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ACESSE-ME

Chefe da vigilância em 
Saúde esclarece aumento 
de casos da Covid-19

JOSÉ ADÃO - VOZ DO POVO ARAPOTI

[ARAPOTI]

Secretaria de Saúde e 
prefeitura alertam para surto 
da Covid-19 em Jundiaí do Sul

Moto fica destruída e 
motociclista sobrevive 
por milagre em acidente

Governo realiza obras de 
recuperação em rodovia 
que liga Wenceslau Braz a 
Santana do Itararé

[PR-431]

A PR-151 e a PR-422, no trecho entre os municípios de 
Wenceslau Braz e Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, 
estão recebendo melhorias no pavimento



Whitney Thore, 
da Carolina do Norte 
nos Estados Unidos, se 
tornou uma estrela na 
internet da noite para 
o dia quando decidiu 
publicar suas habilida-
des para a dança num 
vídeo inspirador.
Whitney diz que, com 
o projeto "A Fat Girl 
Dancing", quer incenti-
var a todas as pessoas a 
aceitarem-se como são e, 
consequentemente, acei-
tarem-se uns aos outros 
sem pré-julgamentos.
O energético vídeo foi 
visto 2,5 milhões de vezes 
no período de um mês, 
dando a Whitney um 
exército de fãs para 
ajudar a espalhar sua 
mensagem.
Depois de uma vida 
inteira lutando contra 
distúrbios alimentares, 
acarretando em graves 
problemas emocionais e 
de identidade, ela lançou 
a Campanha "No Body 
Shame" - algo como 

"Sem vergonha do corpo" 
numa tradução livre - a 
fim de combater a fobia 
e o preconceito que a 
sociedade tem em rela-
ção às pessoas que lutam 
contra a obesidade. Sua 
campanha promove a 
solidariedade e a aceita-
ção de um grupo discri-
minado, alvo de conclu-
sões ignorantes como, 
por exemplo, o pensa-
mento comum de que o 
problema do obeso é o 
excesso de comida. Sua 
campanha alerta para as 
graves consequências do 
bullying e do preconceito 
direcionados para este 
grupo de pessoas.
Aos 18 anos, e com 114 
quilos, ela já tinha muita 
experiência com a dança 
- sua verdadeira paixão 
na vida - mas vivia com 
extrema ansiedade e 
insegurança sobre sua 
aparência. Whitney 
lutou contra a bulimia 
e anorexia aos vinte e 
poucos anos. Quando 

começou a fazer facul-
dade, ganhou mais 100 
quilos e parou de fazer 
tudo o que gostava por 
causa da falta de con-
fiança e vergonha de seu 
peso.
Whitney afirma que 
antes de lançar a Cam-
panha ela jamais teria 

dançado em público 
para expor seu corpo ao 
mundo todo. Mas, hoje 
considera que ter se 
tornado uma inspiração 
para pessoas que, assim 
como ela, lutam contra 
a obesidade, tornou-se o 
mais importante e maior 
desafio de sua vida.
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“O apelido de Maria Tereza, para 
Norberto, era ‘Quequinha’. Depois 
do casamento, sempre que queria 
contar para os outros uma de sua 
mulher, o Norberto pegava na sua 
mão, carinhosamente, e começava:
 
- Pois a Quequinha...
 
E a Quequinha, dengosa, protestava:
 
-Ora, Beto!
 
Com o passar do tempo o Norberto 
deixou de chamar a Maria Tereza 
de Quequinha. Se ela estivesse ao 
seu lado e ele quisesse se referir a 
ela, dizia:
 
-A mulher aqui...
 
Ou, às vezes:
 
-Esta mulherzinha...
 
Mas nunca mais Quequinha.
 
(O tempo, o tempo. O amor tem mil 
inimigos, mas o pior deles é o tempo. 
O tempo ataca o silêncio. O tempo 
usa armas químicas.)
 
Com o tempo, Norberto passou a 
tratar a mulher por Ela.
 
-Ela odeia o Charles Brason.
-Ah, não gosto mesmo.
 
Deve-se dizer que o Norberto, a 
esta altura, embora a chama-se de 
Ela, ainda usava um vago gesto de 
mão para indicá-la. Pior foi quando 
passou a dizer ‘essa ai’ e a apontava 
com o queixo.
 
- Essa ai...
 
E apontava com o queixo, até cur-
vando a boca com um certo desdém.
 
(O tempo, o tempo. Tempo captura 
o amor e não o mata na hora. Vai 
tirando uma asa, depois cura)
Hoje, quando quer contar alguma 
coisa da mulher, O Norberto nem 
olha na direção. Faz um meneio de 
lado com a cabeça e diz:
 
- Aquilo...”
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Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

Com 159 quilos, americana 
mostra ao mundo a que veio

[ ARTIGO ]

Às vezes, pensamos em desistir de algo que queremos por essas coisas 
serem cheias de obstáculos, mas a vida é feita de superações e conquistas. 
No meio de cada conquista vêm as decepções, as brigas, os problemas, as 
dores e o sofrimento, mas é necessário passar por todos esses obstáculos. 
Seja forte e enfrente seus problemas, abandoná-los não vai resolver nada.

A fraqueza é a desculpa dos covardes!

[ MENSAGEM DO DIA ]
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[MELHORIAS]

Governo realiza obras de recuperação em rodovia que 
liga Wenceslau Braz a Santana do Itararé

Trecho de 33 quilômetros está incluído no programa de Conservação de 
Pavimento do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

A PR-151 e a PR-422, 
no trecho entre os muni-
cípios de Wenceslau Braz 
e Santana do Itararé, no 
Norte Pioneiro, estão 
recebendo melhorias no 
pavimento. O trecho, de 
mais de 33 quilômetros, 
está incluído no lote 03 do 
programa Conservação 
de Pavimentos (COP) do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná 
(DER/PR).
Estão em andamento os 
serviços de remendos, que 
corrigem problemas no 
pavimento, como buracos 

e trincas; reperfilagem 
com Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ) 
nos locais com irregulari-
dades maiores, garantindo 
uma pista mais plana e 
confortável; e o microrre-
vestimento, uma camada 
de material que ajuda a 
selar e preservar o pavi-
mento, após a realização 
dos outros serviços.
O programa prevê, ainda, 
a colocação de drenos 
nos pontos em que águas 
subterrâneas poderiam 
danificar a rodovia, o des-
confinamento lateral para 

ajudar a escoar água das 
pistas e, por último, a sina-
lização horizontal das vias.
O secretário de Infraestru-
tura e Logística do Paraná, 
Sandro Alex, falou sobre 
a importância que a rodo-
via tem para a população 
local. “A comunidade local, 
principalmente os agricul-
tores familiares da região 
solicitaram, e, agora, com 
a casa em ordem, estamos 
atendendo”, explica.
Sandro Alex ainda disse que 
o município brazense está 
para receber uma grande 
obra. “As melhorias nos 

trechos entre Wenceslau 
Braz e Santana do Itararé, 
que já estão beneficiando 
mais de 24 mil habitantes, 
são apenas o começo do 
que estamos preparando 
para a região, com serviços 
de conservação já planeja-
dos para outras rodovias 
e, em breve, uma grande 
obra para a população de 
Wenceslau Braz e todos os 
condutores que trafegam 
pela cidade”, afirmou.
O diretor-geral do DER/
PR, Fernando Furiatti, 
explicou que, em maio, 
foram iniciados os servi-

ços com um tapa-buracos 
emergencial ao longo do 
trecho, uma medida emer-
gencial de segurança. “Na 
sequência já começamos 
os serviços de manuten-
ção em andamento, que 
devem se prolongar por 
seis meses, resultando em 
um pavimento com boas 
condições de trafegabili-
dade, seguro e confortável 
para os usuários”, disse 
ele. “Estamos prevendo 
investir valores na ordem 
de R$ 7 milhões no trecho”, 
informou.

AEN

Os dois trechos estão dentro 
do lote 03 do programa COP. 
Este lote prevê a realização 
de serviços de melhorias 
em 431,58 quilômetros de 
estradas, principalmente 
dos Campos Gerais, um 
investimento de R$ 34,9 
milhões. O contrato deste 
lote do programa tem 
validade até o primeiro 
semestre de 2022.

[PROGRAMA] Estamos 
prevendo 
investir valores 
na ordem de 
R$ 7 milhões 
no trecho



Cidades e
Secretaria de Saúde e prefeitura alertam para 

surto da Covid-19 em Jundiaí do Sul
A prefeitura de Jun-

diaí do Sul, através da 
equipe da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, emitiu 
um comunicado através 
de uma Live nas redes 
sociais transmitida na 
noite desta quarta-feira 
(17), informando mudanças 
no sistema de atendimento 
da Saúde e destacando a 
importância da prevenção 
ao novo coronavírus no 
município, já que novos 
casos vêm sendo registra-
dos na cidade. 
Participaram da transmis-
são o médico Dr. Ander-
son Vieira dos Santos, a 
médica Dra. Carla Fer-
nanda Moraes dos Santos 
e a enfermeira responsá-
vel pela Unidade mista 
Marilda Custódio Luiz. 
Até a tarde desta quin-

ta-feira (18), a município 
havia registrado seis casos 
confirmados da doença, 
12 pessoas aguardando 
resultados de exames e 
outros 52 que seguem sendo 
monitorados, além de 14 
descartados. 
“Nesse momento, nossa 
maior preocupação é com 
a nossa população idosa 
e doentes crônicos, além 
da proliferação do vírus 
fazendo com que haja um 
aumento no número de 
casos. Por isso, pedimos 
para que essas pessoas 
fiquem em casa e respeitem 
o isolamento social”, disse o 
médico Dr. Anderson. 
O médico ainda falou sobre 
os pacientes ora infectados 
e a preocupação com os 
casos assintomáticos. “No 
momento, os pacientes 

contaminados são jovens 
que apresentam poucos ou 
quase nenhum sintoma da 
doença, o que nos preocupa 
com relação a quantidade 
de pessoas assintomáticas 
(sem sintomas) que podem 
estar com o coronavírus”, 
explicou. 
Também foram anunciadas 
novas medidas de reorgani-
zação dos serviços de saúde 
para evitar aglomerações 
e proliferação da doença 
como, por exemplo, recei-
tas de medicamento de 
uso continuo serão feitas 
pelos médicos e entregues 
aos pacientes por agentes 
comunitários de saúde. 
“Nos próximos 30 dias 
pedimos que a população 
só procure as unidades se 
Saúde em caso de extrema 
emergência, pois são locais 

onde há maior facilidade 
de contaminação. Assim, 
vamos estar trabalhando 
para continuar atendendo 
os munícipes, mas com toda 
segurança”, ressaltou Dr. 
Anderson. 
O médico ainda fez um 
alerta. “Entendemos que o 
momento é de extrema cau-
tela em relação a transmis-
são do vírus, pois trata-se 
de uma doença grave para 
idosos e pessoas com pro-
blemas de saúde. Vivemos 
em um município pequeno 
e, com isso, não temos 
recursos para o tratamento 
dessas pessoas caso fiquem 
infectadas”, concluiu. 
O prefeito Eclair Rauen des-
tacou que a prefeitura vem 
tomando todas as medidas 
necessárias para conten-
ção do avanço do vírus no 

município. "Lamentavel-
mente estamos vivendo 
esse momento delicado em 
nossas vidas, mas nós da 
prefeitura e todas as equi-
pes responsáveis estamos 
trabalhando para que haja 
o mínimo de impacto na 
nossa comunidade", disse.
Eclair também alertou a 
população para que res-
peitem as medidas. "Não 
podemos deixar que esse 
vírus nos enfraqueça. Por 
isso, neste momento é 
importante que todos nós 
respeitemos o isolamento 
recomendado, respeitemos 
as medidas de higienização, 
além de todas as outras, 
para que possamos evitar 
ao máximo a disseminação 
da doença na nossa Jundiaí 
do Sul", pediu o chefe do 
executivo do município.
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TEMPERATURA

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto 
de lei que determina a aferição da tempe-
ratura corporal enquanto perdurar a pan-
demia no Paraná. A obrigação se estende 
aos ambientes de uso coletivo como órgãos 
públicos, estabelecimentos comerciais, 
industriais ou semelhantes. O projeto, 
aprovado em forma de substitutivo geral 
da Comissão de Constituição e Justiça, 
será votado em dois turnos e redação final. 
Depois segue para sanção do governador 
Ratinho Junior.

[EM ALERTA]
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Da Redação

AUTORIA

O projeto é de autoria dos deputados Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), Ademar Traiano 
(PSDB), Tercílio Turini (CDN), Alexandre 
Curi (PSB) e Michele Caputo (PSDB). "De 
acordo com nota do Conselho Federal de 
Farmácia, o termômetro infravermelho 
pode ser facilmente higienizado, além de 
trazer o resultado de forma rápida. Sua 
aquisição pode ser feita com baixo custo, 
de forma online ou presencialmente em 
qualquer farmácia", disse Romanelli.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O deputado Paulo Martins (PSC) apre-
sentou projeto de lei que revoga os 
artigos 22, 23 e 26 da Lei de Segurança 
Nacional. "Tais dispositivos podem 
ser usados para tolher a liberdade de 
expressão dos cidadãos, algo que não 
pode ser admitido em nossa demo-
cracia. A liberdade deve prevalecer."

OPERAÇÕES SUSPENSAS

A filial argentina da Latam suspendeu 
as operações “por tempo indetermi-
nado” devido às “atuais condições da 
indústria local” que, agravadas pela 
pandemia de covid-19, não possibili-
tam ver “a viabilidade de um projeto 
sustentável”. A empresa avisou que 
deixará de voar para 12 destinos 
domésticos na Argentina – onde 
emprega diretamente 1.715 pessoas 
-, mas esclareceu que manterá os 
destinos internacionais Brasil, EUA, 
Chile e Peru, que continuarão sendo 
operados por outras filiais do grupo.

CUSTEIO DA SAÚDE

A deputada Luísa Canziani (PTB) destinou R$ 200 mil, 
através de emenda parlamentar para custeio da saúde 
de Curiúva. "Os recursos já foram pagos e poderão ser 
usados para combate à pandemia do coronavírus e em 
ações que fortaleçam a saúde da população".

EDUCAÇÃO PÓS-PANDEMIA

A Secretaria de Estadual de Educação quer um plano 
único e robusto de retorno das aulas presenciais em todo 
Paraná. A  pasta já estuda alguns cenários para o retorno, 
entre eles o de turmas menores, com distanciamento entre 
os estudantes. E outro, é o de um retorno “hibrido”, onde 
as turmas podem revezar as aulas presenciais e não pre-
senciais. O retorno às aulas pós-pandemia não tem data 
definida, porém pode ser decidido ainda este mês de junho.

TUDO DE NOVO

A prefeitura de Foz do Iguaçu colocou em prática um 
novo horário de funcionamento às atividades comerciais, 
gastronômicas e de serviços que não podem abrir abrir 
entre 23h e 5h. Essa é a realidade das principais cidades do 
Paraná que voltaram a endurecer as medidas de restrições 
com relação a horários e aberturas de estabelecimentos, 
que haviam sido afrouxadas em abril e maio devido ao 
aumento de infectados pelo coronavírus.

Prefeitura de Jaguariaíva 
instala mais de 90 câmeras de 

monitoramento na cidade
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2020
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
010/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: SAMP AUTOVEICULOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 0 
KM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 
REFERENTE A RESOLUÇÃO Nº 783/2019 - INCEN-
TIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA O 
TRANSPORTE SANITÁRIO – SESA FUNSAUDE. 
 
Valor: R$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil e sete-
centos reais).

Data da Assinatura do Contrato: 18/06/2020.
Data da Vigência do Contrato: 18/06/2021.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2020
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
011/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: WP DO SANTOS – MERCANTIL 
DE VEICULOS EIRELI - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 0 
KM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 
REFERENTE A RESOLUÇÃO Nº 1205/2017 E RE-
SOLUÇÃO Nº 615/2019 - INCENTIVO FINANCEI-
RO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ, 
COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM 
SAÚDE - VIGIASUS. 
 
Valor: R$ 56.990,00 (cinquenta e seis mil novecentos 
e noventa reais).

Data da Assinatura do Contrato: 18/06/2020.
Data da Vigência do Contrato: 18/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2020

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de 
Santana do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 017/2020, TIPO MENOR PREÇO, 
que trata da aquisição de gêneros alimentícios para 
os setores da municipalidade, Conforme anexo do 
edital. O credenciamento dos representantes das 
empresas interessadas será no dia 02/07/2020, 
até as 08:45 horas e a abertura da sessão pública 
com recebimento dos envelopes com “ proposta de 
preços”, “documentos de habilitação’’ e abertura de 
envelopes de “proposta de preços”, dia 02/07/2020, 
às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará a dis-
posição dos interessados, de segunda  à sexta-feira 
das 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas 
às 17:00 horas, na Praça Frei Mathias de Gênova, 
184, Centro, CEP 84970-000, Município de Santana 
do Itararé Telefone (43) 3526 1458 / 3526 1459, 
ramal 202. 

JOAS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao Pregão Eletrônico 010/2020 HOMO-
LOGO o procedimento licitatório, com fundamento 
no Inciso VI, do Artigo 43, da Lei 8.666/93, em favor 
do licitante vencedor:

SAMP AUTOVEICULOS LTDA, no valor de R$: 
44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, re-
ferente ao Pregão Eletrônico 011/2020 HOMOLOGO 
o procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do Artigo 43, da Lei 8.666/93, em favor do licitante 
vencedor:

WP DO SANTOS – MERCANTIL DE VEICULOS 
EIRELI - EPP, no valor de R$: 56.990,00 (cinquenta 
e seis mil novecentos e noventa reais).

Santana do Itararé, 18 de junho 2020.

JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

SANTANA DO ITARARÉ

Santana do Itararé, 18 de junho 2020.

JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

[MAIS SEGURANÇA]

Prefeitura de Jaguariaíva 
instala mais de 90 câmeras de 

monitoramento na cidade

Com o objetivo de melhorar 
a segurança no município, a 
Prefeitura de Jaguariaíva dá 
andamento à implantação do 
sistema de monitoramento 
via câmeras de segurança. 
A empresa vencedora da 
licitação, a Tecsel – Sistema 
de Segurança, já começou a 
instalar os equipamentos.
No total são 88 câmeras de 
filmagem fixa e sete câme-
ras que filmam em 360º para 

monitoramento de 44 pontos 
da cidade. A central ficará 
em um ponto do municí-
pio, sendo operada 24 horas 
por servidores da Guarda 
Patrimonial, que receberão 
treinamento para o monito-
ramento e patrulhamento. 
O trabalho terá o apoio do 
Departamento Municipal de 
Tecnologia da Informação da 
Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos (Sarh), 

visto que a rede de fibra óptica 
do município vai possibilitar 
as transmissões via internet.
O investimento é de R$ 504 mil, 
que serão pagos em 12 meses, 
tempo de vigência do contrato, 
que inclui o fornecimento 
e instalação das câmeras, 
incluindo o servidor para 
armazenamento e os monito-
res painel de monitoramento, 
bem como toda a manutenção 
necessária.

Da Assessoria
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PINHALÃO

PINHALÃO

JUNDIAÍ DO SUL

JABOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº40/2020

(RESUMO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO)

O FUNDO MUNICIPAL DE  ASSITÊNCIA SOCIAL 
DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. TIPO DE 
ENCERRAMENTO: ABERTO.
 

2 – 0BJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL SEDAN 
COM POTÊNCIA MINIMA DE 85 CV. 

3- VALOR MÁXIMO: R$ 60.000,00

4 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 02/07/2020 
às 10.30  no site www.bll.org.br “Acesso Identificado 
no link - licitações” . 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão 
ser obtidas junto ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, 
das 08h00minh às 16h00minh. O edital completo 
encontra-se disponível no endereço eletrônico www.

MUNICÍPIO DE JABOTI 
SEDU/PARANACIDADE - PAM 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020. 
O MUNICÍPIO de JABOTI, torna público que às 09 horas do dia 02/07/2020, 
na BLL, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor 
preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 
INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:  

OBJETO 
QUANTI- 

DADE 
VALOR 

TOTAL R$ 
PRAZO 
(DIAS) 

VEÍCULO SEDAN 01 60.000,00 90 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro JABOTI, Paraná, Brasil - Telefone : 
(043) 3622-1122 -  E-mail licitacao@jaboti.pr.gov.br. A Pasta  Técnica,  
com  o  inteiro  teor  do  Edital  e  seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada no seguinte endereço Praça Minas Gerais 175 centro 
jaboti CEP 84.930-000, das 08 às 16 horas. 
 
jaboti, 17 de junho de 2020. 
 
Juliano Rodrigo Moreira 
Pregoeiro Oficial 

 

 

MUNICÍPIO DE JABOTI 
SEDU/PARANACIDADE - PAM 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020. 
O MUNICÍPIO de JABOTI, torna público que às 10 horas do dia 02/07/2020, 
na BLL, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor 
preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 
INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:  

OBJETO 
QUANTI- 

DADE 
VALOR 

TOTAL R$ 
PRAZO 
(DIAS) 

VEÍCULO SEDAN 01 60.000,00 90 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro MUNICIPAL, Paraná, Brasil - Telefone : 
(043) 3622-1122 -  E-mail licitacao@jaboti.pr.gov.br. A Pasta  Técnica,  
com  o  inteiro  teor  do  Edital  e  seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada no seguinte endereço Praça Minas Gerais 175, centro da 
cidade jaboti Paraná, das 08:00 às 16:00 horas. 
 
jaboti, 18 de junho de 2020. 
 
Juliano Rodrigo Moreira 
Pregoeiro Oficial 

 

 

jaboti.pr.gov.br no link licitações.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 18/06/2020

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial.
Portaria 02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº. 14/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa 
Isac Diego da Rosa-ME
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
de Dispensa de Licitação nº 22/2020, nos termos 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de recargas de oxigênio medicinal para Unidade 
Mista de Saúde 24 horas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Conforme Lei Orçamentária nº. 584/2019, de 13 de 
dezembro de 2019.
12 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.0010.2072 – MANUTENÇÃO E DESENVOL-
VIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE SAÚDE
02820 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 303 – Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA:18 de junho de 2021.
VALOR: R$  8.945,00 (oito mil novecentos e qua-
renta e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA:18/06/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Jundiaí do Sul - PR, 18 de junho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

EDITAL N0 27/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014)
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal 
de Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 39/2020, de 22/05/2020, torna 
público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 02/07/2020, 
propostas para:
 Objeto da Licitação:
Contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais e instalação de poços artesianos 
nos bairros Decol e Bonin, no Município de Pinhalão/
PR, conforme especificações constantes no edital.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR LOTE.
O recebimento será exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico: www.bll.org.br
Os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: http://www.
bll.org.br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, 
através do e-mail licitacaophl03@gmail.com e no 
setor de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 
410, Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 
Pinhalão, 18 de junho de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 70/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI
Valor............: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais)
Vigência.......: Início: 18/06/2020 Término: 
18/09/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 27/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557)
Objeto..........: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMER-
GENCIAL DE 10 (DEZ)
TERMÔMETROS DIGITAIS PORTÁTEIS DO TIPO 
PISTOLA PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFOR-
ME JUSTIFICATIVA EM
ANEXO.
Pinhalão, 18 de Junho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 71/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MULTISEG COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS DE
SEGURANCA EIR
Valor............: 1.096,20 (um mil e noventa e seis 
reais e vinte centavos)
Vigência.......: Início: 18/06/2020 Término: 
18/09/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 28/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557) 
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CONES 
DE SINALIZAÇÃO
COM FAIXA REFLETIVA LAR/BCO 75 CM QUE 
SERÃO UTILIZADOS
NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NO 
MUNICÍPIO DE
PINHALÃO/PR.
Pinhalão, 18 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° 29/2020 de 18/06/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: 

DIVA MACHADO VANZELLI 97708950910, inscrita 
no CNPJ sob n° 29.527.440/0001-83, da cidade de 
PINHALÃO/PR, vencendo todos os itens, perfazen-
do o valor total de R$ 518,35 (quinhentos e dezoito 
reais e trinta e cinco centavos).
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 18 de junho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Editais
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Moto fica destruída e motociclista sobrevive 
por milagre em acidente na PR-431

e
[NORTE PIONEIRO]

Um grave acidente 
registrado na tarde desta 
quarta-feira (17) deixou 
um motociclista ferido na 
PR-431.
De acordo com informa-
ções do jornalista Luiz 
Guilherme Bannwart, o 
acidente foi registrado o 
trecho que liga os muni-
cípios de Jacarezinho a 
Cambará. Uma testemu-
nha teria relatado que o 
motociclista tentou forçar 
uma ultrapassagem em 

um local conhecido como 
“Curva do S” e acabou coli-
dindo contra o rodado de 
uma carreta que trafegava 
no sentido oposto. 
Com a violência do impacto, 
a motocicleta ficou des-
truída e, pode-se dizer, o 
motociclista viveu dois 
milagres pois, além de 
sobreviver ao grave aci-
dente, no momento uma 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) passava pelo 
local e rapidamente o 
socorreu e encaminhou 
ao Pronto Socorro de Jaca-
rezinho para que recebesse 
atendimento médico. O 
rapaz teve fratura em uma 
das pernas e na região do 
rosto. 

Da Redação

Da Redação

Ex-chefe do IML de Jacarezinho morre 
em acidente entre carro e carreta

[TRAGÉDIA]

O ex-chefe do Insti-
tuto Médico Legal de Jaca-
rezinho, Braz Vitor Pereira 
Filho, morreu em um grave 
acidente de carro regis-
trado no início da manhã 
da última terça-feira (16). 
De acordo com informações 
do “Blog do Berimbau”, a 
vítima trafegava em um 
GM/Classic pela rodovia 
PR-272 quando acabou se 
envolvendo em uma coli-
são com uma carreta com 
placas de Santa Catarina. 
A violência do impacto foi 
grande e Braz não resistiu 
e acabou entrando em óbito 
no local. O acidente foi 

registrado no trecho que 
liga os municípios de Cruz-
maltina e Lidianópolis. 
Segundo relatos do moto-
rista da carreta, o automó-
vel teria invadido a pista 
contrária e, mesmo ele 
tentando, foi impossível 
evitar a colisão. “Eu tentei 
desviar, mas parece que o 
motorista do carro procu-
rou a frente da carreta e 
acelerou mais ainda. Não 
acredito que ele tenha dor-
mido, pois a tendência era 
reduzir a velocidade e não 
aumentar”, disse o cami-
nhoneiro que não se feriu. 
Equipes da Polícia Rodo-

viária Estadual, do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e do 
Corpo de Bombeiros esti-
veram no local prestando 
atendimento a ocorrência 
até a chegada do IML para 
realizar a remoção do 
corpo. 
Braz Vitor Pereira Filha 
nasceu no ano de 1983 e 
trabalhou de final de 2018 
até março deste ano como 
chefe do IML de Jacarezi-
nho. Natural de São Paulo, 
atualmente ele trabalhava 
no IML de Pato Branco. 

[TRÂNSITO]

Motorista sem 
habilitação é preso 

por omissão de 
socorro após acidente 

com motociclista

Um homem foi 
preso o início da noite 
da última terça-feira 
(16) após se envolver em 
um acidente de trânsito 
registrado no município 
de Bandeirantes. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
o indivíduo que não tem 
Carteira Nacional de 
Habilitação conduzia um 
automóvel pelo bairro 
Recanto São Franscisco 
quando acabou se envol-
vendo em um acidente 
com uma motocicleta 
e, em seguida, fugiu do 
local. 
A equipe da PM foi acio-
nada e foi até o ende-
reço informado onde a 

vítima estava recebendo 
atendimento médico dos 
socorristas do SIATE. 
Em contato com popu-
lares, foi levantada a 
identidade do condutor 
do automóvel e, com isso, 
os policiais conseguiram 
localizar o mesmo que, 
ao ser indagado sobre a 
situação, disse ter fugido 
do local por não possuir 
habilitação e o veículo 
apresentar pendências 
administrativas. 
Frente aos fatos, o homem 
foi preso pelo crime de 
omissão de socorro e 
levado à delegacia da Polí-
cia Civil para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 

Da Redação

Situação foi registrada na noite da última 
terça-feira no município de Bandeirantes
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Chefe da vigilância em Saúde esclarece 
aumento de casos da Covid-19 em Arapoti

Diante do cresci-
mento exponencial de 
casos confirmados do novo 
coronavírus no município 
de Arapoti, a Folha Extra 
conversou na tarde desta 
quinta-feira (17) com a 
chefe da vigilância em 
Saúde, Andrea Cristina 
Silva que abordou alguns 
pontos de interesse público 
referentes a situação no 
município. Na quarta-feira 
foram registrados 15 novos 
casos da doença na cidade, 
chegando a 62 no geral e, 
no boletim desta quinta, já 
são 67 pessoas com o vírus 
confirmado.
Primeiramente, Andrea 
explicou porque o número 
de casos têm aumentado 
diariamente causando uma 
alta na curva de monitora-

mento. “Esta situação está 
relacionada ao número 
de testes que estão sendo 
feitos aqui em Arapoti, 
logo, se testamos mais 
pessoas, mais pacientes 
são diagnosticados com 
o vírus. Além do próprio 
SUS estar realizando a tes-
tagem de pacientes que se 
enquadram nos protocolos 
do Ministério da Saúde, 
muitas empresas estão 
aplicando testes rápidos 
em pessoas que vão desem-
penhar algum serviço ou 
visita em suas dependên-
cias, o que acaba gerando 
um maio número de casos 
descobertos”, explica. 
Neste caso, empresas par-
ticulares têm realizado 
testes rápidos em pessoas 
que não fazem parte do seu 

Da Redação

A chefe da vigilância 
em Saúde ainda adiantou 
que as equipes já traba-
lham com uma estratégia 
de contenção da doença 
que deve ser apresentada 
ao Comitê de Contingência 
do Coronavírus durante 
reunião marcada para esta 

sexta-feira (19). “Vamos 
apresentar esta estratégia 
ao comitê e a prefeita para 
que possamos estar tendo 
mais ações de prevenção 
a proliferação da doença 
em nosso município”, des-
tacou.

[PLANO DE CONTENÇÃO DA DOENÇA]

grupo efetivo de colabora-
dores, mas que, por algum 
motivo, tem de ir até suas 
dependências, como em 
casos de serviços terceiri-
zados, por exemplo. “São 
testes rápidos aplicados 
em uma ação preventiva 
por parte dessas empresas 
realizados em laboratórios 
particulares conveniados 
com as mesmas”, explica 
Andrea. 
Mesmo que realizado no 
âmbito particular, é exigido 
por Lei que os resultados 
positivos sejam encami-

nhados ao órgão de Saúde 
competente do município. 
“São casos assintomáticos 
onde o paciente se quer sabe 
que está com a doença. Por 
Lei, estes resultados têm 
que ser encaminhados pelo 
laboratório a nossa equipe 
de vigilância que registrar 
esse paciente como positivo 
para Covid-19. Além disso, 
também é realizado o moni-
toramento e, se necessário, 
testes do Lacen nos familia-
res e demais pessoas que 
tiveram contato com esse 
paciente. Estas ações têm 

aumentado significativa-
mente o número de casos 
confirmados da doença 
no município”, pontuou 
Andrea. Se por um lado a 
aplicação de testes rápidos 
têm gerado um aumento 
no número de casos con-
firmados no município, 
por outro, trata-se de uma 
maneira até mesmo de pre-
venção, visto que muitos 
pacientes assintomáticos 
são detectados e ficam 
em isolamento domiciliar 
evitando que a doença se 
prolifere ainda mais. 

A n d r e a  r e b a t e u 
comentários maldosos e 
Fake News compartilhadas 
nas redes sociais em rela-
ção ao aumento dos casos 
no município. “Primeira-
mente, toda nossa equipe 
segue rigorosamente todas 
as diretrizes do Ministério 
da Saúde. Trabalhamos 
prezando pela ética e ver-
dade e jamais vamos omitir 
ou inventar casos. Não 
existe essa história de que o 
município vai receber uma 
suposta verba se tiver mais 
casos ou mais mortes, o que 

nós fazemos é cuidar da 
Saúde da população como 
agentes de Saúde e com 
responsabilidade”, frisou. 
Sobre a divergência com 
os números apresentados 
pela prefeitura e o boletim 
da Secretaria de Estado 
da Saúde, Andrea expli-
cou a situação. “Nós aqui 
no município fazemos o 
registro dos novos casos 
diariamente por volta das 
18 horas, aí sim estes dados 
são divulgados para popu-
lação e encaminhados 
a SESA. Então, há uma 

diferença de tempo, pois 
a SESA analisa dados de 
399 municípios no Estado 
durante o dia e não tem 
como saber se eles pegaram 
os dados aqui da cidade 
ao meio dia ou as 14h, por 
exemplo, sem que a lista 
estivesse atualizada, por 
isso as vezes acontece essa 
divergência, mas temos o 
compromisso com a ver-
dade e não vamos omitir 
informações da popula-
ção”, destacou. 

[DIVERGÊNCIA COM A SESA E FAKE NEWS]

JOSÉ ADÃO - VOZ DO POVO ARAPOTI


