
menos 25% do lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses. O restante parcelado deverá 
ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando 
se tratar de imóveis. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a 
efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de 
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os 
arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus 
reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos 
a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive 
aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a 
arrematação quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado 
pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do 
CPC/2015.  Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se 
encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Poderá ser 
registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não 
cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que o 
mesmo cumpra as condições do último lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas 
antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão; O representante judicial da Fazenda Pública, 
deverá ser intimado pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência prevista acima (LEF 
Art. 22,§ 2º).  Dado e passado em 29 de maio de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, 
Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob autorização do M.M. Juiz(a) de Direito 
Dr(a). ÉLBERTI MATTOS BERNARDINELLI.PAULO ROBERTO NAKAKOGUELEILOEIRO PUBLICO 
OFICIAL                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor 
SEBASTIANA ISABEL DE OLIVEIRA  (CPF/CNPJ 942.844.909-15), CELSO DE OLIVEIRA MENDES  
(CPF/CNPJ 650.130.009-63),  JOSÉ VALDEREZ MENDES  (CPF/CNPJ 340.132.379-20),  SIDENEI 
DE PAULO MENDES  (CPF/CNPJ 286.312.509-53),   com possibilidade de arrematação da seguinte 
forma: PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 09 de julho de 2020 às 16:00, que se realizará na Local:  
www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não inferior ao valor da avaliação.SEGUNDO(A) 
LEILÃO/PRAÇA:Dia 24 de julho de 2020 às 16:00, que se realizará na Local: 
www.nakakogueleiloes.com.br, para a venda a quem mais der, desde que não se constitua preço vil, 
assim considerado o lance inferior a 55% da avaliação. Autos nº.0000814-36.2009.8.16.0176 - 
Procedimento Ordinário Vara Cível de Wenceslau Braz-PR Exequente (01)DISTRIBUIDORA 
PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (CPF/CNPJ 82.069.113/0001-08) End. 
Exequente Rod. Parigot de Souza, KM 254 , Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 Adv. Exequente: 
Amauri Ferreira (OAB/PR 17273) e Izabel Sanches Ferreira (OAB/PR 18080)  (mov. 1.50, fls. 01/ 
217)Executado (a) (01) SEBASTIANA ISABEL DE OLIVEIRA   (CPF/CNPJ 942.844.909-15)End. 
Executado(a) (01) Fazenda Bengala de Fogo, SN, Culturinha, São José da Boa Vista/PR CEP: 
84.950-000 Adv. Executado Victor Arthur Gomes Brondani (OAB/PR 90026) e Fabiano da Silva 
(OAB/PR 53.732) (mov. 93.1, fls. 527 e fls.156).Executado (a) (02)CELSO DE OLIVEIRA MENDES   
(CPF/CNPJ 650.130.009-63)End. Executado(a) (02) Rua Emílio Précoma, 414, Vila Santa 
Maria , WENCESLAU BRAZ/PR CEP: 84950-000 (mov. 73.1, fls. 397).Executado (a) (03)JOSÉ 
VALDEREZ MENDES   (CPF 340.132.379-20)End. Executado(a) (03)Rua Venezuela, 127, Vila Los 
Angelis , WENCESLAU BRAZ/PR CEP: 84.950-000 (mov. 73.1, fls. 397).Executado (a) (04)SIDENEI 
DE PAULO MENDES   (CPF 286.312.509-53)End. Executado(a) (04)Rua Domiciano Correa 
Machado, s/n, Centro, São José da Boa Vista/PR CEP: 84.980-000 Adv. Executado Fabiano da Silva 
(OAB/PR 53.732) (mov. 1.63, fls. 251 ).Depositário Fiel (1)SIDENEI DE PAULO MENDES End. da 
Guarda (01)Fazenda Bengala de Fogo, sn, Culturinha, São José da Boa Vista/PR CEP: 84.950-000 
Penhora realizada  24/09/2014(mov. 1.60, 239/ 240)Débito Primitivo: R$ 498.518,03 - 
19/8/2019 (mov.160.1 - fls. 672) Débito Atualizado: R$ 539.712,01 - 24/03/2020 Qualificação do Bem 
R$ 500.470,19Um imóvel rural, situado na Fazenda Bengala de Fogo, São José da Boa Vista – PR, 
com a área 6.500 alqueires, equivalente a 15.730 hectares. Características e confrontações: Partindo 
do vértice inicial V1, com as coordenadas U.T.M.L=629334,60/N=7346090,87 e seguindo rumo 
40º19’33”SE confrontando com terras de Orlando Macan por 685,60metros até um marco V2, com as 
coordenadas UTML=629781,80/n=7345571,86 onde faz canto e segue rumo 01º38’57”SO tendo 
como confrontante ele mesmo por 213,83metros até uma estrada em V3, com as coordenadas 
UTML=629776,18/N=7345355,49 onde faz canto e segue pela mesma, rumo 80º04’08”NO divisando 
com ele mesmo por 349,80 metros até V4, com com as coordenadas UTML=329430,20/N= 
7345420,22 onde faz canto e segue rumo 08º13’37”NO confrontando com ele mesmo por 686,50 
metros até o ponto de partida V1. Receita Federal NIRF n.º 3.252.925-2. INCRA CCIR 
2003/2004/2005 950025674257-3. Benfeitorias: não consta. Matrícula 9.781 do CRI de Wenceslau 
Braz- PR. Venda “Ad Corpus”.Avaliação Primitiva R$ 487.500,00 - 07/08/2019 (mov. 150.1, fls. 
629/630) Avaliação Atualizada: R$  500.470,19 - 24/03/2020-ÔNUS DA MATRÍCULA: R-1-9.781- 
HIPOTECA- Cédula de Produto Rural n.º 508.27, produto: soja. Credora: BUNGE ALIMENTOS S/A. 
Emitente: SIDENEI DE PAULO MENDES, Int. Garantes: JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA e 
SEBASTIANA ISABEL DE OLIVEIRA.R-2-9.781- HIPOTECA- Cédula de Produto Rural n.º 508.78, 
produto: soja. Credora: BUNGE ALIMENTOS S/A. Emitente: SIDENEI DE PAULO MENDES, Int. 
Garantes: JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA e SEBASTIANA ISABEL DE OLIVEIRAR-3-9.781- 
PENHOR RURAL 1º GRAU- Cédula de Produto Rural 508.90, produto: trigo. Credora: BUNGE 
ALIMENTOS S/A. Emitente: SIDENEI DE PAULO MENDES, Int. Garantes: JOSÉ MENDES DE 
OLIVEIRA e SEBASTIANA ISABEL DE OLIVEIRA.R-4-9.781- HIPOTECA- Cédula de Produto Rural 
n.º 508.118, produto: soja. Credora: BUNGE ALIMENTOS S/A. Emitente: SIDENEI DE PAULO 

MENDES, Int. Garantes: JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA e SEBASTIANA ISABEL DE OLIVEIRA.R-5-
9.781- HIPOTECA CEDULAR 5º GRAU. Produto: soja. Credora: DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS 
DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. Emitente: SIDENEI DE PAULO MENDES, Int. Garantes: 
JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA e SEBASTIANA ISABEL DE OLIVEIRA.R-6-9.781- PENHORA. Autos 
100/09 (0000814-36.2009.8.16.0176). Exequente: DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE 
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. Executados: SIDENEI DE PAULO MENDES, JOSÉ 
MENDES DE OLIVEIRA e SEBASTIANA ISABEL DE OLIVEIRA. LEILOEIRO: PAULO ROBERTO 
NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, arbitrando seus honorários na seguinte 
forma: 5% sobre o valor da arrematação, pagos pelo arrematante; em caso de acordo, remição ou 
adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento).AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) e 
seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das designações para a 
realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) pessoalmente para a intimação 
e de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de 
expropriação como embargos ou recursos começará a fluir após a realização da Hasta Pública, 
independentemente de nova Intimação, e de que poderá remir a execução pagando o principal e 
acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas 
somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores 
devidos, inclusive custas processuais. Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados 
relacionados nos incisos II a VIII do art. 889 do CPC (co-proprietário de bem indivisível, o titular de 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de 
moradia ou concessão de direito real de uso, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 
ou com penhora anteriormente averbada, o promitente comprador, o promitente vendedor, a União, o 
Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta designado, para 
as datas, horários e local acima mencionados. OBSERVAÇÕES: Serão aceitos lances presenciais, no 
dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico 
www.nakakogueleiloes.com.br, desde que tenham realizado cadastramento prévio e envio da 
documentação exigida com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante 
deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC; Nos termos do art. 895 do CPC, o 
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: (a) até o 
início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (b) até o 
início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, na 
forma do item anterior. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos 
menos 25% do lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses. O restante parcelado deverá 
ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando 
se tratar de imóveis. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a 
efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de 
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os 
arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus 
reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos 
a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive 
aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a 
arrematação quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado 
pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do 
CPC/2015.  Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se 
encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Poderá ser 
registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não 
cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que o 
mesmo cumpra as condições do último lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas 
antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão; O representante judicial da Fazenda Pública, 
deverá ser intimado pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência prevista acima (LEF 
Art. 22,§ 2º).  Dado e passado em 29 de maio de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, 
Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob autorização do M.M. Juiz(a) de Direito 
Dr(a). ÉLBERTI MATTOS BERNARDINELLI.PAULO ROBERTO NAKAKOGUELEILOEIRO PUBLICO 
OFICIAL                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor 
LAÉRCIO CUSTÓDIO  (CPF/CNPJ 621.427.399-20), LUIZ MARCELO DA ROSA  (CPF/CNPJ 
029.333.079-44),  MARIA IVONETE DE SOUZA  (CPF/CNPJ 673.014.049-49),   com possibilidade de 
arrematação da seguinte forma: PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 09 de julho de 2020 às 16:00, 
que se realizará na Local:  www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não inferior ao valor da 
avaliação. SEGUNDO(A) LEILÃO/PRAÇA:  Dia 24 de julho de 2020 às 16:00, que se realizará na 
Local: www.nakakogueleiloes.com.br, para a venda a quem mais der, desde que não se constitua 
preço vil, assim considerado o lance inferior a 55% da avaliação. Autos:0001172-5.2008.8.16.0176  
- Execução de Título Extrajudicial Vara Cível de Wenceslau Braz-PR Exequente (01)BANCO DO 
BRASIL S.A.  (CPF/CNPJ 00.000.000/0703-00) End. Exequente Praça Rui Barbosa , nº 125, 
Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov. 1.2 fls. 06) Adv. Exequente Fabíula Muller Koenig  
(OAB/PR. 22.819)  (mov. 14.2 fls. 112/114) Executado (a) (01) LAÉRCIO CUSTÓDIO   (CPF/CNPJ 
621.427.399-20) End. Executado(a) (01) Sítio São João, s/nº, Ribeirão Novo dos Pedros , 
Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000 (mov. 1.2 fls. 06) Executado (a) (02) LUIZ MARCELO DA 
ROSA   (CPF/CNPJ 029.333.079-44) End. Executado(a) (02) Rua João Rolin , s/nº, Vila Municipal , 
Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000 (mov.1.2 fls.05) Executado (a) (03) MARIA IVONETE DE 
SOUZA   (CPF/CNPJ 673.014.049-49) End. Executado(a) (03) Sítio São João, s/nº , Ribeirão Novo 
dos Pedros, Wenceslau Braz/PR CEP: 84.950-000 (mov.1.2 fls.06) Depositário Fiel (1)Laércio 
Custódio End. da Guarda (01) Fazenda Ribeirão Novo, s/n°, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 
mov. 20.1 fls. 126 Penhora realizada 09/04/2018 (mov.20.1 fls.126). Débito Primitivo R$ 32.906,49 - 
10/11/2018 (mov.39.1 fls. 155) Débito Atualizado R$ 39.946,84 - 09/03/2020 Qualificação do(s) Bem 
(ns) (01) R$ 42.425,99 (parte ideal de um imóvel rural medindo 01 alqueire dentro de uma área maior 
que mede 23,187 alqueires de terrenos para pequeno cultivo, pastagens criação de animais). Um 
imóvel Rural, com área de 23,187 (vinte e três alqueires e cento e oitenta e sete milésimo de alqueire) 
equivalente a 56,11 hectares de terrenos, sito na FAZENDA RIBEIRÃO NOVO, neste Município e 
Comarca com os seguintes limites e confrontações: Seguindo por linhas definidas por marcos e 
inteiramente cercado de arame, este imóvel limita-se sucessivamente: ao NORTE, com terras de 
Francisca Aparecida da Rosa medindo-se com 86º00´NE, 304,00 metros; com 51º00´NE, mais 
172,00 metros, cruzando já no início a estrada de acesso; com 65º27´NE, cruzando o ribeirão aos 
150, uma extensão de 279,00 metros e com 77º33´NE, mais 440 metros, até o espigão; Ao LESTE, 
com terras da Genoveva Cruz Brodoski, pelo referido espigão medindo 10ºoo´NE, 29,00 metros; com 
3º00´SO, mais 120,00 metros, com 32º00´SE mais 188,00 metros e com 54º20´SE mais 1900 metros; 
Ao SUL, com terras de Sebastião Francelino da Silva e Sebastião Gomes de Moraes, por uma reta de 
rumo 55º00´SO, medindo 49,00 metros e 53º27´SO, mais 1.400,00 metros, cruzando com 550,00 
metros o ribeirão; a OESTE, com terras de Caetano Pinto Cordeiro, por uma estrada medindo-se  
com 00º36´NE, 360,00 metros e mais 6º00´NE uma extensão dec 234,00 metros tornando ao marco 
inicial.  INCRA nº 711.179.007.293-3  Matricula nº 6.262 do C.R.I de Wenceslau Braz. Venda “Ad 
Corpus”. Avaliação Primitiva: R$40.000,00-22/01/2019 (mov.44.1fls. 163/164) Avaliação Atualizada  
R$ 42.425,99 - 09/03/2020 ÔNUS DA MATRÍCULA: R-1/6.262 – OUTORGANTES DOADORES – 
Benedito da Rosa Lopes e sua mulher, CLARINDA TEIXEIRA LOPES – ADQUIRENTES 
OUTORGADOS; LAÉRCIO CUSTÓDIO, LUCINEIA CUSTODIO, LAUDEMIR CUSTODIO DO 
DIVINO, LAUDIR ANTONIO DO DIVINO, LUCIDIO RAMOS CUSTÓDIO. R-8/6.262 – Protocolo nº 
48.140 –  IMÓVEL: Parte de um Imóvel Rural, situado na Fazenda Ribeirão Novo, neste Município de 
Comarca de Wenceslau Braz-PR com a área de 7,7072 hectares, equivalentes a 3,1848 alqueires 
iguais a 77.072,00m2 (setenta e sete mil e setenta e dois metros quadrados), em comum com outros 
em área maior dêscrita  e caracterizada nesta Matrícula. Transmitentes: Lucidio Ramos Custódio 
(CPF. 813.709.119-04) e sua esposa Andréia Gonçalves Arantes Custódio (CPF. 031.585.619-05), 
Laudemir Custodio do Divino (CPF.653.101.289-72) – Adquirente: Ademar Casado Dias (CPF. 
091.906.439-68), Janete Elias Simão Dias (CPF. 021.694.819-31). R-9/6.262 – Protocolo nº 52.319 – 
(Matrículas 6.262 e 6.336) IMÓVEL: Parte Ideal correspondente 1/5 (um quinto) de um Imóvel Rural, 
situado na “Fazenda Ribeirão Novo”, no Município de Comarca de Wenceslau Braz, iguais a 11.2225 
há., equivalentes a 4.6374 alqueires, ou seja, 112.225,00m², em comum em outros em área maior, 
descrita e caracterizada nesta Matrícula (havidos do R-1). Transmitente:  Espólio de Lucinéia 
Custódio da Rosa, Inventariante: O viúvo meeiro Valdinei Lopes da Rosa, Adquirente: O herdeiro filho 
Alisson Inocêncio da Rosa. Título: Carta de Adjudicação. R-10/6.262 - Protocolo nº 53.340 – IMÓVEL 
– Parte de um Imóvel Rural, situado na Fazenda Ribeirão Novo, neste Município de Comarca de 
Wenceslau Brás-PR, com área de 11.2225 hectares, equivalentes a 4.6374 alqueires, iguais, 
112.225,00m², em comum em outros em área maior, descrita e caracterizada nesta Matrícula 
(havidos do R-9). Transmitente: Alisson Inocêncio da Rosa, Adquirente: Rodrigo Dias, solteiro, maior 
e capaz, CPF 861.433.289-00, residente na Rua Vereador Alcides da Silva Reis, nº 27, Vila Santa 
Maria, Wenceslau Braz – PR, Título: Escritura Pública de Compra e Venda. Av-11-6.262 -  Incerção 
dos dados do Imóvel (incra-Nirf - Car - Procede-se a esta averbação para constar: 1) Código do 
Imóvel Rural no Incra: 950.181.728.365-0. R-12-6.262 - Compra e Venda - Adquirente: Rodrigo Dias - 
Transmitentes: Ademar Casado Dias e sua esposa Janete Elias Simão Dias Objeto: Parte Ideal do 
Imóvel com área de 7,7072 hectares.  NÃO LEVANTADO LEILOEIRO: PAULO ROBERTO 
NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. JUCEPAR 12/048L, arbitrando seus honorários na seguinte 
forma: 5% sobre o valor da arrematação, pagos pelo arrematante; em caso de acordo, remição ou 
adjudicação, a comissão será de 2% (dois por cento). AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) e 
seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), devidamente intimado(a)(s) das designações para a 
realização dos leilões/praça no caso de não ser(em) encontrado(a)(s) pessoalmente para a intimação 
e de que o prazo para apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de 
expropriação como embargos ou recursos começará a fluir após a realização da Hasta Pública, 
independentemente de nova Intimação, e de que poderá remir a execução pagando o principal e 
acessórios, até antes da arrematação e/ou adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas 
somente serão suspensas com a comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores 
devidos, inclusive custas processuais.Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados 
relacionados nos incisos II a VIII do art. 889 do CPC (co-proprietário de bem indivisível, o titular de 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de 
moradia ou concessão de direito real de uso, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 
ou com penhora anteriormente averbada, o promitente comprador, o promitente vendedor, a União, o 
Estado e o Município), caso não sejam encontrados para intimação do leilão/hasta designado, para 
as datas, horários e local acima mencionados. OBSERVAÇÕES:  
Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima descritos ou, ainda, aqueles ofertados 
pela Internet, através do sítio eletrônico www.nakakogueleiloes.com.br, desde que tenham realizado 
cadastramento prévio e envio da documentação exigida com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência ao leilão.  O arrematante deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do 

CPC; Nos termos do art. 895 do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações 
poderá apresentar, por escrito: (a) até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por 
valor não inferior ao da avaliação; (b) até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem 
por valor que não seja considerado vil, na forma do item anterior. A proposta conterá, em qualquer 
hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do lance a vista e o restante parcelado em até 
30 meses. O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, 
e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Nas hipóteses de arrematação ou 
adjudicação, as despesas necessárias para a efetivação da transferência dos bens, inclusive para o 
registro da carta de arrematação e baixa de averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser 
suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos 
bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além 
de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos a tributos de âmbito municipal (IPTU e 
contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive aqueles de natureza PROPTER REM (art. 
908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a arrematação quanto a alienação judicial por 
venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de aquisição originária, facultando-se aos credores 
a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo 
único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do CPC/2015.  Os bens móveis e imóveis serão 
leiloados no estado de conservação em que se encontram, não cabendo reclamações, desistências, 
cancelamento ou devoluções. Poderá ser registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o 
penúltimo Lançador do Leilão; se o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser 
chamado, a critério do Juízo, desde que o mesmo cumpra as condições do último lançador; Erratas, 
ônus, Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão; O 
representante judicial da Fazenda Pública, deverá ser intimado pessoalmente, da realização do leilão, 
com a antecedência prevista acima (LEF Art. 22,§ 2º).  Dado e passado em 15 de junho de 2020.  Eu, 
PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob 
autorização do M.M. Juiz(a) de Direito Dr(a) substituta  MARIA LUIZA MOURTHÉ DE ALVIM 
ANDRADE.PAULO ROBERTO NAKAKOGUE LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO Edital de leilão do bem penhorado do devedor J. 
DIOMEDES BARBOSA DOS SANTOS  (CPF/CNPJ 08.087.731/0001-28), JOSÉ DIOMEDES 
BARBOSA DOS SANTOS (CPF/CNPJ 141.426.938-98),  KRAUDINÉIA KRAVINSKI (CPF/CNPJ 
565.473.699-87),  SIMÃO KRAVINSKI  (CPF/CNPJ 177.851.549-53),  VERÔNICA TEIXEIRA 
KRAVINSKI (CPF/CNPJ 018.154.479-23),     com possibilidade de arrematação da seguinte forma: 
PRIMEIRO(A) LEILÃO/PRAÇA: Dia 09 de julho de 2020 às 16:00, que se realizará na Local:  
www.nakakogueleiloes.com.br, por lance não inferior ao valor da avaliação.SEGUNDO(A) LEILÃO 
/PRAÇA:Dia 24 de julho de 2020 às 16:00, que se realizará na Local: www.nakakogueleiloes.com.br, 
para a venda a quem mais der, desde que não se constitua preço vil, assim considerado o lance 
inferior a 60% da avaliação. Autos nº.0001226-64.2009.8.16.0176 - Execução de Título Extrajudicial. 
Vara Cível de Wenceslau Braz-PR Exequente (01)BANCO DO BRASIL S.A. (CPF/CNPJ 
00.000.000/0703-00) End. Exequente Rua Al. Manoel Ribas, 105, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-
000 (mov. 70.2 fls. 362). Adv. Exequente Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/PR. 8.123) e 
Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna (OAB/PR. 27.109) e Anne Marie Kutne (OAB/PR 75.088) e 
Rodrigo L. de Camargo (OAB/PR 60.100)  (mov.27.2 e 95.1 fls.192 e 320)  
Executado (a) (01) J. DIOMEDES BARBOSA DOS SANTOS   (CPF/CNPJ 08.087.731/0001-28) 
End. Executado(a) (01) Rua: Paraguai, 571, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov. 70.2 fls. 
362). Adv. Executado Paulo Francisco Reis (OAB/PR. 44.660).   (mov.1.23, fls.69). Executado (a) (02) 
JOSÉ DIOMEDES BARBOSA DOS SANTOS  (CPF/CNPJ 141.426.938-98) End. Executado(a) (02) 
Rua Paraguai, 571, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov.1.23, fls.69). Adv. Executado Paulo 
Francisco Reis (OAB/PR. 44.660). (mov.1.23, fls.69) Executado (a) (03)KRAUDINÉIA KRAVINSKI  
(CPF/CNPJ 565.473.699-87) End. Executado(a) (03) Rua Paraguai,  
571, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov.1.23, fls.69).Adv. Executado Paulo Francisco Reis 
(OAB/PR. 44.660).  (mov.1.23, fls.69).Executado (a) (04) SIMÃO KRAVINSKI   (CPF/CNPJ 
177.851.549-53) End. Executado(a) (04) Rua Sítio Boa Vista, S/N , Paixão , Wenceslau Braz/PR 
CEP: 84950-000 mov.1.23, fls.69 Adv. Executado Paulo Francisco Reis (OAB/PR. 44.660) mov.1.23, 
fls.69 Executado (a) (05) VERÔNICA TEIXEIRA KRAVINSKI  (CPF/CNPJ 018.154.479-23) End.  
Executado(a) (05) Rua Sítio Boa Vista, S/N , Paixão, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov.1.23, 
fls.69). Adv. Executado  Paulo Francisco Reis (OAB/PR 44.660) (mov.1.23, fls.69).Depositário Fiel 
(1)José Diomedes Barbosa Dos Santos End. da Guarda (01) Rodovia Parigot de Souza, 142, Motel  
Floresta, Wenceslau Braz/PR CEP: 84950-000 (mov.84.1 FL.304) Penhora realizada 24/02/2010 
(mov.1.25 fls. 74). Débito Primitivo R$ 309.128,24  - 20/10/2017 (mov.31.2 fls.204) Débito Atualizado 
R$ 428.082,11 - 29/01/2020 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 4.987,83 Oito máquinas para produção 
de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. Reta Lanc. Grande SS 6150B, números de 
série: 260200133, 260200134, 260200061, 260200095, 260200104,260200128, 26020075, 
260200058. Avaliação Primitiva R$ 4.800,00. Qualificação do(s) Bem (02) R$ 1.870,44 Uma máquina 
para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. Reta Lanc. Elet. Grande SS 
6180BE3, série: 251200006. Avaliação Primitiva R$ 1.800,00. Qualificação do(s) Bem (03) R$ 
2.182,18 Uma máquina para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. 
Pesponto, 02 agulhas, barra alternada. Lanc. Grande, Lubrificação Automática, SS 6240B, série: 
260430063. Avaliação Primitiva R$ 2.100,00.Qualificação do(s) Bem (04R$ 5.299,57 Três máquinas 
para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. Pesponto, 02 agulhas, Lanc 
Grande, barra fixa, SS 6220B, série: 250230110, 250230125, 250230168. Avaliação Primitiva R$ 
5.100,00. Qualificação do(s) Bem (05) R$ 3.533,05 Duas máquinas para produção de confecções, 
Sunspecial, Máquina para costura Indl. Interlok, pesada bitola larga, mod. Pegasus, SS 2000-5H, 
série: 1500940261, 150940256. Avaliação Primitiva R$ 3.400,00.Qualificação do(s) Bem (06). R$ 
623,48 Uma máquina para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. Overlok, 
sem identificação e numero de série. Avaliação Primitiva R$.600,00. Qualificação do(s) Bem (07) R$ 
4.156,53 Uma máquina para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl., 
fechadeira de braço, 03 agulhas, 02 catracas, SS 926-PL, série: 20060143. Avaliação Primitiva R$ 
4.000,00. Qualificação do(s) Bem (08) R$ 2.286,09 Uma máquinas para produção de confecções, 
Sunspecial, Máquina para costura Indl. passante com refilador, GK 3103H12, série: 005230. 
Avaliação Primitiva R$ 2.200,00.Qualificação do(s) Bem (09) R$ 4.780,01 Uma máquina para 
produção de confecções, Zoje, Máquina para costura Indl. Travete Eletrônico, com Direct Drive ZJ 
1900HS, série: 50101040. Avaliação Primitiva R$ 4.600,00. Qualificação do(s) Bem (10) R$ 3.221,31 
Uma máquina para produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. Elastiqueira, 12 
(doze) agulhas, para Jeans, com catraca e Kit anatômico transformada, SS 6512P, série: 1002. 
Avaliação Primitiva R$ 3.100,00.Qualificação do(s) Bem (11) R$ 15.171,33 Uma máquina para 
produção de confecções, Sunspecial, Máquina para costura Indl. caseadeira de olho, Suzuki 
Eletrônica com corte de linha inferior, SE 200 série: J01685. Avaliação Primitiva R$ 14.600,00. 
Avaliação Primitiva R$ 46.300,00 - 03/01/2019 (mov.99 fls.325 e 341). Avaliação Atualizada  R$ 
48.111,82 - 29/01/2020 LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, leiloeiro oficial, matr. 
JUCEPAR 12/048L, arbitrando seus honorários na seguinte forma: 5% sobre o valor da arrematação, 
pagos pelo arrematante; em caso de acordo, remição ou adjudicação, a comissão será de 2% (dois 
por cento).AD-CAUTELAM: fica(m) o(s) devedor(es) e seu(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), 
devidamente intimado(a)(s) das designações para a realização dos leilões/praça no caso de não 
ser(em) encontrado(a)(s) pessoalmente para a intimação e de que o prazo para apresentação de 
quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recursos 
começará a fluir após a realização da Hasta Pública, independentemente de nova Intimação, e de 
que poderá remir a execução pagando o principal e acessórios, até antes da arrematação e/ou 
adjudicação (art. 826 do CPC), e que as hastas públicas somente serão suspensas com a 
comprovação tempestiva do  pagamento de todos os valores devidos, inclusive custas processuais. 
Ficam, ainda, intimados pelo presente Edital os interessados relacionados nos incisos II a VIII do art. 
889 do CPC (co-proprietário de bem indivisível, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito 
de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, o 
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, o 
promitente comprador, o promitente vendedor, a União, o Estado e o Município), caso não sejam 
encontrados para intimação do leilão/hasta designado, para as datas, horários e local acima 
mencionados. OBSERVAÇÕES: Serão aceitos lances presenciais, no dia, hora e local acima 
descritos ou, ainda, aqueles ofertados pela Internet, através do sítio eletrônico 
www.nakakogueleiloes.com.br, desde que tenham realizado cadastramento prévio e envio da 
documentação exigida com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao leilão.  O arrematante 
deverá pagar o preço no ato em observância ao Art. 892 do CPC; Nos termos do art. 895 do CPC, o 
interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: (a) até o 
início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; (b) até o 
início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, na 
forma do item anterior. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos 
menos 25% do lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses. O restante parcelado deverá 
ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando 
se tratar de imóveis. Nas hipóteses de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a 
efetivação da transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de 
averbações de penhoras, junto ao CRI, deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicatário. Os 
arrematantes, adquirentes ou adjudicantes dos bens recebem-nos livres de hipotecas e demais ônus 
reais (art. 1499, inciso VI, do Código Civil) além de penhoras e débitos anteriores à aquisição relativos 
a tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuição de melhoria), IPVA, licenciamento, inclusive 
aqueles de natureza PROPTER REM (art. 908, parágrafo único do CPC/2015), visto que tanto a 
arrematação quanto a alienação judicial por venda direta e a adjudicação têm natureza jurídica de 
aquisição originária, facultando-se aos credores a sub-rogação do valor dos débitos no preço ofertado 
pelo licitante, na forma do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o art. 908 § 2º do 
CPC/2015.  Os bens móveis e imóveis serão leiloados no estado de conservação em que se 
encontram, não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções. Poderá ser 
registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se o último não 
cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério do Juízo, desde que o 
mesmo cumpra as condições do último lançador; Erratas, ônus, Despesas informadas e anunciadas 
antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão; O representante judicial da Fazenda Pública, 
deverá ser intimado pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência prevista acima (LEF 
Art. 22,§ 2º).  Dado e passado em 29 de maio de 2020.  Eu, PAULO ROBERTO NAKAKOGUE, 
Leiloeiro Público Oficial, o digitei e subscrevi, por ordem e sob autorização do M.M. Juiz(a) de Direito 
Dr(a). ÉLBERTI MATTOS BERNARDINELLI. PAULO ROBERTO NAKAKOGUE LEILOEIRO 
PUBLICO OFICIAL 
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Radar e
[VIOLÊNCIA]

Bandidos agridem e aterrorizam 
funcionários em assalto a posto  

Armados com facas, criminosos renderam 
funcionários e chegaram a agredir e chutar homem 

que estava caído; ninguém foi preso

Imagens de câmeras de 
segurança registraram a 
ação violenta de uma qua-
drilha na noite de domingo 
(14). O vídeo foi divulgado 
pela Polícia Civil do muni-
cípio com o objetivo de 
ajudar a identificar os cri-
minosos e mostra desde a 
chegada dos bandidos até 
a agressão contra uma das 
vítimas.
De acordo com a PM, o 
crime ocorreu por volta de 
22h30 num posto de com-
bustíveis localizado na rua 

das Águas Marinhas, no 
centro da cidade. Os ban-
didos rendem os frentistas 
que estavam do lado de fora 
do estabelecimento e levam 
todas as vítimas até a loja 
de conveniência.
No vídeo, é possível ver que 
um dos funcionários cai na 
entrada para o caixa e é 
chutado por um dos bandi-
dos. Armado com uma faca, 
ele também faz ameaças e 
chega a fazer menção de 
que iria desferir um golpe 
na vítima caída ao chão. 

Depois de pegar dinheiro e 
bebidas, os ladrões fugiram 
e não foram encontrados 
durante as buscas realiza-
das pela Polícia Militar.
O crime ocorreu em Caram-
beí,  cidade da região 
dos Campos Gerais.
Qualquer informação que 
possa ajudar as autori-
dades a identificarem os 
autores do crime pode ser 
repassada anonimamente 
pelos telefones 181, (42) 
3231-1738 ou (42) 99924-2002.

[MAIS SEGURANÇA]

[SALVAMENTO]

Polícia Militar 
inicia segunda 

fase da “Operação 
Ostensividade II” 
no Norte Pioneiro

Nos últimos meses poli-
ciais militares que fazem 
parte do 2º Batalhão da 
Polícia Militar em Jaca-
rezinho vem realizando 
uma série de ações que 
fazem parte da “Ope-
ração Ostensividade” 
que, agora, chega a sua 
segunda fase. 
O objetivo é coibir a 
prática de crimes em 
municípios da região 
combatendo ações de 
roubo, assaltos, furtos, 
apreensão de armas, 
combate ao tráfico de 
drogas, abordagens de 
suspeitos e busca por 

foragidos, além da pro-
moção de segurança em 
regiões centrais como 
lojas, comércios, super-
mercados, bancos e etc. 
As ações são realizadas 
em conjunto entre equi-
pes da RPA, Agência 
Local de Inteligência, 
Rotam, Equipe Canil e 
Rocam em vários muni-
cípios que compõem o 2º 
Batralhão. Os trabalhos 
e cidades são definidos 
previamente de acordo 
com as necessidades 
identificadas pela Polí-
cia Militar. 

Bebê é transferido de helicóptero do Hospital 
Regional para Santa Casa de Londrina

Um bebê com apenas cinco 
dias de vida precisou ser 
transferido de helicóptero 
na manhã desta terça-feira 
(16) do Hospital Regional do 
Norte Pioneiro, em Santo 

Antônio da Platina, para 
a Santa Casa de Londrina.
Conforme apurou a repor-
tagem, o bebê nasceu com 
suspeita de acondroplasia 
(anormalidade na ossifica-

ção das cartilagens do feto 
que causa nanismo carac-
terizado por membros 
curtos, mas tronco normal, 
cabeça aumentada e nariz 
achatado), e também a sus-

peita durante o pré-natal 
de má-formação cardíaca.
A transferência para a 
Santa Casa de Londrina, 
no entanto, ocorreu em 
razão da necessidade de 

se investigar a má-forma-
ção cardíaca e eventual 
necessidade de intervenção 
cirúrgica.
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Política e

TSE e líderes concordam em adiar eleições e 
avaliam suspensão da biometria

Entre os participantes, houve um consenso pelo adiamento do pleito por algumas 
semanas, garantindo que seja realizada ainda este ano

Na manhã desta terça-
-feira (16), autoridades e 
especialistas em saúde 
participaram de uma reu-
nião virtual para discutir a 
necessidade de adiamento 
das Eleições 2020 em razão 
da pandemia causada pelo 
coronavírus (Covid-19). 
Entre os participantes, 
houve um consenso pelo 
adiamento do pleito por 
algumas semanas, garan-
tindo que seja realizada 
ainda este ano, em data a 
ser definida pelo Congresso 
Nacional com base em uma 
janela que varia entre os 
dias 15 de novembro e 20 de 
dezembro. O presidente do 
TSE, Luís Roberto Barroso, 
quecoordenou a reunião 
online, afirmou que outra 

questão a ser considerada é 
o uso da biometria. Por esse 
sistema, o eleitor coloca a 
sua digital para se identifi-
car na hora da votação. “Se 
mantivermos biometria, 
que é uma decisão ainda 
não tomada, precisamos 
aferir as complicações”, 
afirmou Barroso.
O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-
AP), disse considerar que 
a dispensa da biometria 
poderia ajudar na questão 
da saúde pública. Barroso 
ponderou, no entanto, que 
o manuseio do título de 
eleitor também será pro-
blemático. Ele explicou 
que, assim que as datas 
forem definidas, o objetivo 
é fazer um passo a passo 

do melhor e mais seguro 
procedimento. Segundo 
Barroso. o ideal é que essa 
definição seja feita até o dia 
30 de junho, em virtude do 
calendário eleitoral. Ele 
falou da possibilidade de 
criação de uma cartilha de 
orientação para eleitores 
e mesários sobre como 
se comportar no dia da 
votação.
A Constituição Federal 
estabelece que o primeiro 
turno do pleito seja reali-
zado no primeiro domingo 
de outubro, que, neste ano, 
será dia 4. E no caso de 
segundo turno, no último 
domingo do mesmo mês, 
que será dia 25. A mudança 
nas datas exige a aprovação 
de uma proposta de emenda 

à Constituição (PEC) pelo 
Congresso, em dois turnos 
de votação na Câmara e 
em dois turnos no Senado.
não foram definidas, mas 
o consenso entre os par-
ticipantes do encontro é 
que devem acontecer ainda 
neste ano para evitar que 
os atuais mandatos de pre-
feitos e vereadores sejam 
prorrogados.
A  d i s c u s s ã o  c o n t o u 
também com a participa-
ção do vice-presidente da 
Corte, Edson Fachin, do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
e de renomados médicos 
e cientistas como David 
Uip; Clovis Arns da Cunha; 
Esper Kallás; Ana Ribeiro; 
Roberto Kraenkel; Paulo 

Lotufo; Gonzalo Vecina; e 
Atila Iamarino. Também 
participaram diversos líde-
res partidários das duas 
Casas do Congresso Nacio-
nal.
O  ministro Edson Fachin 
afirmou que práticas demo-
cráticas são imprescindí-
veis, especialmente nas 
crises e emergências. Para 
ele, manter a condição de 
normalidade possível às 
eleições periódicas faz bem 
para a saúde da democra-
cia. “A Justiça Eleitoral 
estará à disposição da 
sociedade brasileira para 
levar a efeito um processo 
eleitoral com a normali-
dade possível e com toda 
legitimidade”, disse.

Das Agências
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Contaminação por coronavírus em funcionários da 
Frangos Pioneiro preocupa o Norte Pioneiro

Embora a 
empresa 

não tenha 
confirmado, 

informações 
“extraoficiais” 
apontam que 

supostamente já 
são mais de 40 

trabalhadores 
contaminados

Umas das principais 
indústrias de alimento, 
além do maior abatedouro 
de aves da região o Grupo 
Pioneiro é um dos maiores 
empregadores do Norte 
Pioneiro do Estado. E é 
justamente por este motivo 
que hoje a empresa vê 
aumentando a cada dia o 
número de colaboradores 
infectados com a Covid-19.
A primeira confirmação 
da empresa foi há 15 dias, 
quando um boletim interno 
divulgou que havia cinco 
funcionários com corona-
vírus em distintas áreas 
de produção. Hoje, infor-
mações “extraoficiais”, 
divulgadas através de redes 
sociais apontam que este 
número supostamente 
já passa dos 40. Contudo, 
como os funcionários diag-
nosticados não trabalham 
nos mesmos setores, não 
é possível afirmar que o 
contágio aconteceu na 
empresa.
E o problema não acaba 
aí. A sede da Pioneiro é 
localizado no município 
de Joaquim Távora, às 
margens da PR 092, que 
de acordo com o boletim 
da saúde local, totaliza 
até o momento 20 pessoas 

confirmadas com a doença. 
No entanto, grande parte 
do quadro de funcionários 
do grupo é residente em 
outras cidades da região, 
fazendo com que o índice de 
contaminação pelo corona-
vírus se espalhe de maneira 
descontrolada.
As publicações nas redes 
sociais apontam ainda 
que familiares de muitos 
funcionários estejam con-
traindo a doença, já que não 
está havendo testagem de 
forma eficaz. 
Guapirama, um dos muni-
cípios vizinhos a Joaquim 
Távora e com grande 
número trabalhadores da 
Pioneiro, registrou nesta 
última terça-feira (16), 20 
casos de coronavírus em 
moradores. A cidadezinha 
com pouco mais de cinco 
mil habitantes está apreen-
siva por conta da alta nas 
contaminações e atribuem 
os casos, principalmente, 
por pessoas que trabalham 
nesta empresa.
O mesmo problema se 
repete em outros muni-
cípios como Carlópolis, 
onde a própria secretaria 
de saúde confirmou que 
dos nove casos registrados, 
oito são de funcionários 

da empresa e um de uma 
familiar de um trabalha-
dor. Tomazina, outro muni-
cípio com trabalhadores 
dependentes da Pioneiro, 
segundo informações, 16 
casos tem ligação com o 
grupo que diariamente 
se desloca para Joaquim 
Távora. O descontrole na 
contaminação se repete 

em mais municípios como 
Conselheiro Mairinck e 
Siqueira Campos.
De acordo com o Ministé-
rio Público da Comarca de 
Joaquim Távora, ofícios 
já foram encaminhados à 
empresa, onde o teor trata 

justamente das ações ado-
tadas para a prevenção da 
contaminação nos postos 
de trabalho. Por telefone 
com a reportagem da Folha 
Extra, o promotor Bruno 
Figueiredo Cachoeira 
Dantas, revelou que tais 
informações já chegaram 
até a promotoria. “Com 
relação à empresa Pio-
neiro, todos as ações no 
âmbito jurídico já foram 
adotadas pelo MP, através 
de ofícios, não apenas à 
empresa, mas também a 
promotores de comarcas 
vizinhas, onde há registro 
de trabalhadores”, disse.
Segundo ainda o promo-
tor a empresa por sua vez 
também respondeu aos 
ofícios apontando que 
todas as medidas neces-
sárias à prevenção estão 
sendo adotadas no interior 
das unidades de abate e 
fabricação. “A empresa, 
portanto, respondeu aos 
ofícios enviados, relacio-
nando uma série de medi-
das adotadas internamente 
para a prevenção da conta-
minação”, pontuou.
Bruno declarou também 
que as informações popu-
lares, ou seja, divulgadas 
informalmente por redes 

sociais, que apontam mais 
de 40 casos entre trabalha-
dores, devem ser apuradas 
pela vigilância sanitária 
de Joaquim Távora, órgão 
competente e responsável 
para o assunto. “Essas 
informações [novas con-
taminações] devem ser 
apuradas com responsa-
bilidade pela vigilância 
sanitária do município, 
que tem a competência 
para a averiguação de 
informações extraoficiais 
ou denúncias”, completou 
o promotor.
A reportagem tentou por 
diversas vezes contato 
com a vigilância sanitária 
do município, bem como a 
secretaria de saúde, mas 
nenhuma das ligações 
foram retornadas até o 
fechamento desta matéria 
e desta edição.
Em contato com a empresa 
Pioneiro, a Folha Extra con-
versou com a colaboradora 
do departamento de comu-
nicação, Tamarian Lemes, 
que orientou a reportagem 
a enviar um email com 
as perguntas, porém não 
houve retorno até o fecha-
mento desta matéria e desta 
edição.

A empresa, 
portanto, 
respondeu aos 
ofícios enviados, 
relacionando uma 
série de medidas 
adotadas 
internamente 
para a prevenção 
da contaminação


