[CADE O DINHEIRO]

Moradores da região
relatam ter sido vítimas
de golpe em saques do
Auxílio Emergencial
Número de denúncias e boletins
de ocorrência registrados por
pessoas que não encontraram o
dinheiro na hora do saque tem
aumentado nos últimos dias
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Folha na
internet,
folha
extra.com
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Prefeitura
conclui obras de
restauração na
Casa da Cultura
de Jaguariaíva

Platinenses morrem em grave
acidente em rodovia de São Paulo
Além das duas vítimas fatais, outras duas
pessoas ficaram em estado grave

Construção continua com suas
características originais de uma
arquitetura com mais de 100 anos

Centro cirúrgico do Hospital
São Sebastião em Wenceslau
Braz é inaugurado

Expectativa é que local entre em
funcionamento dentro de 30 dias
após obtenção das licenças e
contratação da equipe médica
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Bessie Smith a imperatriz do blues
Geraldo Costa
No censo americano de 1900, a mãe de
Bessie Smith, Laura
Smith, reportou que
Bessie nasceu em Chattanoo g a, Tennessee
em Julho de 1892. No
entanto, para o censo
seguinte de 1910, feito
em 16 de Abril, sua irmã,
Viola Smith, e o fiscal
do censo concordaram
em registrar seu nascimento como 15 de Abril
de 1894, o dia precedente
ao censo; aquela data
aparece em todos os seus
documentos seguintes,
e foi a data confirmada
por toda a família Smith.
Também há uma discussão remanescente relacionada aos registros do
censo sobre o tamanho
da família de Bessie
Smith. Os censos de 1870
e 1880 relatam três meios-irmãos mais velhos, mas
esses relatórios estão em
desacordo com as entrevistas que sua família e
contemporâneos fariam
posteriormente. Ela era
filha de Laura (Owens)
Smith e William Smith.
William Smith era um
trabalhador e também
era um sacerdote Batista
(ele foi registrado no
censo de 1870 como um
ministro do evangelho,
em Moulton, Alabama),
que morreu antes de
que Bessie pudesse se
lembrar dele. Quando ela

tinha 9 anos, ela perdeu
a sua mãe também, e sua
irmã mais velha Viola
ficou encarregada de
cuidar de seus irmãos e
irmãs.
Como uma forma de
ganhar dinheiro para
sua família empobrecida, Smith e seu irmão
Andrew começam a se
apresentar nas ruas de
Chattanooga como um
dueto, ela cantando e
dançando, ele acompanhando no violão; sua
localização preferencial
era na frente do White
Elephant Saloon entre
as ruas Elm Thirteenth
e Elm Street, no coração
da comunidade Afro-americana da cidade. Em
1904, o mais velho de
seus irmãos, Clarence,
secretamente deixou a
casa para se juntar a uma
pequena trupe viajante
de propriedade de Moisés
Stokes. "Se Bessie tivesse
tido idade suficiente, ela
teria ido com ele" disse a
viúva de Clarence, Maud.
"Por isso ele partiu sem
avisá-la , Mas Clarence
me disse que ela estava
pronta, mesmo assim.
É claro, ela era somente
uma criança."
Em 1912, Clarence retornou para Chattanooga
com a trupe de Stokes e
arranjou uma audição
para Bessie com seus
empresários, Lonnie

e Cora Fisher. Ela foi
contratada como dançarina em vez de cantora,
porque a companhia já
incluía Ma Rainey.
Durante o casamento,
Smith se transformou a
atração principal no circuito de teatros negros,
apresentando um espetáculo que às vezes contava
com mais de 40 artistas
e fez dela a mais bem
paga artista negra de
sua época. Gee estava
impressionado com o
dinheiro, mas nunca se
ajustou à vida de fama,
e especialmente à bis-

sexualidade de Smith.
Em 1929, quando Smith
soube sobre o affair de
Gee com outra artista,
Gertrude Saunders, ela
acabou com o casamento,
mas nunca realizou
legalmente um divorcio.
Smith eventualmente
encontrou uma lei de
direito comum em um
velho amigo, Richard
Morgan, que era o tio de
Lionel Hampton e era
contrário ao seu marido.
Bessie continuou com ele
até morrer.

[ MENSAGEM DO DIA ]
Hoje um novo dia acontece para ti. Uma nova oportunidade de
abrires os olhos e reencontrares o teu mundo, as tuas cores, os teus
companheiros, a tua respiração, o teu contentamento, a tua direção.
www.folhaextra.com
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OLHEM PARA
AS ESTRELAS E
APRENDAM COM ELAS
José Silveira
A maior parte dos átomos do corpo
nasceu dentro de uma estrela. No
Universo remoto, o hidrogênio
era praticamente um elemento.
As estrelas são reatores nucleares
gigantescos que agitam átomos de
hidrogênio, produzindo elementos
mais pesados e liberando grande
quantidade de energia no processo.
Aqueles átomos da explosão da
estrela nova lançam seus conteúdos
para todos os lados. Com o tempo,
nosso sistema solar começou a se
formar, e em cerca de 9 bilhões de
anos a partir da origem do universo,
havia átomos, grandes em número
suficiente para compor o planeta”.
Pesquisas comprovaram o que Carl
Sagan já falava há muito tempo: os
seres humanos são feitos de poeira
da estrela.
Astrônomos renomados concluíram
depois de analisar 1500 estrelas que
tanto os seres humanos quanto os
astros brilhantes possuem 97% do
mesmo tipo de átomos.
Outra constatação dos cientistas
é que os elementos essenciais
para a vida como a conhecemos
(hidrogênio, nitrogênio, oxigênio,
fósforo e enxofre) são mais prevalecentes nas estrelas que estão no
centro da galáxia.
Logicamente, como uma estrela
na galáxia, há milhares de razões
para que qualquer pessoa esteja no
mundo hoje.
Por exemplo, um improvável encontro entre minha mãe e meu pai na
década de 70 levou a minha existência e de meus irmãos.
Como estrelas, eu, você (leitor),
meus pais e irmãos, todos nós, nascemos, evoluímos e morreremos.
Algo que ocorrerá também com o
Astro rei – o Sol – pois, ele também
é uma estrela.
Como estrelas, cada um tem seu
brilho e cor. A cor das estrelas
depende do calor que chega do
núcleo à superfície delas e tem,
portanto, relação com a sua temperatura. “As estrelas com superfície mais quente apresentam cores
brancas ou azulada, e aquelas de
cor avermelhada são as que têm
superfície menos quente”.
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[APÓS 22 MESES]

Centro cirúrgico do Hospital São Sebastião em
Wenceslau Braz é inaugurado
Expectativa é que local entre em funcionamento dentro de 30 dias após
obtenção das licenças e contratação da equipe médica
Da Redação
Foi inaugurado na
tarde desta quinta-feira
(25) as novas instalações
do Centro Cirúrgico do
hospital de Caridade São
Sebastião em Wenceslau
Braz. A obra teve a pedra
fundamental lançada no
dia 31 de agosto do ano de
2018 com previsão de conclusão em seis meses.
Segundo a assessoria da
prefeitura, foram investidos mais de R$ 950 mil na
construção da estrutura
física do prédio, além de

outros R$ 350 mil destinados a aquisição de
equipamentos e aparelhos
médicos.
Ainda de acordo com informações da assessoria, o
novo “CC” deve entrar em
funcionamento nos próximos 30 dias, pois já estão
sendo obtidas as licenças
e realizados os processos
para contratação de médicos que irão atuar no local.
A prefeitura disse ainda
que entre os procedimentos
médicos que poderão ser

realizados ali estão cirurgias e partos, já que a nova
estrutura deve contar com
uma maternidade.
A inauguração teve a presença dos assessores do
deputado Diego Garcia e
Sérgio Souza, do prefeito
Paulo Leonar, vice-prefeito Carlos Alberto Simão
e dos vereadores Dilciney Batista do Amaral e
Paulo Henrique de Lima. O
público foi restrito devido
as medidas de prevenção a
Covid-19.

Assembleia Legislativa
cria a Frente Parlamentar
do Coronavírus
Grupo de trabalho tem como objetivo acompanhar as ações
do poder público no enfrentamento à pandemia de Covid-19
ALEP
O presidente da
Assembleia Legislativa do
Paraná, deputado Ademar
Traiano (PSDB), assinou
na quarta-feira (24) o ato de
constituição da Frente Parlamentar do Coronavírus,
proposta pelo deputado
Michele Caputo (PSDB).
O documento já foi publicado no Diário Oficial da
Assembleia.
O objetivo da Frente é
acompanhar as ações de
resposta do poder público
no enfrentamento à pandemia de Covid-19, além de
articular e ouvir as demandas dos diversos setores da
sociedade atingidos pelos
efeitos da pandemia e discutir e propor novas medidas para reduzir o impacto
da doença na saúde dos

paranaenses.
“A Assembleia Legislativa
tem feito a sua parte desde
o início da pandemia. Já
aprovamos diversas ações e
aprovamos vários projetos
para contribuir no enfrentamento da pandemia.
O trabalho da Frente irá
contribuir ainda mais com
esse trabalho que o Legislativo tem feito e, quem sabe,
buscar novas medidas que
ajudem toda a sociedade”,
disse Traiano.
Segundo o proponente,
deputado Michele, a Frente
também visa elaborar proposições legislativas que
aprimorem a resposta do
Governo do Estado à pandemia e encaminhar propostas e recomendações aos
entes federais, estaduais e

municipais que auxiliem
na resposta ao enfrentamento da Covid-19.
“A situação está cada
vez mais difícil e, além
da situação difícil, temos
que começar a pensar no
pós-pandemia, questões de
ordem econômica, sanitária. Criar esse espaço com
discussões virtuais, mas
que a gente possa fazer
um grande debate”, disse
Michele. “Tem uma série
de questões que a gente
tem que começar a discutir, inclusive o lockdown,
o comprometimento dos
casos das UTIs, dos leitos,
do afastamento dos profissionais, a dificuldade
de repor equipamentos.
Toda essa dificuldade que
estamos passando faz com

que esse fórum da Frente
Parlamentar da Assembleia possa ser mais um
instrumento para poder
colaborar nesse enfrentamento e nesse processo”,
concluiu o deputado.
A Frente também poderá
propor e firmar parceria
entre a Assembleia Legislativa e representantes da
sociedade científica para
embasar novas estratégias;
divulgar informações úteis
que promovam a conscientização da população sobre
as medidas preventivas e
fluxo de atendimento de
casos na rede pública; e
auxiliar na elaboração de
um plano de recuperação
da economia.
A Frente Parlamentar do
Coronavírus será composta

pelo deputado Michele
Caputo que será o coordenador, e pelos deputados
Do Carmo (PSL), Mabel
Canto (PSC), Paulo Litro
(PSDB), Delegado Jacovós
(PL), Delegado Recalcatti
(PSD), Alexandre Amaro
(Republicanos), Goura
(PDT), Maria Victoria (PP),
Subtenente Everton (PSL),
Homero Marchese (PROS),
Luciana Rafagnin (PT),
Reichembach (PSC), Delegado Francischini (PSL),
Arilson Chiorato (PT), Tercilio Turini (CDN), Boca
Aberta Junior (PROS),
Soldado Fruet (PROS),
Emerson Bacil (PSL), Luiz
Claudio Romanelli (PSB),
Cristina Silvestri (CDN e
Professor Lemos (PT).
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e

FOLHA EXTRA sexta-feira, 26 de junho de 2020 - Edição 2342

4

[CENTENÁRIA]

Prefeitura conclui obras de restauração na
Casa da Cultura de Jaguariaíva
FOTO: DEPARTAMENTO DE CULTURA PMJ

Construção continua com suas
características originais de uma
arquitetura com mais de 100 anos
Da Assessoria
A obra de restauro da Casa
da Cultura Dr. João Batista
da Cruz foi concluída e a
Prefeitura Municipal está
cuidando dos retoques
finais para que em breve
este espaço histórico possa
ser usado e visitado pela
população.
Respeitando as características originais da construção, que tem mais de
100 anos, a intervenção
feita pela prefeitura fez-se
necessária para preservar
a integridade física do

imóvel que se encontrava
bastante danificado pelo
tempo.
Foram vários os serviços
executados. Na área existente de 401,66m² houve
substituição de portas,
pisos de madeira e revestimentos cerâmicos, lixamento do piso, recuperação
de algumas esquadrias e
inserção de algumas inexistentes, tudo no mesmo
padrão.
Houve a reforma do forro e
a grande escada de madeira

foi reconstruída. Também
foi feita manutenção dos
revestimentos, serviços
especializados de pintura
interna e externa, substituição de cabeamentos
elétricos e telefônicos.
Também foram feitos serviços de revisão em todo o

sistema de abastecimento
de água e esgotamento
sanitário e instalação de
equipamentos de combate
a incêndios e adequações
de acessibilidade, entre
outros.
Copa e cozinha foram revitalizadas, bem como sanitá-

rios masculino e feminino.
O local contará com salas
administrativas, além de
espaços para exposições,
salas de reuniões e atos
oficiais do município. O
investimento foi de cerca
de R$500 mil.

Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

DENÚNCIA

MOTIVO

O deputado Paulo Martins (PSC) compartilhou nas redes sociais, o documento com
a denúncia da Associação Nacional de
Membros do Ministério Público Pró-Sociedade, entidade conservadora fundada
pela irmã da deputada Bia Kicis (PSL-DF),
contra o STF na Comissão Interamericana
de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos (OEA). O principal
argumento utilizado para criminalizar
a Corte é o inquérito das fake news, que
mirou diversos deputados e blogueiros
ligados ao presidente Jair Bolsonaro.

Há quase três meses, José Marcos
Sarabia esteve internado com
um quadro de saúde de covid-19
bastante grave no Hospital Costa
Cavalcanti. Sarabia teve alta no
dia 16 de abril e como forma de
mostrar gratidão pela sua recuperação decidiu fazer a doação.

DOAÇÃO
O grupo brasileiro Sarabia, um dos
maiores no Paraguai, comandado pelo
empresário José Marcos Sarabia, e os
diretores da Tecnomyl Brasil e Agropecuária Cataratas, vão entregar um cheque
de R$ 500 mil ao Hospital Costa Cavalcanti
em Foz do Iguaçu. A entrega será na
segunda-feira, 29, às 15h, no hospital. O
dinheiro será destinado à ala oncológica,
referência do SUS.

MELHOR SOLUÇÃO
O vice-líder do PDT, o deputado
Gustavo Fruet (PR) descarta a
prorrogação de mandatos dos
prefeitos, vices e vereadores, ao
alegar que todos foram eleitos
para cumprir um tempo certo no
cargo. "A melhor solução tomada
em votação no Senado com o
adiamento do primeiro turno das
eleições para o dia 15 de novembro e do segundo para o dia 29 do
mesmo mês, já que o ano tem sido
completamente atípico, com um
impacto brutal na economia e na
vida das pessoas".

ISOLAMENTO
SOCIAL
As previsões de colapso
do SUS, falta de UTIs, de
equipamentos, aumento
no número de casos confirmados e de mortes nada
disso tem segurados os
brasileiros em casa. A In
Loco publicou s localização de mais de 60 milhões
de celulares em todo o
país para medir o índice
de isolamento social no
país, apenas 37% dos paranaenses não se deslocaram, enquanto entre os
curitibanos o porcentual
foi de 39%. Especialistas
afirmam que o afrouxamento em algumas medidas restritivas podem ter
contribuído para o baixo
índice de isolamento e
reforçam que isso deve
mudar para desafogar o
sistema de saúde.

MAIA SETE
Os deputados estaduais reconheceram o estado de calamidade
pública de mais sete cidades: Céu
Azul, Clevelândia, Honório Serpa,
Marquinho, Mercedes, Porto
Barreiro e São Tomé. Com isso,
o Paraná tem 310 municípios em
situação de emergência em virtude
dos efeitos econômicos causados
pela pandemia do coronavírus.
São 80% das cidades paranaenses.

EMPENHADO
O deputado Aliel Machado (PSB)
comunicou empenhou de R$ 2,2
milhões em emendas destinadas
para 22 municípios. Deste valor,
R$ 1,8 milhão às Apaes e outras
entidades assistenciais. "É uma
obrigação como representante
público. São entidades sérias,
com pessoas comprometidas, que
passam por dificuldades e por isso
precisam de ajuda para continuar
atendendo”.

Editais
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 38/2020.
Processo nº 54/2020.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de C. B. U. Q. ( Concreto Betuminoso
Usinado a Quente) faixas “D” e “F”.
Local: www.bllcompras.org.br
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do
dia 27/06/2020 até às 17hrs30min. do dia 12/07/2020.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até às 08hrs30 min. do dia 13/07/2020.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min.
do dia 13/07/2020.
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: 25/06/2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP
Edital de Pregão Eletrônico nº 37/2020
Processo nº 70/2020
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de insumos de raio-x visando atender as
necessidades do Hospital Municipal 18 de Dezembro.
Data Abertura: 09/07/2020 às 09:00:00 horas
Valor Máximo: R$ 58.979,70
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:
25/06/2020.

JUNDIAÍ DO SUL
DECRETO Nº. 33 DE 25 DE JUNHO DE 2020
O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado do
Paraná, ECLAIR RAUEN, usando de suas atribuições
legais estabelecidas nos incisos VI do art. 62 da Lei
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JUNDIAÍ DO SUL

Orgânica do Município.
DECRETA
Art. 1º – Fica revogado integralmente o Decreto nº 22
de 09 de abril de 2020, que determina o fechamento
dos acessos rodoviários ao município de Jundiaí do
Sul, com a instalação de barreira com a finalidade de
controle sanitário e orientação nos acessos.
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, podendo sofrer alterações a qualquer
momento em virtude de novos acontecimentos.
			
			
Jundiaí do Sul, 25 de junho
de 2020.
			ECLAIR RAUEN
			Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATODE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N.º 015/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa Netvisi – Sistemas para Órgãos Públicos Ltda
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade
Dispensa de Licitação nº 026/2020, nos termos
das Leis Federal nº. 8.666/93, e suas alterações
posteriores.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada
para serviços de hospedagem, manutenção e
alimentação do website oficial www.jundiaidosul.
pr.gov.br, manutenção de e-mail coorporativo e assessoria para o sistema de Portal de Transparência,
do município de Jundiaí do Sul /PR, pelo período
de 12 meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei
Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro de 2019.
05 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0010.2010– MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
0440 – 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 000 – Outros
Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, após a assinatura
do Contrato.
VALOR: O valor unitário mensal é de R$ - 480,00
(quatrocentos e oitenta reais), perfazendo o valor
total de R$ 5.760,00 (cinco setecentos e sessenta
reais) pelo período de 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 25/06/2020
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Jundiaí do Sul – PR, 25 de junho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

SALTO DO ITARARÉ
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 013/2020.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISIÇÃO DE 200 PRANCHAS DE EUCALIPTO
VERMELHO.
Do(s) Contratado(s): MADEIREIRA VILAS BOAS & CIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 76.186.857/0001-00;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação
importa no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e

SALTO DO ITARARÉ
quatrocentos reais), em até 30 dias após emissão da
nota fiscal. A despesa decorrente desta contratação
correrá sob a seguinte dotação orçamentária:
04.02.26.782.0004.2006 – MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS VICINAIS.
Da Justificativa: A dispensa de licitação para a presente contratação justifica-se pelo fato de tal contratação
não ultrapassar o valor estipulado pela norma legal.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.
Salto do Itararé, 25 de Junho de 2020.
GUILHERME PARANHOS DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro
relatadas, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.
Salto do Itararé, 25 de Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SANTANA DO ITARARÉ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2020
REFERENTE À TOMADA DE PREÇO N° 002/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: MARISA F. M. LOPES - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL (MATERIAIS E MÃO DE OBRA), PROVENIENTES DO RECURSO FINANCEIRO REPASSADO
PELA SESA/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNSAUDE PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS
PUBLICOS E FILANTROPICOS DO PARANA –
HOSPSUS RESOLUÇÃO SESA Nº 1193/2017.
Valor: R$ 422.710,27 (quatrocentos e vinte e dois
mil setecentos e dez reais e vinte e sete centavos).

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2020.
Data da Vigência do Contrato: 21/12/2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e os autos, bem
como todo o atendimento da Lei 8.666/93, ADJUDICO o objeto licitado em favor da empresa MARISA
F. M. LOPES - EPP, CNPJ: 08.087.723/0001-81, no
valor de R$: 422.710,27 (quatrocentos e vinte e dois
mil setecentos e dez reais e vinte e sete centavos),
como vencedora do Processo Licitatório – Tomada de
Preço 002/2020, em conformidade com o julgamento
proferido pela Comissão Julgadora de Processos Licitatórios, instituída pela Portaria Municipal 042/2019.
Santana do Itararé, 25 de junho 2020.
JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL
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Fernanda Gentil assume 'Encontro' nas férias de
Fátima: "É um sonho que nunca foi nem sonhado"

Patricia Poeta e Fernanda
Gentil assumem o 'Encontro'
nas férias de Fátima Bernardes
A partir do dia 6 de julho,
Fátima Bernardes vai tirar
suas já tradicionais férias
de julho. E, para comandar
o “Encontro” em seu lugar,
uma dupla de peso vai se revezar: Patrícia Poeta e Fernanda
Gentil.
A apresentadora do É de Casa,
Patrícia Poeta, que já conhece

bem o funcionamento da
atração, estará à frente do
matinal de 6 a 11 de julho. Já
Fernanda Gentil vai estrear
no comando do Encontro ao
longo da semana seguinte.
Ana e Fernanda seguirão ao
vivo promovendo encontros
entre famosos e anônimos
para o debate de questões
atuais e importantes, ligadas tanto ao factual quanto
ao entretenimento. Além, é
claro, de muita música.
Estreando na
função enquanto
o Se Joga não volta
ao ar, Gentil, que
atualmente tem
um quadro no É de
Casa, garante que
ocupar o lugar que
pertence à Fátima
B e r n a rd e s p o r

alguns dias é uma grande
responsabilidade.
“Em todas as oportunidades
que tive sempre tornei muito
pública a minha admiração
pela Fátima; como jornalista,
jornalista esportiva, mulher,
mãe, e todos os outros papéis
que ela exerce diante dos
nossos olhos em rede nacional. Sou uma eterna aprendiz
quando a vejo em ação. Pisar
no palco dela por cinco dias
não é um sonho realizado – é
um sonho que nunca foi nem
sonhado. Só posso agradecer a
ela e toda equipe do programa
pela confiança”, fala.
O ‘Encontro com Fátima
Bernardes’ vai continuar ao
vivo, com a participação de
Ana Maria Braga, até a volta
de Fátima, prevista para o dia
20 de julho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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SANTANA DO ITARARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de
Santana do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO
PRESENCIAL N° 018/2020, TIPO MENOR PREÇO, que trata da Aquisição de Carnes resfriadas
destinadas para a Escola do Campo Euclides
Barbosa de Oliveira, CMEI e Hospital Municipal,
Conforme anexo do edital. O credenciamento dos
representantes das empresas interessadas será no
dia 09/07/2020, 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
09/07/2020, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor
estará a disposição 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 à Tomada de Preço 002/2020 HOMOLOGO o procedimento licitatório, com fundamento no
Inciso VI, do Artigo 43, da Lei 8.666/93, em favor
do licitante vencedor:
MARISA F. M. LOPES - EPP, no valor de R$:
422.710,27 (quatrocentos e vinte e dois mil setecentos e dez reais e vinte e sete centavos).
Santana do Itararé, 25 de junho 2020.
JOÁS FERRAZ MICHETTI
PREFEITO MUNICIPAL

WENCESLAU BRAZ
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Tereza Seiblitz,
mulher que protagonizou a cigana
Dara na novela
‘Explode Coração’,
entre 1995 e 1996 na
Rede Globo, está
longe das telas há
5 anos. Ela contou
em entrevista ao
NaTelinha que não teve mais convites
para aparecer na televisão desde 2015. A
novela foi disponibilizada recentemente
na plataforma Globoplay.

Fernando Sabino,
escritor mineiro
Jogar na (?): adotar
tática defensiva
Telefone
seccional
de uma
empresa

Nota da
Redação
(abrev.)
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“Não tive mais convites para
aparecer na TV”, desabafa
estrela de Explode Coração

© Revistas COQUETEL

Despen- Impresso popular na época de
Copa do Mundo (fut.)
teados
"(?) consumado!":
"Real", em Pai do
pai (fam.) disse Cristo na Cruz
RAF

O motorista que perde pontos
na CNH

2/io. 3/can — erê — red. 4/airi.

Em todas as oportunidades
que tive sempre tornei muito
pública a minha admiração
pela Fátima; como jornalista,
jornalista esportiva, mulher,
mãe, e todos os outros papéis
que ela exerce diante dos
nossos olhos em rede nacional

Compositor de "A
Bandeira
do Divino"
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AVISO DE DECISÃO DE RECURSO-EDITAL DE TOMADA DE
PREÇOS
Nº
004/2020
(PMWB)-PARTICIPAÇÃO
–
AMPLA
CONCORRÊNCIA O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO
PARANÁ, torna público decisão da Comissão Permanente de Licitação
quanto aos Recursos interpostos pelas empresas JP DUQUE OBRAS
EIRELI e ANDRESON FREDERICO WOLTERS - ME, diante de
insatisfações perante o resultado apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação na primeira fase da sessão de abertura do
envelope nº 01 do processo em questão, em sessão realizada às 09:00
horas de 21 de Maio de 2020, Sala de Reuniões da Prefeitura de
Wenceslau Braz, na Rua Barão do Rio Branco, nº 271, Centro, CEP
84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do Paraná, objetivando a possível
contratação de empresa especializada, para o fornecimento de
material e mão de obra, para construção do Centro de Referência
Especializado da Assistência Social – CREAS, conforme Plano de
Trabalho nº 030688/2018, inscrito no SICONV, aprovado conforme
Convênio Federal nº 874108/2018, firmado entre o Município de
Wenceslau Braz e o Fundo Nacional de Assistência Social; pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme descrição no
Edital de Tomada de Preços nº 004/2020 (PMWB) e seus anexos.
O Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação, decidiu
por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO apresentado pela empresa,
JP DUQUE OBRAS EIRELI, de modo a manter a habilitação das
empresas FERNANDA MOTTA TORRES ME e L. FUJITA DE ALMEIDA
CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA. O Presidente
Substituto da Comissão Permanente de Licitação, decidiu por DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA EMPRESA apresentado
pelas empresas, ANDRESON FREDERICO WOLTERS - ME, porém a
mesma permanece inabilitada na primeira fase do certame. As razões
que motivaram tal posicionamento encontram-se à disposição dos
interessados, para consulta, no Departamento de Compras e Licitações
desta municipalidade. Neste ato, ficam as empresas envolvidas cientes
diante da continuidade aos procedimentos para a realização da segunda
fase do processo, sendo a abertura do envelope nº 02 - Proposta de
Preços, das empresas habilitadas na primeira fase, na data de 02 de
Julho de 2020, no horário das 09:00 (nove) horas, no endereço
supracitado. Atesto que diante do cenário atual com relação ao COVID-19
a sessão será realizada somente com a presença da Comissão
Permanente de Licitação para evitar aglomerações, conforme orientações
do Ministério da Saúde. Assim, após as análises serão encaminhadas
cópias de todas as propostas à todas as proponentes envolvidas no
processo em tela. Wenceslau Braz-PR, 25 de Junho de 2020. Fábio
Antonio Batista da Rosa - Presidente Substituto da Comissão
Permanente de Licitação

Radar e
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[TRAGÉDIA]

Platinenses morrem em grave
acidente em rodovia de São Paulo
Além das duas vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram em estado grave
Com a violência
do impacto,
o automóvel
ficou destruído
e as vítimas
morreram na
hora. No outro
carro que
também foi
atingido, havia
um casal que foi
encaminhado
ao hospital em
estado grave
Da Redação

Um grave acidente de
trânsito envolvendo quatro
veículos deixou duas pessoas mortas e um casal em
estado grave. A ocorrência
foi registrada na noite desta
quarta-feira (24) na rodovia
Marechal Randon na região
de Agudos no estado de São
Paulo.
De acordo com informações
da Polícia Rodoviária, tudo
começou a partir da colisão
entre dois caminhões que
trafegavam no sentido interior capital. O motorista do
caminhão com placas de
Araçatuba acabou batendo
na traseira de outro caminhão que estava em sua
frente e, com isso, perdeu
o controle e invadiu a pista
contrária atingindo dois
automóveis.
Segundo informações da
NPTV, em um dos carros
com placas do Paraná

seguiam dois moradores do
município de Santo Antônio
da Platina. Com a violência
do impacto, o automóvel
ficou destruído e as vítimas
morreram na hora. No outro
carro que também foi atingido, havia um casal que foi
encaminhado ao hospital em
estado grave. Já o motorista
do caminhão também recebeu atendimento da equipe
do Corpo de Bombeiros, mas
seu estado de saúde não foi
divulgado.
A Polícia Técnico-Científica
esteve no local e realizou
a perícia. A Polícia Civil
vai investigar as causas do
acidente.
Prestaram atendimento
equipes da Polícia Militar
Rodoviária, do Resgate do
Corpo de Bombeiros, do
Samu e da concessionária
responsável pelo trecho, a
Eixo SP.

[OPERAÇÃO] Ações também foram realizadas em

outras duas cidades e são referentes
Promotoria e Gaeco cumprem mandados
a investigações envolvendo o diretor
de busca e apreensão em Arapoti
da cadeia pública do município
Da Redação

A manhã desta quinta-feira (25) começou movimentada no município de
Arapoti. Isso porque, as
equipes da Promotoria
da Justiça e do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco) cumpriram mandados de busca e apreensão
referentes a investigação
sobre irregularidades no
fornecimento de produtos
de higiene para cadeia
pública do município.
Ao todo, são cumpridos
cinco mandados de busca e
apreensão que foram expe-

didos pela Vara Criminal de
Arapoti. Além das buscas
no município, as equipes
também cumprem mandados nas cidades de Campo
Largo e Taguaí/SP.
As investigações têm como
objetivo apurar as suspeitas de suposta organização
criminosa envolvendo a
cadeia pública do município. De acordo com o que
apurou a promotoria, o
diretor do local estaria se
aproveitando da situação
referente a pandemia do
novo coronavírus para
fazer com que familiares

e o próprio Conselho da
Comunidade adquirissem
os produtos necessários
para prevenção da doença
de uma única empresa,
sendo que ele seria um dos
sócios da mesma.
Os agentes do Gaeco estiveram cumprindo os mandados na residência do
investigado, na sede da
empresa, no escritório de
contabilidade de sua esposa
e na casa de uma terceira
pessoa que atua na cadeia
e também estaria envolvida
na situação.

Destaque

e
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[CADE O DINHEIRO]

Moradores da região relatam ter sido vítimas
de golpe em saques do Auxílio Emergencial
Número de denúncias e boletins de ocorrência registrados por pessoas que não
encontraram o dinheiro na hora do saque tem aumentado nos últimos dias
Da Redação
Desde o início do
pagamento das primeiras
parcelas do Auxílio Emergencial do Governo Federal
foram registrados alguns
tipos de golpes, tanto no
cadastro dos beneficiários, quando na retirada
do dinheiro. Porém, nas
últimas semanas, disparou
o número de denúncias
e registros de boletins de
ocorrências onde moradores de municípios do
Norte Pioneiro se queixam

do dinheiro ter sumido da
conta.
Para se ter ideia, apenas
nesta terça-feira (23) a
equipe da Polícia Militar
registrou quatro boletins
de ocorrência relacionados
a queixas de pessoas que
se depararam com a conta
zerada no momento de realizar o saque do dinheiro
nos caixas eletrônicos.
A Folha Extra conversou
com Clóvis Silva que é
morador do município de

Wenceslau Braz e relatou
ter sido vítima do possível golpe. De acordo com
ele, o dinheiro havia sido
liberado na conta digital
da Caixa e o beneficiário
estava aguardando o prazo
de transferência do valor
para sua conta poupança,
mas o benefício “sumiu”
de sua conta.
“A princípio o auxílio
foi aprovado e recebi a
primeira parcela normalmente na minha conta

poupança, mas o problema
aconteceu na segunda parcela. O dinheiro foi colocado em uma conta digital
no meu nome no dia 23 e
eu tinha que esperar até
o dia oito para que fosse
transferido para minha
conta poupança. Porém,
no dia 2, alguém acessou
a conta com meus dados e
sacou o dinheiro e quando
vi não tinha mais nada”,
lamenta Clóvis.
Diante da situação, o bene-

ficiário foi mais um dos
moradores da região que
procurou a polícia para
registrar um boletim de
ocorrência sobre a situação. “Fui a Polícia Civil
para denunciar, mas não
consegui fazer o b.o lá
porque envolve uma questão Federal aí teria que
fazer pela internet. Como
eu não consegui resolver,
procurei o pessoal da Polícia Militar e registraram
o b.o para mim”, explicou.

[O QUE DIZ A CAIXA]
A Folha Extra entrou
em contato com a assessoria da Caixa Econômica
Federal para averiguar a
situação e trazer uma resposta a população.
Em nota, o banco afirmou que vem atuando de
maneira conjunta com
órg ãos de Se gurança
Pública para combater a
incidência de fraudes em
relação ao cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial. Caso haja suspeitas, a
Polícia Federa é acionada
para realizar eventuais

investigações.
Em relação ao dinheiro
“sumir” da conta, o banco
explicou que em casos que
a retirada não foi realizada
pelo titular, há possibilidade de se pedir a contestação de saque diretamente
nas agências da Caixa. O
prazo de investigação é
de aproximadamente dez
dias e, caso seja comprovado que o beneficiário
foi vítima de um golpe, o
valor será devidamente
ressarcido.
No caso do Clóvis, ele

realizou o pedido na agência brazense. “Procurei a
agência depois de fazer o
boletim de ocorrência e
fizemos o pedido de contestação no dia 19, aí me
orientaram a aguardar o
prazo de dez dias para ver
se o dinheiro vai ser depositado na conta”, disse.
Por fim, o banco frisa que
não encaminha e-mails,
mensagens ou realiza ligações solicitando dados pessoais dos clientes ou beneficiários. Além disso, não
são enviados nenhum tipo

de link por SMS, Whatsapp
ou redes sociais pedindo
que as pessoas cliquem ou
acessem. É importante que
os usuários estejam atentos

a situações estranhas e
“oportunidades imperdíveis”, pois podem ser criminosos tentando acessar
ou obter seus dados.

Em relação ao dinheiro “sumir”
da conta, o banco explicou que
em casos que a retirada não foi
realizada pelo titular, há possibilidade
de se pedir a contestação de saque
diretamente nas agências da Caixa

