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para realização de exames após 
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Homem é encontrado 
morto em Andirá
Segundo informações da Polícia 
Militar, vítima já aparentava estar 
morta há alguns dias
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Municípios da região 
já registram quase 500 
casos confirmados da 
Covid-19 e mais de 370 
estão em análise

Doações de empresas 
privadas reforçam combate 
da Covid-19 em Jaguariaíva
A Prefeitura de Jaguariaíva recebeu novas doações de 
testes rápidos e máscaras respiratórias para o trabalho 
de enfrentamento às emergências de saúde pública 
relacionadas à Covid-19 – Novo Coronavírus.

[PANDEMIA]

[TRÂNSITO]
Adolescente 
morre após moto 
bater em carro 
estacionado

A ocorrência foi 
registrada em 
Jundiaí do Sul. 
Piloto da moto 
ficou ferido. 

Polícia conclui 
investigações 
sobre homicídio em 
Ribeirão do Pinhal
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O que é surpreendente assistir 
a esse show soberbo é a falta de 
resposta do público ao desem-
penho totalmente carregado do 
Zeppelin. Eles ficam ouvindo 
atentamente, mostrando pouco 
entusiasmo pelo que estão 
ouvindo. Para o guitarrista 
Jimmy Page, esse tipo de apatia 
fazia parte do apelo de lançar 
sua recém-formada banda na 
Escandinávia:
Eles não comemoram louca-
mente lá, sabe? Ficamos real-
mente assustados, porque só 
tínhamos quinze horas para 
praticar juntos. Foi um concerto 
experimental para ver se éramos 
bons. Eu acho.
Gravado no Danmarks Radio 
Studios , na Dinamarca, para a 
TV Byen / Denmark Broadcast-
ing Corporation em 17 de março 
de 1969, o Led Zeppelin percorreu 
uma lista impressionante de suas 
musicas favoritas.

Geraldo Costa

Led Zeppelin 
em seu primeiro 
show ao vivo na 
tv em 1969
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O papel da parentalidade na construção do ser
[ ARTIGO ]

As nossas prin-
cipais reflexões sobre 
quem somos ou deixa-
mos de ser, nos leva ao 
percurso de vida que 
tivemos até determinado 
momento. Para isso, é 
necessário uma conexão 
consigo que nem todos 
possuem de imediato. 
Às vezes, nos colocamos 
à mercê, repetindo o 
movimento de outras 
figuras que também nos 
colocaram de lado.
Um aspecto muito impor-
tante para a construção 
do ser é a parentali-
dade, que por vezes 
não exercida 
de maneira 
devida, o 
indivíduo 
encontra 
e m  s e u 
c o n v í -
vio social 
outras pes-
soas  que 
r e a l i z a m 
as funções 
parentais, 
s e j a  d e 
forma mais 
amena ou 
não.
No exercício 
da paren-
t a l i d a d e 
v i s u a l i z o 
como essen-
cial e base 
para qualquer 
outra atitude o 
amor incondi-
cional. Aquele 

sem condições, sem 
pré-determinações, um 
amor que não idealiza 
uma criança. A idealiza-
ção vem de um processo, 
muitas vezes, narcísico, 
em que os pais colocam 
os seus desejos e os seus 
anseios sob o filho. Qual 
o problema de idealizar 
um filho?
A idealização não é a rea-
lidade. O que pode oca-
sionar um movimento 
parental que aniquile 
os desejos que são da 

p r ó p r i a 
c r i a n ç a , 
ela nega 
a q u i l o 
que real-

m e n t e 
deseja na 
tentativa 
de agra-
dar aos 
p a i s . 
Ou seja, 

d e s s a 
maneira 
ela nega 
q u e m 
ela é e 
b u s c a 

assiduamente ser quem 
ela não é, como se a 
mentira de tantas vezes 
emitida fosse virar a 
verdade.
Em outros momentos, a 
parentalidade é exercida 
de forma superprote-
tora, o que também 
acarreta consequências 
negativas para o desen-
volvimento do sujeito. 
Propicia a construção 
de um ser que não acre-
dita ser capaz de efetuar 
determinadas tarefas, 
pois não é estimulado a 
tentar e sim há alguém 
que supre todas as suas 
necessidades por ele. 
A falta de estímulo 
incide que o indivíduo 
apresente dificuldades, 
principalmente em suas 
relações interpessoais. 
Em contrapartida, há 
pais que se ausentam e 
são negligentes quanto à 
educação do filho. O que 
pode ocasionar uma falta 
de referência, além de 
sentimentos de rejeição e 
abandono que perpetua-
rão no futuro e deverão 

ser trabalhados.
Não só o amor paren-
tal, como qualquer 
outro tipo de amor 

não aprisiona, assim 
como não aban-
dona. O amor é 
cultivado, cons-
truído, alimentado 

pelas duas vias. 
Ora um precisa de 
ajuda, ora outro 

precisa ajudar. O amor 
parental é companhei-
rismo, é saber ser base 
para que uma criança 
confie o suficiente em 
você ao ponto de crescer 
com liberdade e com a 
consciência de que acon-
teça o que acontecer, 
sempre haverá um colo 
para ela voltar.
Se as pessoas tivessem 
mais consciência e pra-
ticassem uma educação 
positiva, o que não requer 
punições severas, amea-
ças e desconsolo, muito 
provavelmente a gente 
teria adultos melhores 
e consequentemente um 
mundo e uma realidade 
melhores, também. Há 
uma frase muito inte-
ressante que diz "o que 
se vê no filho/no mundo 
é o que se leva dentro 
de você. E isso abrange 
outras visões de coisas e 
pessoas que possuímos.
Seja adulto, seja pai, 
seja mãe, seja só um 
conhecido, o detalhe 
para relações humanas 
mais frutíferas e, de fato, 
positivas requer que a 
gente seja bom ouvinte. 
Sim, bom ouvinte no 
meio dessa sociedade tão 
egocêntrica que estamos 
atualmente inseridos. 
Ouça com o coração. 
Para papais e mamães: 
permita que seu filho se 
sinta acolhido e a prin-
cipal casa dele seja essa 
relação parental.

Nataly Rodrigues
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[REPROVADO]

TCE considera irregular 
prestação de contas da gestão do 

ex-prefeito Rony em Japira

O Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná con-
siderou irregular a presta-
ção de constas apresentada 
pelo ex-prefeito de Japira 
Wilson Ronaldo Rony de 
Oliveira Santos, o Rony, 
referentes ao orçamento 
da prefeitura referente ao 
ano de 2014. 
A decisão do TCE que apre-
sentou, entre outras irre-
gularidades, déficit orça-

mentário foi encaminhada 
à Câmara de Vereadores do 
município que, em votação 
realizada no último dia 15, 
decidira por unanimidade 
seguir a recomendação do 
órgão estadual. 
Com a decisão, Rony per-
manece inelegível devido 
a Lei da Ficha limpa e seu 
nome deve ser incluído 
na lista de inelegíveis que 
deve ser publicada pelo 

TCE nos próximos dias. 
Após a decisão, o parecer 
dos vereadores foi enca-
minhado ao Tribunal, 
a Justiça Eleitoral e ao 
Ministério Público. Não 
há possibilidade de defesa 
por parte do ex-prefeito, 
uma vez que esta deveria 
ter sido apresentada na 
época em que o orçamento 
foi rejeitado pela Câmara. 

Decisão teve como base os valores apresentados 
pelo prefeito referentes aos gastos do ano de 2014

Da Redação

Da Redação

Após a publicação no 
Diário Oficial da Câmara 
de Arapoti sobre o suposto 
gasto no valor de R$ 3,4 
mil reais para contratação 
de laboratório particular 
para realização de exames 
de testagem do novo coro-
navírus se tornar polê-
mica nas redes sociais, 
o vereador e presidente 
da Casa de Leis, Marineo 
João Mendes Ferreira, 
esclareceu os fatos a Folha 
Extra. 
Primeiramente, Marineo 
explicou que não se trata 
do gasto no valor total de 
R$ 3,4 mil, e sim um empe-
nho de verba para que os 
exames venham sendo rea-
lizados de acordo com as 
necessidades da Câmara. 
“O processo foi montado 
de maneira correta na 
segunda-feira e apre-
sentado seguindo toda a 
legislação e devidamente 
divulgado a população”, 
explica o vereador. 
Marineo esclareceu ainda 
o motivo da decisão ter 
sido adotada. “Alguns 
funcionários e vereadores 
foram fazer os exames na 
terça-feira e na quarta 
para se ter uma garan-
tia, pois tivemos uma 
servidora positivada com 
Covid. Com os exames, 
detectamos um vereador 
que estava positivo para 
doença e estava assin-
tomático. Ele trabalha 
em outra empresa além 

da Câmara e poderia ter 
espalhado a doença para 
sua família e outras pes-
soas. Então a decisão foi 
uma questão de saúde”, 
defendeu Marineo. 
Ainda de acordo com o 
presidente da Casa, após 
a situação ganhar reper-
cussão na imprensa e 
redes sociais, houve uma 
decisão entre os parla-
mentares de que cada 
vereador pagasse seu 
próprio exame e o valor 
empenhado fosse desti-
nado exclusivamente dire-
cionado aos servidores da 
Câmara. “O valor que foi 
divulgado e empenhado é 
uma coisa, o que vai ser 
pago é outra, aliás, nem o 
pagamento foi realizado 
ainda, pois primeiro são 
realizados os testes nos 
servidores visando zelar 
da saúde deles, de suas 
famílias e demais pessoas 
de seu convívio”, esclare-
ceu. 
Até o fechamento desta 
edição, a informação é de 
que apenas dois vereado-
res não haviam realizado 
os exames de testagem 
para Covid-19. Vale lem-
brar que, de acordo com 
o boletim informativo 
da secretaria municipal 
de Saúde do município 
divulgado na noite desta 
segunda-feira (23), Ara-
poti havia registrado 88 
casos positivos da doença. 

[R$ 3,4 MIL REAIS]

Câmara de Arapoti 
empenha verba para 
realização de exames 
após servidor testar 

positivo para Covid-19

Presidente da Casa de Leis, Marineo 
Ferreira, explicou a situação como 
uma decisão de cuidados com a 

saúde dos servidores e suas famílias
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MAIS COTADO

Antes do fechamento desta coluna, o secretário Renato 
Feder (Educação) é o mais cotado para assumir o 
Ministério da Educação. Feder se reuniu ontem com 
o presidente Jair Bolsonaro e na saída do encontro 
afirmou que trataram do uso de tecnologias no ensino. 
A avaliação geral é de que foi uma entrevista ao cargo.

COMPRA DIRETA

O governador Ratinho Júnior anunciou o início pro-
grama Compra Direta que terá  R$ 20 milhões para 
compra de alimentos à 907 entidades. Os alimentos 
serão fornecidos por 148 associações e cooperativas da 
agricultura familiar que se credenciaram por meio de 
edital de chamada pública. Ao todo, 12,5 mil agricul-
tores estão envolvidos.

NOVO OESTE

O presidente da Itaipu Binacional, Joaquim Silva e 
Luna confirmou que a usina está investindo R$ 1 bilhão 
no Oeste do Paraná. Os recursos serão investidos ao 
longo de cinco  anos, começando em 2019. Entre as 
obras estão a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, a 
ampliação da pista de pouso e decolagem do aeroporto 
de Foz do Iguaçu, construção da Perimetral Leste, 
a duplicação da BR-469 (Rodovia das Cataratas) e a 
reforma da Ponte Ayrton Senna em Guaíra.

[PANDEMIA]

AQUI É TRABALHO!

O presidente Jair Bolsonaro destacou 
o trabalho do general Joaquim Silva 
e Luna na direção da Itaipu. "Um 
bom exemplo de parceria é o que foi 
firmado entre Itaipu e o Estado do 
Paraná. O governo federal apoia todo 
boa iniciativa, desta vez no oeste do 
Paraná. Vamos em frente. O Brasil 
não pode parar!, disse Bolsonaro nas 
redes sociais.
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Entre os itens recebidos pela 
prefeitura estão testes rápidos e 

mascaras de proteção

A Prefei tura  de 
Jaguariaíva recebeu novas 
doações de testes rápidos 
e máscaras respiratórias 
para o trabalho de enfren-
tamento às emergências de 
saúde pública relacionadas 
à Covid-19 – Novo Corona-
vírus.
Nesta sexta-feira (19), a 
Cooperativa Sicredi Novos 
Horizontes, representada 
pelo gerente Leandro, fez 
a doação de máscaras res-
piratórias. Os equipamen-
tos possuem regulagem 
e podem ser acoplados 
aos cilindros de oxigênio, 
garantindo a proteção do 
paciente, tanto no inter-
namento, quanto durante 
o transporte.

O prefeito Jose Sloboda, a 
secretária Amália Cristina 
Alves e o diretor do HMCL, 
Josias Zacharow, partici-
param do recebimento das 
máscaras, agradecendo 
em nome do município à 
instituição pelo apoio e 
parceria neste momento de 
enfrentamento à Covid-19.
Já na quinta-feira (18), a 
empresa BrasPine entre-
gou 350 testes rápidos 
para detecção da Covid-19. 
Representou a empresa 
e seus fundadores, Luis 
Pinilla, Armando e Tadeu 
Giacomet, o diretor admi-
nistrativo da empresa, 
Sebastião Vilas Boas.
A Braspine já havia doado 
respiradores e outros equi-

pamentos hospitalares, 
além de patrocinar campa-
nha educativa de incentivo 
à prevenção do contágio 
com o novo coronavírus. 
Receberam a doação o 
prefeito Sloboda, o diretor 
administrativo da Bras-
Pine Sebastião Villas Boas, 
a secretária Amália, o 
diretor do HMCL Josias 
Zacharow e o secretário 
de Indústria e Comércio, 
Pedro Delgado.
Ainda nesta semana, a 
empresa BO Paper também 
enviou 100 testes rápidos a 
saúde. Segundo a secretá-
ria Amália, os testes devem 
ser utilizados conforme o 
protocolo de atendimento 
do Ministério da Saúde.

Da Redação

CÉLULAS-TRONCO

O senador Oriovisto Guimarães (Pode) 
parabenizou os pesquisadores da 
PUCPR, UFPR e do ICC/Fiocruz que 
iniciaram uma pesquisa pioneira que 
usa células-tronco no tratamento de 
pacientes com a covid-19. "Nesse estudo 
piloto serão envolvidos 15 pacientes. 
Está sendo incluído o paciente número 
quatro. Em duas semanas, serão incluí-
dos todos pacientes selecionados, já 
internados na UTI de covid do Hospital 
das Clínicas da UFPR. Me orgulhoso 
em ver o empenho dos paranaenses 
em busca do tratamento e cura para 
essa doença tão letal".

OBRAS

O prefeito Ulisses Maia (PSD) assinou 
contrato de R$ 26,2 milhões com a 
Caixa Econômica Federal para obras 
em Maringá. Os recursos serão usados 
na reforma do terminal rodoviário, 
construção de novas unidades básicas 
de saúde e de salões comunitários e 
em reformas de praças. “Apesar do 
momento difícil, de enfrentamento da 
pandemia do coronavírus, a cidade não 
para e seguimos com investimentos em 
obras de infraestrutura, fundamentais 
para reforçar a qualidade de vida”.

SEM ISOLAMENTO

O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo 
Rangel (PSDB), deve deixar o isola-
mento social nesta quarta-feira (24). 
A informação foi confirmada pelo 
próprio Rangel durante o programa 
na rádio Mundi FM. Após o contato 
com o deputado Hussein Bakri (PSD), 
Rangel e familiares ficaram isolados 
por 16 dias. “Eu tive contato com um 
positivado mas que estava usando 
máscara. Fiz os exames que deram 
negativo, mas mesmo assim me man-
tive em isolamento”, disse Rangel.
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[NORTE PIONEIRO]

Homem é encontrado 
morto em Andirá

Segundo informações da Polícia Militar, vítima já 
aparentava estar morta há alguns dias

Um homem foi encon-
trado morto em uma resi-
dência situada no municí-
pio de Andirá. A ocorrência 
foi registrada na tarde 
desta segunda-feira (22).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta das 13h30 pelos socor-
ristas do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel 

de Urgência) informando 
que um homem havia sido 
localizado morto em uma 
residência situada na Vila 
Industrial. Diante da infor-
mação, os policiais foram 
ao endereço averiguar a 
situação. 
No local, foi constatado 
que a vítima aparentava 
já estar em óbito há alguns 
dias. Diante da situação, 

foram acionados os inves-
tigadores da Polícia Civil 
e, na sequência, reali-
zada a liberação do corpo 
aos agentes funerários. 
Até o fechamento desta 
edição, não foram divul-
gados maiores dados sobre 
a possível causa da morte 
ou se há necessidade de 
investigação. 

[TRÂNSITO]

Adolescente morre 
na hora após moto 

bater em carro 
estacionado

Situação foi registrada em 
Jundiaí do Sul

Um adolescente morreu 
na tarde desta segunda-
-feira (22) após a moto 
que ele estava colidir 
contra um automóvel 
que estava estacionado. 
A ocorrência foi regis-
trada em Jundiaí do Sul. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
vítima fatal de 17 anos 
foi identificada como 
Ricardo Junior de Souza 
Inocêncio. Ele estava em 
uma moto que era condu-
zida por um jovem de 25 
anos e acabou colidindo 
contra o veículo que 
estava estacionado na 
Rua São Francisco. Com 
a violência do impacto, 
os ocupantes da moto 
foram arremessados a 
cerca de 10 metros do 
local da batida. 
Ricardo chegou a ser 
socorrido, mas morreu 

ao dar entrada no hos-
pital municipal. Já o 
piloto da moto, sofreu 
traumas na região do 
tórax e fratura exposta 
em uma das mãos. Após 
ser atendido no hospital 
do município, o jovem foi 
transferido para Santa 
Casa de Jacarezinho. 
Um inquérito foi ins-
taurado para averiguar 
as circunstâncias do 
acidente. Testemunhas 
devem ser ouvidas e a 
polícia vai apurar se 
houve o crime de homicí-
dio culposo na condução 
de veículo automotor. O 
proprietário do veículo 
relatou que um grupo 
de motociclistas tentou 
retirar a moto do local 
após o acidente, mas ele 
os impediu até a chegada 
da polícia. 

Polícia conclui investigações sobre 
homicídio em Ribeirão do Pinhal

A equipe da Polícia 
Civil de Ribeirão do Pinhal 
concluiu as investigações 
sobre a morte de um homem 
registrada no último dia 9 
deste mês. As conclusões 
do inquérito foram enca-
minhadas ao Ministério 
Público na manhã desta 
terça-feira (23).
As investigações giravam 
em torno da morte de 
Vicente de Paula Antunes, 

de 54 anos. De acordo com 
a polícia, foram ouvidas 
nove testemunhas para se 
elucidar o crime. Segundo 
os relatos, todos os escuta-
dos relataram que a vítima 
chegou ao local do crime, 
um bar situado no distrito 
de Triolândia, e passou 
a proferir xingamentos 
contra o autor do crime. Em 
dado momento, o homem 
desferiu um golpe contra 

a Vicente utilizando um 
taco de sinuca e, com isso, 
a vítima acabou caindo e 
batendo a cabeça no chão. 
Equipes de socorro foram 
acionadas para prestar 
atendimento a vítima, 
mas assim que chegaram 
ao local e constataram 
que o homem apresen-
tava ferimentos e sangra-
mento na região da cabeça 
e, mesmo após socorro 

médico, Vicente não resis-
tiu e veio a óbito. Ainda 
de acordo com a oitiva, 
testemunhas relataram 
que o autor não demostrou 
intenção de matar a vítima, 
mas acabou lhe agredindo 
após o mesmo lhe proferir 
os xingamentos. 
Como resultado das inves-
tigações, a PC indiciou o 
suspeito pelo crime de lesão 
corporal seguida de morte, 

o qual é previsto no Código 
Penal com pena de quatro a 
12 anos de reclusão. Agora, 
cabe a Justiça decidir se 
o agressor responderá ao 
processo e aguardará a 
sentença em liberdade ou 
não, visto que o mesmo não 
foi preso em flagrante nem 
na ocasião do crime, nem 
durante as investigações. 
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O apresentador do 
SporTV, André Rizek, rev-
elou que teve dois casos 
confirmados de Coro-
navírus na família. O jor-
nalista confirmou o fato 
durante o 'Seleção SporTV' 
desta terça-feira, enquanto 
a bancada virtual debatia 
sobre os 23 resultados 
positivos no elenco profis-
sional do Corinthians. 13 
atletas já estão recupera-

dos, enquanto oito atletas 
continuam em isolamento 
social.
- Infelizmente, os Rizeks 
tiveram casos de covid, 
mesmo em quarentena. É 
o caso da minha querida 
avó, que nos assiste neste 
momento. Eu não vejo 
ninguém da minha família 
há 3 meses. Ninguém visita 
a minha avó há 3 meses, 
mas ela tem uma moça 

que trabalha na casa dela, 
ela pegou e, graças a Deus, 
passou por isso. Meu irmão 
mora em Nova York (EUA) 
e pegou. Muita gente do 
trabalho dele pegou. É uma 
doença que não escolhe - 
disse Rizek.
Até o inicio da tarde desta 
terça-feira, foram registra-
dos no Brasil mais de 51 mil 
mortes por Covid-19.
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André Rizek revela que teve dois 
casos de Covid-19 na família

A Fuga das Galinhas irá ganhar 
continuação pela Netflix

A poucos dias da estreia na Net-
flix, “Dark” é a considerada a 

série mais popular da TV

Das Agências

Das Agências

Se você é fã de 
desenhos, provavelmente 
enlouqueceu quando A 
Fuga das Galinhas foi lan-
çado em 2000. Na época, 
ele se tornou a animação 
em stop-motion de maior 
sucesso na história. E 
agora, quando ninguém 
estava preparado, a Netflix 
anunciou que irá começar 
a produzir a sequência no 
ano que vem.
Aparentemente, a Netflix 
já estava de olho no projeto 
há dois anos, quando o 
diretor criativo Aardman 
revelou que iria colaborar 
com as companhias Pathé 

e Studiocanal na criação 
do longa.
Enquanto o primeiro filme 
foi dirigido por Peter Lord 
(Wallace & Gromit), a 
continuação estará na 
mãos de Sam Fell, cineasta 
responsável pelos ótimos 
Paranorman, Por Água 
Abaixo e O Corajoso Rat-
inho Despereaux.
Filmes infantis para 
assistir com toda a família
A nova trama irá girar em 
torno de Rocky e Ginger 
vivendo em um santuário 
livre de humanos. O casal 
está criando a nova filha 
Molly, e as galinhas estão 

vivendo em harmonia. 
Porém, essa paz é quebrada 
com a chegada de uma nova 
ameaça. Para vencer o 
desafio, todos irão precisar 
colocar suas liberdades em 
risco para salvar a espécie.
“Nós encontramos a 
história perfeita. E a Net-
flix é a parceira criativa 
ideal para o projeto. Eles 
celebram os cineastas, o 
que significa que poder-
emos compartilhar o filme 
que sempre sonhávamos 
com o mundo”, afirmou 
Aardman. E aí, quem está 
ansioso?

Faltam poucos dias 
para a estreia da terceira 
e última temporada de 
“Dark” e a ansiedade dos 
fãs é tanta que a série 
tomou conta da inter-
net e chegou ao topo da 
lista dos programas de 
televisão mais populares 
no IMDb. A notícia foi 
comemorada no Insta-
gram pelo ator Andreas 
Piestchman (ou melhor: 
o Jonas adulto).
Com a subida no ran-
king, “Dark” ultrapas-
sou “13 Reasons Why”, 
cuja última temporada 
estreou recentemente na 
Netflix, e “Game of  Thro-
nes”, que segue sendo 
uma das séries mais 

populares de todos os 
tempos até hoje. Os episó-
dios finais da série alemã 
estreiam no catálogo 
da Netflix no próximo 
sábado (27). Ao contrário 
da maioria das séries, que 
estreiam às sextas-feiras, 
o lançamento de “Dark” 
tem um motivo especial: a 
data, 27 de junho, é parte 
importante da drama e, 
na ficção (esperamos!), 
será o apocalipse.Nas 
redes sociais, o elenco a 
equipe da série também 
já estão ansiosos pela 
estreia. “Estou com inveja 
do meu futuro eu, que já 
está assistindo à terceira 
temporada”, escreveu o 
diretor Baran bo Odar. 



ARAPOTI

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 35/2020.

Processo nº 36/2020.

O b j e t o : 

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 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Edital de Pregão Eletrônico nº 31/2020. 
 

Processo nº 37/2020. 
 

Objeto: Formação de Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de material permanente para atender as necessidades da 
secretaria municipal de meio ambiente. 
 
Local: www.bllcompras.org.br 
 
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia 
24/06/2020 até às 17hrs30min. do dia 09/07/2020. 
 
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até às 
08hrs30 min. do dia 10/07/2020. 
 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do dia 
10/07/2020. 
 
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF). 

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações poderão ser 
obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, 
Arapoti, Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no horário das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: 
www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov. 
 

Data Edital: 22/06/2020. 
Luciano Aguiar Rocha 

Pregoeiro 
 

 
 
 

 

 

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 CONTRATO

Contrato n° 160/2020.

Processo de Dispensa n° 29/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: André Antônio Sabino – ME.
CNPJ: 27.743.380/0001-00

Objeto: Aquisição de pijama cirúrgico para atender 
as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e 
farmácia municipal no enfrentamento da COVID 19.

Valor Global: R$66.640,20 (sessenta e seis mil seis-
centos e quarenta reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: 10.0011.0301.0004-
2026.339039.0000

Prazo de Execução/Entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias.

Data da assinatura: 23/06/2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 36/2020.

Processo nº 48/2020.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para manu-
tenção com fornecimento de peças de equipamentos 
da secretaria municipal de meio ambiente.

Local: www.bllcompras.org.br

Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do 
dia 24/06/2020 até às 17hrs30min. do dia 14/07/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs-
00min. até às 08hrs30 min. do dia 15/07/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. 
do dia 15/07/2020.

Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informa-
ções poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, 
telefones: (43) 3512-3000/3001, no horário das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min 
/ site: www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@ara-
poti.pr.gov.

Data Edital: 22/06/2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

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 DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 
29/2020, para Aquisição de pijama cirúrgico para 
atender as necessidades das Unidades Básicas de 
Saúde e farmácia municipal no enfrentamento da 
COVID 19, a favor da empresa André Antônio Sabino, 
inscrita no CNPJ sob nº 27.743.380/0001-00 no valor 
de R$66.640,20 (sessenta e seis mil seiscentos e 
quarenta reais e vinte centavos) conforme proposta 
nos autos, em conformidade com o art. 26 da Lei nº 
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, com base 
no artigo 24, da Lei nº 8.666/93.

Arapoti, 23 de junho de 2020.

NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal

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

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
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 99/2019.
Pregão n°: 72/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: J. C. DE OLIVEIRA & CIA S/S LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do Contrato sob o nº 99/2019, por mais 
60 (sessenta) dias, de 21/05/2020 até a data de 
19/07/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não 
especificamente modificadas pelas alterações decor-
rentes deste termo aditivo permanecem em vigor e obri-
gando as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 13/05/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 283/2019-PMA.
Tomada de Preços n°: 07/2019-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: C. G. DOS SANTOS & SANTOS INDÚS-
TRIA DA CONSTRUÇAO CIVIL LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do contrato sob o nº 283/2019.
Da execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO 
do contrato sob o nº 283/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, de 10/05/2020 até a data de 08/07/2020.
Da vigência: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do 

CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 282/2019.
Tomada de preços n°: 006/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: ELISETE DE MELLO COSTA & CIA LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a PRORROGAÇÃO dos prazos de EXECUÇÃO e 
VIGÊNCIA do contrato sob o nº 282/2019.
Da execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO 
do contrato sob o nº 282/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, de 06/05/2020 até a data de 04/07/2020.
Da vigência: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA 
do contrato sob o nº 282/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, de 04/08/2020 até a data de 02/10/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 05/05/2020.
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TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 54/2020-FMS, NOS TERMOS DA 
LEI 8.666/93.
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017-FMS
PROCESSO Nº 82/2017-FMS
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
CONTRATANTE:  O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por sua Secretaria Municipal de Saúde, inscrita 
no CNPJ/MF nº 09.277.712/0001-27, neste ato devidamente representada pelo Secretário Municipal de 
Saúde, o Senhor MÁRCIO DE CARVALHO MARTINS, portador da cédula de identidade RG nº 7.154.031-6 
e inscrito no CPF/MF nº 942.843.349-72.
CONTRATADA: A empresa KAREN MARTINS LOMBARDI ME, inscrita no CNPJ/MF nº 35.157.266/0001-
27, neste ato representada por KAREN MARTINS LOMBARDI, portadora da cédula de identidade RG nº 
9.761.384-2, SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº 077.620.369-19.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objetivo o credenciamento da empresa supracitada no lote 4  da Inexigi-
bilidade 005/2017, nos termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Lote Descrição: CH Quant.:
Mês

V a l o r 
Unitário 
(R$)

Valor correspon-
dente ao período:

4

Médico Clínico Geral e/ou Médico 
com especialidade em Urgência 
e Emergência para atendimento 
emergencial (quando solicitado).

1 chamado 15 196,15 Chamada

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
             1. Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.
              2. E, por estarem assim certas, justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam todos os efeitos de lei e de direito.
Arapoti, 14 de maio de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Márcio de Carvalho Martins

-CONTRATANTE-

KAREN MARTINS LOMBARDI ME
Karen Martins Lombardi

-CONTRATADA-

contrato sob o nº 283/2019 por mais 60 (sessenta) 
dias, de 09/06/2020 até a data de 07/08/2020.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste termo aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da assinatura: 08/05/2020.

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
3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 145/2019.
Tomada de preços n°: 004/2019.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: MTX CONSTRUTORA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a pror-
rogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 145/2019 por mais 6 (seis) 
meses, iniciando-se em 08/06/2020 e estenden-
do-se até 08/12/2020, com base no inciso II, art. 
57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 03/06/2020.

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53/2020-FMS, NOS TERMOS DA 
LEI 8.666/93.
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017-FMS
PROCESSO Nº 82/2017-FMS
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
CONTRATANTE:  O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por sua Secretaria Municipal de Saúde, inscrita 
no CNPJ/MF nº 09.277.712/0001-27, neste ato devidamente representada pelo Secretário Municipal de 
Saúde, o Senhor MÁRCIO DE CARVALHO MARTINS, portador da cédula de identidade RG nº 7.154.031-6 
e inscrito no CPF/MF nº 942.843.349-72.

CONTRATADA: A empresa SANDRO PEÇANHA PEREIRA ME, inscrita no CNPJ/MF nº 15.728.263/0001-
99, neste ato representada por SANDRO PEÇANHA PEREIRA, portador da cédula de identidade RG nº 
7.044.036-34, SSP/RS e inscrito no CPF/MF nº 783.251.700-00.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objetivo o credenciamento da empresa supracitada no lote 4  da Inexigibi-
lidade 005/2017, nos termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Lote Descrição: CH Quant.:
Mês

V a l o r 
Unitário 
(R$)

Valor correspon-
dente ao período:

4

Médico Clínico Geral e/ou Médico 
com especialidade em Urgência 
e Emergência para atendimento 
emergencial (quando solicitado).

1 chamado 15 196,15 Chamada

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
             1. Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes 
deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.
              2. E, por estarem assim certas, justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam todos os efeitos de lei e de direito.

Arapoti, 15 de maio de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Márcio de Carvalho Martins

-CONTRATANTE-

SANDRO PEÇANHA PEREIRA ME Sandro Peçanha Pereira
-CONTRATADA-

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
9º TERMO ADITIVO

Inexigibilidade n°: 003/2013.
Contratante: Município de Arapoti
Contrato nº: 273/2015
Contratada: MARCELINO DA SILVA PINTO 
91749778904
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a pror-
rogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 273/2015-PMA, por mais 6 
(seis) meses, iniciando-se em 27/05/2020, esten-
dendo-se até 27/11/2020, com base no inciso II, 
art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas dos Contratos Originais a que 
se refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 26/05/2020.

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
11º TERMO ADITIVO

Inexigibilidade n°: 003/2013.
Contratante: Município de Arapoti.
Contrato nº: 246/2014
Contratada: MARCELO HERCULANO RAMOS
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a pror
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rogação dos prazos de execução e vigência do CON-
TRATO sob o n° 246/2014-PMA, por mais 181 (cento 
e oitenta e um) dias, iniciando-se em 07/05/2020, 
estendendo-se até 03/11/2020, com base no art. 57, 
II c/c §4º da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único: haverá a rescisão imediata, caso haja 
a contratação de pessoa jurídica por meio de novo 
processo licitatório que atenda ao objeto do contrato 
supramencionado, ainda que de forma parcial.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas dos Contratos Originais a que se 
refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 06/05/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 207/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 05/2017-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: JOSVIAK & GUIMARAES CLÍNICA 
MÉDICA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 207/2019-FMS por 
mais 90 (noventa) dias, iniciando-se em 27/05/2020, 
estendendo-se até 24/08/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas. 
Data de assinatura: 26/05/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 43/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: BRAZMED S/S LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorro-
gação do prazo de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 043/2019-FMS, 
por mais 30 (trinta) dias, iniciando-se em 11/05/2020, 
estendendo-se até 09/06/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 08/05/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
3º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 44/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CS ODONTOMED S/C LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do TERMO 
DE CREDENCIAMENTO sob o n° 044/2019-FMS, 
por mais 30 (trinta) dias, iniciando-se em 14/05/2020, 
estendendo-se até 12/06/2020, com base no inciso 
II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 13/05/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 - CNPJ nº 
12.601.793/001-83

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 93/2016-FMS.
Dispensa n°: 10/2016-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: JOHANNES SALOMONS.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção do prazo de execução e vigência do CONTRATO 
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL sob o n° 93/2016-FMS, por 
mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 15/05/2020, 
estendendo-se até 15/05/2021, nos termos previstos 
do item 8.2 da sua Cláusula Oitava, celebrada entre 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
ESTADO DE PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO 
4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 202/2018.
Pregão n°: 54/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: ANNA CLARA COMÉRCIO DE CASCA-
LHO LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorroga-
ção dos prazos de execução e vigência do CONTRA-
TO sob o n° 202/2018-PMA, por mais 60 (sessenta) 
dias, iniciando-se em 01/06/2020, estendendo-se 
até 30/07/2020, com base no inciso II, art. 57 da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 13/05/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO 
7º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 81/2015-PMA.
Pregão n°: 28/2015-PMA.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTU-
DANTES - ESTÁGIOS CIN.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a pror-
rogação dos prazos de execução e vigência do 
CONTRATO sob o n° 081/2015 por mais 02 (dois) 
meses, iniciando-se em 08/05/2020 e estendendo-se 
até 08/07/2020, com base no art. 57, II c/c §4º da Lei 
nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas. 
Data da Assinatura: 05/05/2020.

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
8º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 107/2016.
Pregão n°: 35/2016.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto 
a prorrogação dos prazos de execução e vigência 
do contrato nº 107/2016, por mais 12 (doze) me-
ses, iniciando-se em 26/05/2020 e findando-se em 
26/05/2021 e, encontra amparo legal no artigo 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 21/05/2020.

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
9º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 107/2016.
Pregão n°: 35/2016.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.

as partes em 13/05/2016.
Disposições finais: Todas as demais cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da assinatura: 14/05/2020.



Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva o reajuste 
do valor do Contrato nº 107/2016, conforme IGP-M 
(ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO), no 
percentual de 6,6908%, passando o valor contratual 
mensal de R$ 4.783,64 (quatro mil, setecentos e oi-
tenta e três reais e sessenta e quatro centavos), para 
R$ 5.103,70 (cinco mil, cento e três reais e setenta 
centavos), o que corresponde a um acréscimo de 
R$ 320,06 (trezentos e vinte reais e seis centavos) 
no valor mensal do contrato, nos termos do art. 65, 
§ 5° da Lei nº 8.666/93.                  
Disposições finais: Todas as demais Cláusulas 
não especificamente modificadas pelas alterações 
decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em 
vigor e obrigando as partes conforme originalmente 
pactuadas.
Data da Assinatura: 21/05/2020.

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO TOM. DE PREÇO 
N. º 04/2020
##TEX A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 1 - MODALIDADE: To-
mada de Preço nº 04/2020. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço Global. 2 – 0BJETO: Contratação de 
Empresa prestação de serviços de Pavimentação 
Poliedrica conforme contrato de repasse OGU nº. 
89546/2019. 3 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
21/07/2020 às 09h00min na Prefeitura Municipal de 
Jaboti. 4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
Informações complementares poderão ser obtidas 
junto ao setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175. O Edital Completo 
e futuras atas e contratos encontra-se disponível no 
site www.jaboti.pr.gov.br no link “licitações”.
##DAT Municipal de Jaboti, 23/06/2020.
##ASS Cleonilde de Souza M. Sales,
##CAR Presidente da Comissão de Licitação Por-
taria 01-2020

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

JUNDIAÍ DO SUL

JABOTI SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº25/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro2020, 
que declarou Dispensável a Licitação a Aquisição 
de Equipamentos para instalação dos aparelhos de 
televisão na Unidade Mista de Saúde São Francisco 
de Assis mais mão de obra, conforme solicitação 
realizada pelo Departamento Municipal de Saúde, 
com fundamento no Art. 24, Inciso II. Perfazendo o 
valor total para a compra do objeto requisitado é de 
R$ 2.700,00(dois mil e setecentos reais) em favor 
da empresa William Roberto Costa 09807902983 
CNPJ: 37.261.686/0001-84. Face ao disposto no 
Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo 
se encontra devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 23 de junho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 72/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: DIVA MACHADO VANZELLI 
97708950910
Valor............: 518,35 (quinhentos e dezoito reais e 
trinta e cinco centavos)
Vigência.......: Início: 23/06/2020 Término: 23/09/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e 
Serviços Nº.: 29/2020
Recursos.....: Dotação: 2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 
(557) 
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS DE ELÁS-
TICO 5MM 100M, 03
CONES DE LINHA TRICHE 1828M E 03 TESOURAS 
660-8 1/2 QUE
SERÃO UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE 
MÁSCARAS TNT
DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE CONFORME
JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
Pinhalão, 23 de Junho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 73/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: CLAUDINEIA BAUM BERTOLDO
Valor............: 142.500,00 (cento e quarenta e dois 
mil e quinhentos reais)
Vigência.......: Início: 23/06/2020 Término: 23/06/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 25/2020
Recursos.....: Dotação: 2.002.3.3.90.39.00.00.00.00 
(21),
2 . 0 0 3 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 6 ) , 
2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 (61),
2 . 0 1 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 6 4 ) , 
2.013.3.3.90.39.00.00.00.00 (68),
2 . 0 1 5 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 7 3 ) , 
2.017.3.3.90.39.00.00.00.00 (96),
2 . 0 2 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 1 4 9 ) , 
2.023.3.3.90.39.00.00.00.00 (170),
2 . 0 2 8 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 2 2 1 ) , 
2.030.3.3.90.39.00.00.00.00 (255),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 0 3 ) , 
2.035.3.3.90.39.00.00.00.00 (315),
2 . 0 4 0 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 3 0 ) , 
2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (345),
2 . 0 4 8 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 6 9 ) , 
2.046.3.3.90.39.00.00.00.00 (424),
2.057.3.3.90.39.00.00.00.00 (434)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 
VEÍCULOS DE TODAS
AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
Pinhalão, 23 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° 30/2020 de 23/06/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: 

AMILTON DEPIZZOL – ME, inscrita no CNPJ sob n° 
07.641.270/0001-20, da cidade de PINHALÃO/PR, 
vencendo o único item, perfazendo o valor total de R$ 
17.064,00 (dezessete mil e sessenta e quatro reais).
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 23 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 025/2020. Tipo MENOR PRE-
ÇO, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 
MATERIAIS DE LIMPEZA, E COPA E COZINHA 
PARA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento 
dos representantes das empresas interessadas 
será no dia 10/07/2020, às 09h30min e a abertura 
da sessão pública, com recebimento dos envelo-
pes com “propostas de preços”, “documentos de 
habilitação” e abertura dos envelopes de “proposta 
de preços”, dia 10/07/2020, às 09h30min. O edital 
em inteiro teor estará a disposição dos interessa-
dos para ser retirado, pessoalmente, na Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira das 08h00min 
as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, na Rua 
Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Município de 
Salto do Itararé. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou telefone (43) 
3579-1607.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto 
do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 024/2020. Tipo MENOR PREÇO, que trata da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE 
LIMPEZA, E COPA E COZINHA PARA PREFEITURA 
E SETOR DE OBRAS E FROTAS, conforme espe-
cificado no anexo I do edital. O credenciamento dos 
representantes das empresas interessadas será no 
dia 09/07/2020, às 09h30min e a abertura da ses-
são pública, com recebimento dos envelopes com 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” 
e abertura dos envelopes de “proposta de preços”, 
dia 09/07/2020, às 09h30min. O edital em inteiro 
teor estará a disposição dos interessados para ser 
retirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min as 12h00min e 
das 13h00min as 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni 
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 OBJETO:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E
LIMPEZA DE CAIXA D`ÁGUA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA,
MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, COM APRESENTAÇÃO
DE LAUDO TÉCNICO”. A Comissão de Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR,
para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 8.666/93,
incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998,
TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito – PAULO
LEONAR FERREIRA AMADOR, proferiu decisão no
processo em destaque supra, RATIFICANDO A DISPENSA
DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a empresa
LEONARDO NUNES DA SILVA, que indicou o menor preço
para o fornecimento do objeto, no valor de R$ 875,00
(Oitocentos e setenta e cinco reais), tudo conforme
documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR,
23 de Junho de 2020.

PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR
PREFEITO
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LEI 1894/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras pro-
videncias.

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

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), 
conforme segue:

07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.032 – MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
288-3.3.90.30.00.00.00.00-1336-Material de consumo.......................................R$ 20.000,00
305-3.3.90.39.00.00.00.00-1336-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 18.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 38.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
excesso de arrecadação, verificado na fonte, como segue:

        EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Excesso de arrecadação APSUS, fonte 1336.........................................................R$ 37.267,63
Rend de aplicação da fonte 1336............................................................................R$ 732,37
TOTAL DE ANULAÇÃO/REDUÇÃO..............................................................R$ 38.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 23 de junho de 2020.
   
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 1895/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras provi-
dencias.

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

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme 
segue:

07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.032 – MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
302-3.3.90.36.00.00.00.00-1511-Serv. de terc. Pessoa Física.............................R$ 20.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 20.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
redução de dotações como segue:

        ANULAÇÃO/REDUÇÃO
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.032 – MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
307-3.3.90.39.00.00.00.00-1511-Serv. de terc. Pessoa jurídica.............................R$ 20.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO/REDUÇÃO..............................................................R$ 20.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 23 de junho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PINHALÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 023/2020. Tipo MENOR PREÇO, 
que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MA-
TERIAIS DE LIMPEZA, E COPA E COZINHA PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento 
dos representantes das empresas interessadas 
será no dia 08/07/2020, às 09h30min e a abertura 
da sessão pública, com recebimento dos envelo-
pes com “propostas de preços”, “documentos de 
habilitação” e abertura dos envelopes de “proposta 
de preços”, dia 08/07/2020, às 09h30min. O edital 
em inteiro teor estará a disposição dos interessa-
dos para ser retirado, pessoalmente, na Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira das 08h00min 
as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, na Rua 
Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Município de 
Salto do Itararé. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou telefone (43) 
3579-1607.

SALTO DO ITARARÉ

 
 

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 021/2020 

 
O pregoeiro junto à comissão de apoio, da Prefeitura Municipal de Salto 
do Itararé, Estado do Paraná, comunica que o Edital, publicado no Diário 
Oficial da União, nesta Segunda-Feira, dia 15 de Junho de 2020, Seção 
3, Edição nº 112, pag. 176. Referente ao descritivo do objeto, do “Item 
01” no Termo de Referencia do Pregão Eletrônico 021/2020: 
 
ONDE SE LÊ: Aquisição de Comboio Agrícola de Abastecimento e 
Lubrificação 1 Conjunto Básico 3.000 lts (Caminhão Toco); 1 Conjunto 
de graxa 200 kg (Rateio 55:1); 1 Porta Filtro Usado; 1 Tanque Água 
Potável 500 lts; 1 Tanque de Óleo Diesel 3.000 lts; 1 Tanque Óleo 
Lubrificante 250 lts; 1 Tanque Óleo Usado 250 lts; 
 
LEIA-SE: Aquisição de Comboio Agrícola de Abastecimento e 
Lubrificação 1 Conjunto Básico 3.000 lts (Caminhão Toco), com tanque 
bipartido (1000 lts para diesel S-500 e 2000 lts para diesel s-10), com 
sistema de abastecimento individual, para cada tipo de combustivel; 1 
Conjunto de graxa 200 kg (Rateio 55:1); 1 Porta Filtro Usado; 1 Tanque 
Água Potável 500 lts; 1 Tanque de Óleo Diesel 3.000 lts; 1 Tanque Óleo 
Lubrificante 250 lts; 1 Tanque Óleo Usado 250 lts..  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N° 021/2020 

 
Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado 
do Paraná, o PREGÃO ELETRONICO N° 021/2020. Tipo MENOR 
PREÇO, que trata da AQUISIÇÃO DE COMBOIO AGRÍCOLA DE 
ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO 1 CONJUNTO BÁSICO 3.000 
LTS (CAMINHÃO TOCO); 1 CONJUNTO DE GRAXA 200 KG (RATEIO 
55:1); 1 PORTA FILTRO USADO; 1 TANQUE ÁGUA POTÁVEL 500 
LTS; 1 TANQUE DE ÓLEO DIESEL 3.000 LTS; 1 TANQUE ÓLEO 
LUBRIFICANTE 250 LTS; 1 TANQUE ÓLEO USADO 250 LTS, PARA 
USO NO TRANSPORTE PARA ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO 
IN LOCO DOS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE SOLO, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento dos representantes 
das empresas interessadas será no dia 07/07/2020, às 09h30min e a 
abertura da sessão pública, com recebimento dos envelopes com 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” e abertura dos 
envelopes de “proposta de preços”, dia 07/07/2020, às 09h30min. O 
edital em inteiro teor estará a disposição dos interessados para ser 
retirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-
feira das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, na Rua 
Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
telefone (43) 3579-1607 

 
FERNANDO ALVES CARDOSO 

 
PREGOEIRO 
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[NORTE PIONEIRO]

Municípios da região já registram quase 500 casos 
confirmados da Covid-19 e mais de 370 estão em análise
Dados foram levantados de acordo com o boletim da SESA divulgado na 

tarde desta terça-feira que apontam ainda 12 mortes

O aumento significa-
tivo no número de casos 
do novo coronavírus regis-
trado nos últimos dias nos 
municípios do interior tem 
mostrado que a grande 
incidência de contami-
nação deixou de ser uma 
situação dos grandes cen-
tros urbanos e agora já é 
uma realidade nas peque-
nas cidades. A preocupação 
no momento, é se o sistema 
público de Saúde está pre-
parado para enfrentar o 
que é considerado o período 
mais crítico da doença que 
deve acontecer nas próxi-
mas semanas. 
Segundo um levantamento 
realizado pelo Centro de 
Epidemiologia e Pesquisa 
Clínica da PUC/PR, caso a 
taxa de contágio e cresci-
mento da doença continue 
no mesmo patamar nos 
próximos dias, as UTI’s do 

sistema público de Saúde 
terão de ser voltadas exclu-
sivamente a pacientes da 
Covid-19 e, ainda assim, 
estarão saturadas em 
menos de duas semanas. 
A Folha Extra analisou 
os números do último 
boletim informativo da 
SESA (Secretaria de Estado 
da Saúde) em relação a 
microrregião do Norte 
Pioneiro levando em consi-
deração dados dos 21 muni-
cípios que fazem parte da 
19ª Regional de Saúde de 
Jacarezinho e aparecem 
na lista, além de Abatiá, 
Andirá, Bandeirantes e 
Ribeirão do Pinhal que res-
pondem a 18º Regional de 
Saúde. 
De fato os números são 
preocupantes. Segundo os 
números apresentados pela 
SESA, estes 26 municípios 
já somam 483 pessoas que 

Mesmo com toda 
a preocupação e tensão 
em torno do aumento 
do número de casos na 
região, ainda há quem opte 
pela irresponsabilidade e 
coloque em risco outras 
pessoas. 
Na semana passada, por 
exemplo, um jovem de 21 
anos foi detido no muni-
cípio de Wenceslau Braz 
por estar descumprindo a 
ordem de isolamento social 
e, mesmo sabendo que 
havia sido diagnosticado 
com o coronavírus, estava 
em via pública soltando 

pipa. 
Já na tarde do último 
sábado (20), a equipe da 
Polícia Militar de Ribei-
rão do Pinhal conduziu 
um homem que estava em 
uma residência junto com 
outras 11 pessoas, visto que 
o mesmo já havia sido noti-
ficado pela equipe de epide-
miologia do município para 
ficar isolado, pois estava 
com suspeita de estar com 
a doença. Vale ressaltar que 
o município já registrou 
39 casos confirmados da 
Covid-19 segundo a SESA. 

[IRRESPONSABILIDADE]

foram infectadas com a 
doença, além de outras 
371 que estão em análise 
e aguardam resultados 
de exames para saber se 
estão ou não com o coro-
navírus. Assim, é possível 
que os registros venham 
a aumentar nos pró-
ximos dias. Entre os 
municípios analisa-
dos, Adirá encabeça 
o ranking com 44 
casos confirmados da 
Covid-19, enquanto 
Jaboti tem no momento 1. 
Já Ribeirão Claro aparece 
na lista sem nenhuma 
confirmação e com quatro 
pessoas em análise. 
Além da questão dos testes 
que ainda aguardam resul-
tados, outro fator que pode 
fazer com que a situação no 
Norte Pioneiro seja ainda 

pior é a incoerência de 
informações entre os bole-
tins divulgados pelas secre-
tarias municipais de Saúde 
e pelo informe da SESA. De 
acordo com a assessoria do 
órgão estadual, isso se dá 
porque há uma divergência 

entre os horários em que 
os dados são coletados em 
cada cidade, visto que a 
Secretaria Estadual tem 
399 municípios para moni-
torar. Nesse sentido, por 
exemplo, o boletim diário 
da SESA é divulgado por 
volta das 17h, enquanto 
os das secretarias munici-

pais da região referentes a 
mesma data, geralmente, 
aparecem após as 19h o que 
gera um atraso.  
A Folha Extra ainda entrou 
em contato com o Hos-
pital Regional de Santo 
Antônio da Platina para 

saber a situação da 
ocupação da UTI 
adulto para casos 
da Covid-19, mas foi 
informada que o local 
não poderia repassar 
informações. Já em 

contato com a SESA, o 
setor de comunicação se 
comprometeu a repassar 
dados mais específicos nos 
próximos dias. O boletim 
completo pode ser acessado 
no endereço http://www.
saude.pr.gov.br/ na página 
da Covid-19. 

É possível que os registros 
venham a aumentar nos 

próximos dias

De fato os dados são preocupantes. Segundo os números 
apresentados pela SESA, estes 25 municípios já somam 483 
pessoas que foram infectadas com a doença, além de outras 
371 que estão em análise e aguardam resultados de exames


