
RESPEITE O ISOLAMENTO SOCIAL.

A PANDEMIA 
NÃO ACABOU
E A COVID-19 MATA!

! NÃO VAMOS DEIXAR O CORONAVÍRUS VENCER ESSA BATALHA.

MANTENHA AS 
CRIANÇAS LONGE DAS 

PESSOAS IDOSAS.

SE PRECISAR SAIR, 
USE MÁSCARA. FIQUE EM CASA. 

EVITE AGLOMERAÇÕES. 
NÃO ORGANIZE FESTAS  

E ENCONTROS.

O GOVERNO DO PARANÁ NÃO TEM MEDIDO ESFORÇOS PARA COMBATER  
ESSA DOENÇA, MAS VOCÊ PRECISA FAZER A SUA PARTE.
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Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

[NORTE PIONEIRO]

Decisão foi divulgada no mesmo dia em que o Paraná 
bateu recorde de óbitos causados pela Covid-19

Decreto do Governo suspende 
serviços não essenciais em seis 
municípios da região

Rede municipal de 
Ensino de Jaguariaíva 
e Arapoti são 
destaques no Brasil

Juca Sloboda 
participa de 
videoconferência 
do governo sobre 
combate a Covid-19

Rapaz é morto a tiros e outro 
fica ferido em Joaquim Távora

[EXECUÇÃO]
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Era uma vez... numa terra muito 
distante... uma princesa linda, 
independente e cheia de autoes-
tima.
Ela se deparou com uma 
rã enquanto contemplava a 
natureza e pensava em como o 
maravilhoso lago do seu castelo 
era relaxante e ecológico...
Então, a rã pulou para o seu colo 
e disse: linda princesa, eu já fui 
um príncipe muito bonito.

Crônica

LUIS F. VERÍSSIMO

Uma bruxa má lançou-me um 
encanto e transformei-me nesta 
rã asquerosa.
Um beijo teu, no entanto, há de 
me transformar de novo num 
belo príncipe e poderemos casar 
e constituir lar feliz no teu lindo 
castelo.
A tua mãe poderia vir morar 
conosco e tu poderias preparar 
o meu jantar, lavar as minhas 
roupas, criar os nossos filhos e 
seríamos felizes para sempre...
Naquela noite, enquanto sabo-
reava pernas de rã sautée, acom-
panhadas de um cremoso molho 
acebolado e de um finíssimo 
vinho branco, a princesa sorria, 
pensando consigo mesma:
- Eu, hein? Nem morta!
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A arte como expressão
[ ARTIGO ]

Desde os primórdios da 
humanidade, a arte esteve 
presente nas cavernas, 
quando o homem ainda 
nao tinha domínio com-
pleto da linguagem e da 
escrita, apresentando, 
portanto, uma importân-
cia crucial nos processos 
de desenvolvimento psí-
quico, filogenético, social 
e cultural da humanidade. 
Através da semiótica da 
arte rupestre o homem 
pré-histórico foi capaz de 
transmitir informações 
entre si, no intuito de 
garantir sua sobrevivên-
cia, além de ser recurso 
propiciador de vinculo 
social.
Esta arte estava interli-
gada a economia, sendo 
também centro de comu-
nicação que perpassava as 
relações sociais quando o 
homem ainda nao havia 
desenvolvido nenhum 
código linguístico. Além 
da utilidade informativa 
e comunicativa, o homem 
desejava também deixar 
sua marca à posteridade, 
por exemplo, quando se 
pintavam as mãos e as 

anexava às paredes, dei-
xando-se a marca indelé-
vel de uma possível tenta-
tiva de autoafirmação,ou 
seja, sua assinatura, e 
quem sabe uma possibili-
dade de eternidade. Sendo 
assim, a linguagem pictó-
rica fez e ainda continua 
fazendo parte do desen-
volvimento evolutivo do 
homem enquanto espécie 
e de seu desenvolvimento 
psíquico enquanto indivi-
duo. Estes estágios evolu-
tivos da humanidade sao 
observados nos estágios 
de desenvolvimento psi-
co-motor de nossas crian-
ças, pois estas rabiscam e 
pintam antes da obtenção 
da escrita, perpassando 
e revivenciando o seu 
desenvolvimento indivi-
dual enquanto criança, 
mas também enquanto 
espécie durante o período 
evolutivo do homem. Na 
condição de patrimônio 
da humanidade, e fazendo 
parte da formação psí-
quica evolutiva da espécie 
humana, a arte vai de 
encontro também com 
processos psicológicos 

"Arte é a expressão mais pura que há para 
a demonstração do inconsciente de cada um. 
É a liberdade de expressão; é sensibilidade, 

criatividade, é vida" (Jung, 1920).

Tela impressionista de Leonid Afremov

Imagem de pintura rupestre localizada na 
caverna de Chauvet (França)

Parte da obra Tempo de Salvado Dali

mais profundos, dos 
nossos arquétipos em 
que simbolicamente 
confirmamos determi-
nadas características e 
condições que diz res-

peito ao inconsciente 
coletivo, tendo também 
importância contribu-
tiva na formação da 
nossa personalidade 
individual.
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[PANDEMIA]

Juca Sloboda participa de 
videoconferência do governo 

sobre combate a Covid-19
Prefeito de Jaguariaíva esteve representando a 

Associação dos Municípios dos Campos Gerais a 
qual é presidente

O Paraná passa por 
um momento decisivo no 
combate ao crescimento 
da Covid-19 no estado. 
Diante disso, 
autoridades 
do  gover no 
tem buscado 
soluções para 
o  enfrenta-
mento a doença 
s e m  p r e j u -
dicar outras 
áreas, princi-
palmente nos 
municípios. 
Nesta terça-
- f e i r a  ( 3 0 ) , 
por exemplo, 
o prefeito de 
Jaguariaíva e 
presidente da 
AMCG (Asso-
c i a ç ã o  d o s 
Municípios dos Campos 

Gerais) participou de uma 
reunião via videoconfe-
rência que contou com 
a participação do gover-

nador Ratinho 
Junior, o secre-
tário de Saúde 
Beto Preto, 
além de outros 
secretários do 
governo e pre-
feitos que pre-
sidem outras 
associações de 
municípios em 
todo o estado. 
Durante a reu-
nião, o gover-
nador Ratinho 
Junior apre-
sentou aos pre-
feitos gráficos 
com o balanço 
da situação da 

doença em cada região do 

estado, explicando ainda 
as medidas que devem 
ser adotadas para cada 
região de acordo com sua 
demanda de enfrenta-
mento a doença. 
Juca ainda destacou que, 
além das ações realiza-
das pelas governanças, é 
de grande importância a 
colaboração da população. 
“Estamos passando pelo 
pior momento e preci-
samos da colaboração e 
compreensão da popula-
ção para que o combate 
ao Coronavirus surta os 
efeitos esperados e a proli-
feração diminua. Somente 
juntando todos nessa luta 
é que vamos vencer esse 
momento muito difícil”, 
apelou o Chefe do Execu-
tivo jaguaraivense.

Durante a 
reunião, o 

governador 
Ratinho Junior 

apresentou 
aos prefeitos 
gráficos com 
o balanço da 
situação da 
doença em 
cada região 
do estado

[REFORÇO]

[VALORES]

Governo intensifica 
atendimento aos 

municípios na 
pandemia

Objetivo é viabilizar obras e aquisição 
de equipamentos e de serviços e 

promover o desenvolvimento urbano

O Governo do Paraná 
intensificou as parcerias 
com os municípios para 
viabilizar obras e aqui-
sição de equipamentos e 
de serviços e promover o 
desenvolvimento urbano. 
Neste ano, a Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e 
de Obras Públicas e o Para-
nacidade atenderam mais 
prefeituras e liberaram 
mais editais de licitação e 
autorizações para a homo-
logação de contratos.
O avanço aconteceu de 18 
de março a 22 de junho 
deste ano, quando o afas-
tamento social e o trabalho 
a distância foram adotados 
em decorrência da pande-
mia do Coronavírus.

Só em relação às homolo-
gações, nos últimos três 
meses, foram beneficia-
dos 176 municípios com 
a entrega de 347 autori-
zações, superando os 133 
municípios e as 245 ações 
registradas no ano pas-
sado.
O saldo, em relação ao 
número de editais de lici-
tação entregues, também 
ficou positivo, no período, 
em comparação aos resul-
tados do ano passado. Em 
2020, um total de 180 muni-
cípios foram autorizados a 
iniciar 361 processos. Em 
2019, foram 75 prefeituras 
que receberam os docu-
mentos viabilizando 122 
ações.

Na soma dos valores 
de todos os editais de lici-
tação, o número passou de 
R$ 98,23 milhões, em 2019, 
para R$ 144,65 milhões, em 
2020. Já as autorizações 
para homologações que, 
entre 18 de março e 22 de 
junho, chegaram a R$ 215,7 
milhões em 2019, alcança-
ram, neste ano, R$ 179,45 
milhões.

O levantamento corres-
ponde a todas as ações auto-
rizadas pela Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano 
no período, incluindo ações 
viabilizadas com recursos 
do Programa de Transfe-
rência Voluntária (fundo 
perdido) e pelo Sistema de 
Financiamento aos Muni-
cípios (SFM).



Cidades e

Rede municipal de Ensino de Jaguariaíva 
e Arapoti são destaques no Brasil

O Comitê Técnico da Edu-
cação do Instituto Rui 
Barbosa e a entidade Inter-
disciplinaridade e Evidên-
cias no Debate Educacio-
nal (Iede) divulgaram, na 
última quinta-feira (25) a 
lista com os 22 municípios 
do Paraná que receberam 
o sele Bom Percurso do 
projeto Educação que Faz 
a Diferença. Entre os sele-
cionados paranaenses, o 
levantamento reconheceu 
a qualidade do ensino fun-
damental dos municípios 
de Arapoti e Jaguariaíva. 
Foram consideradas ele-
gíveis todas as redes com 
pelo menos cinco escolas 
de ensino fundamental 

e, no mínimo, 150 alunos 
matriculados. Os indicado-
res analisados consistiram 
no nível de aprendizado 
dos estudantes em Língua 
Portuguesa e Matemática, 
conforme o Sistema de 
Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) de 2017; no 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
atual e sua evolução desde 
2005; na taxa de aprovação, 
de acordo com o Censo 
Escolar de 2018; na taxa de 
atendimento de crianças de 
até três anos de idade na 
educação infantil; e no total 
de alunos por turma desta 
modalidade de ensino.
Com isso, almejou-se iden-

tificar redes que buscam 
garantir a aprendizagem 
da maioria dos alunos; 
esforçam-se para reduzir 
as desigualdades e não 
deixar ninguém para trás; 
trabalham para que todos 
os jovens fiquem na escola; 
demonstram avanços con-
sistentes na aprendizagem 
das crianças ao longo dos 
anos; e apresentam Ideb 
acima do esperado dado o 
nível socioeconômico dos 
estudantes.
Segundo o mesmo docu-
mento, todas as 118 redes 
municipais de ensino reco-
nhecidas contam com as 
seguintes boas práticas: 
utilização de sistemas de 

gestão e de acompanha-
mento dos estudantes; 
suporte constante por 
parte das secretarias de 
Educação, com visitas fre-
quentes às escolas; moni-
toramento contínuo da 
aprendizagem dos alunos; 
investimento na gestão 
escolar, com incentivo ao 
protagonismo das escolas; 
oferta constante e diver-
sificada de formação con-
tinuada aos educadores; 
e cultura de observação 
de aulas, com devolutivas 
construtivas.
Os dados levados em consi-
deração foram levantados 
no ano de 2019 nos municí-
pios de todo o país, sendo 

que o estado do Paraná 
ficou atrás apenas de São 
Paulo onde foram reco-
nhecidas 32 cidades. Ao 
todo, foram selecionados 
104 municípios brasileiros. 
Além de Arapoti e Jagua-
riaíva, também foram sele-
cionados os municípios de 
Apucarana, Assis Chateau-
briand, Astorga, Castro, 
Foz do Iguaçu, Jandaia 
do Sul, Loanda, Mallet, 
Mandaguari, Marmeleiro, 
Medianeira, Paranavaí, 
Pato Branco, Rebouças, Rio 
Negro, Rolândia, Sengés, 
Terra Boa, Turvo e Ubiratã.
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RATINHO TÁ CERTO

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) 
disse que o governador Ratinho Junior 
está correto em ampliar as medidas res-
tritivas no combate ao coronavírus em 
diversas cidades do Paraná. "Temos que 
ampliar e fortalecer o isolamento social 
com bloqueios, toque de recolher, reforço 
na obrigação do uso da máscara facial, 
fiscalização no comércio, entre outras medi-
das. Isso é fundamental neste momento 
de transmissão do coronavírus em alta 
que pode colapsar o sistema de saúde no 
estado", disse.

[QUALIDADE]
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Selo “Bom Percurso” foi entregue a 104 municípios pelo Comitê Técnico da Educação 
do Instituto Rui Barbosa e pela entidade Interdisciplinaridade

Da Redação/Agências

IMPACTO

"Estamos com 1,37 de taxa de transmissão, 
ou seja, cada pessoa infectada transfere 
para 1,37, um número alto e preocupante. 
Ao mesmo tempo demonstrou que 70% dos 
casos de coronavírus estão em 169 muni-
cípios. As medidas vão manter as ativida-
des essenciais mas vai ser colocado mais 
restrições na circulação de pessoas. Serão 
anunciadas as medidas tão logo sejam con-
cluídos os estudos", completou Romanelli.

LOCKDOWN GERAL

O MP ajuizou uma ação em que pede que seja 
decretado lockdown por causa do avanço da 
covid-19. O documento das promotorias de 
proteção à saúde pública de Curitiba, Londrina, 
Maringá e Cascavel e já teve uma sinalização da 
4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. O juiz 
substituto Eduardo Lourenço Bana determinou 
prazo de 72 horas para o governo do Paraná se 
manifestar. Para o MP, a situação crítica requer 
o “bloqueio pleno das atividades não essenciais 
à vida e da saúde” durante 15 dias pelo menos 
nas regiões mais afetadas.

BLOQUEIO

Por causa do avanço da doença, especialmente 
em sete regionais, o Estado decreto uma quaren-
tena mais restritiva nesta regionais  durante14 
dias. Serão atingidas as regionais de saúde de 
Cornélio Procópio, Londrina, Cianorte, Toledo, 
Cascavel, Foz do Iguaçu e a Grande Curitiba. 
Estas regionais concentram 75% dos casos. O 
Paraná tem 22 regionais de saúde. As medidas 
vão impactar quase 6,3 milhões de pessoas, em 
134 cidades.

NOVO PEDÁGIO

O estudo para o novo pedágio do Paraná, a ser 
licitado no ano que vem, prevê a duplicação 
de 2,4 mil quilômetros a mais. Atualmente 
há cerca de 1,2 mil quilômetros duplicados. 
o secretário Sandro Alex (Infraestrutura e 
Logística) diz que o Estado não abre mão da 
duplicação total da BR-277 q1ue liga Foz so 
Iguaçu a Paranaguá e tem vários trechos em 
pista simples. Em requerimento aprovado 
na Assenbleia Legislativos, os deputados 
pediram acesso ao estudo da Empresa de 
Planejamento e Logística.

SANEPAR

Com uma invejável posição no ranking de 
saneamento, Cascavel terá novas obras 
para ampliar a rede coletora de esgoto. Foi 
assinada pela Sanepar a ordem de serviço 
de R$ 3,7 milhões para a implantação de 10,4 
quilômetros de tubulação no Bairro Santos 
Dumont e em parte do Bairro Aeroporto. 
A cidade, que já alcançou 98% no índice de 
coleta do esgoto, rumo à universalização dos 
serviços de saneamento básico.
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CÂMARA DE ARAPOTI JUNDIAÍ DO SUL

JABOTI

EXTRATO DO CONTRATO N° 08 / 2020

PROCESSO Nº 15 / 2020
DISPENSA Nº 06 / 2020
OBJETO: Aquisição de material de expediente visan-
do atender as necessidades de diversos setores da 
Câmara Municipal de Arapoti.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CONTRATADA: PAPELARIA A4 ARAPOTI LTDA
CNPJ: 11.266.197/0001-21
VALOR TOTAL: R$ 2.625,90 (dois mil seiscentos e 
vinte e cinco reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 30.06.2020 à 30.09.2020
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.30.16.00 – MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL – MATERIAL DE CONSUMO – MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela CON-
TRATANTE
PAULO HENRIQUE DA SILVA – pela CONTRATADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 45/2020
(Resumo para fins de publicação)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 45/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por item. 

2 – OBJETO:  FORMAÇÃO DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO 
GASOLINA E ETANOL

3 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 14/07/2020 
às 09:00 na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

4- VALOR MAXIMO : R$ 87.231,00 (oitenta e sete 
mil duzentos e trinta e um reais).

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 30/06/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro  Oficial
Portaria nº 02/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2020

O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, consi-
derando o Edital de Processo Seletivo Simplificado 
– PSS nº. 001/2020,

RESOLVE:

1- Convocar as candidatas aprovadas  para dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias manifestar interesse 
em assumir o emprego Público e providenciar os 
documentos exigidos no Edital de Processo Seletivo 
Simplificado – PSS nº. 001/2020.

ENFERMEIRAS:

1- Letícia de Freitas, CPF 669.509.459 – 49

2- Luciana de Fátima Otávio Pinto, CPF 018.955.559 
– 64

AGENTES DE ENDEMIAS:

1- Janaina  Regina da Costa Fernandes, CPF 
096.517.949 – 41

2- Francieli Cristina Romão, CPF 070.183.839 - 60

2- A contratação dos  candidatos aprovados reali-
zar-se-á de acordo com a ordem de classificação.

3- A não manifestação da convocação no prazo de 
05 (cinco) dias será considerado como desistente, 
autorizando a convocação de outros classificados.
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 30 de junho de 2020.

Eclair Rauen
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2020

O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, consi-
derando o Edital de Concurso Público nº. 001/2019,

RESOLVE:

1- Convocar a candidata aprovada, Sra. Sirley Sou-
za Alberto Chagas, portadora do RG. nº. 1035985,  
para dentro do prazo de 05 (cinco) dias manifestar 
interesse em assumir o cargo de Assistente Social 
e providenciar os documentos exigidos no Edital do 
Concurso Público nº.  001/2019.

2- A nomeação dos  candidatos aprovados realizar-
-se-á de acordo com a ordem de classificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
DE FORNECIMENTO Nº 10/2020 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa 
Pedro Marques da Silva Júnior & Cia Ltda.
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo na Revisão do pre-
ço nos termos do no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, 
para Contrato de Fornecimento de Gasolina Comum, 
com Abastecimento Direto na Bomba nº 10/2020, 
vinculado ao Processo de Inexigibilidade de Licita-
ção nº 02/2020, conforme Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei 
Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro de 2019.
VIGENCIA: Este aditivo tem vigência, conforme fixado 
no Contrato Original
DATA DA ASSINATURA: 29/06/2020
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul PR, em 30 de junho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 24/2019
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa 
Tiges Assessoria ne sistemas Públicos Eireli CNPJ 
nº 16.666.608/0001-90
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
Pregão Presencial nº 07/2019, nos termos das Leis 
Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 24/2019.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com 
autorização legal do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, permanecendo inalteradas 
as   demais cláusulas do Contrato Original.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas despendidas com o cumprimento da 
presente licitação correrão por conta da seguinte do-
tação orçamentária com previsão na Lei e Resolução 
Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 26/06/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul – PR, 26 de junho de 2020.
Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

3- A não manifestação da convocação no prazo de 
05 (cinco) dias será considerado como desistente, 
autorizando a convocação de outros classificados.
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 30 de junho de 2020.

Eclair Rauen
Prefeito
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6Relax e
'Não incomodava muita gente na 
Globo, mas algumas pessoas', diz 

Cartolouco após saída Comediante Carl 
Reiner morre aos 

98 anos

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA

SINÉSIO DONIZETTI RODRIGUES, torna público 
que irá requerer do IAP, a Licença Prévia para. PRO-
DUTO DE CARVÃO VEGETAL a ser implantada na 
ARÈA INDUSTRIAL, AO LADO DO ATERRO SA-
NITÁRIO DE WENCESLAU BRAZ/PR.

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

OUTRAS PUBLICAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO
 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a 
Tomada de Preços n° 03/2020 de 06/04/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: 

J. R. CONSTRUTORA – EIRELI – ME, inscrita no 
CNPJ sob n° 20.190.808/0001-96, da cidade de 
JAPIRA/PR, vencendo o único item, perfazendo o 
valor total de R$ 275.868,48 (duzentos e setenta 
e cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais e 
quarenta e oito centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão

Em 30 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

1

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO POR INEXIBILIDADE N.°
002/2020 (PMWB) A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará
realizar às 09:00 (nove) horas do dia 24 (vinte e quatro) de Julho de 2020,
na 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, SESSÃO PÚBLICA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS,
onde tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas de direito
privado para realização de exames laboratoriais de análises clínicas,
compreendendo a prestação de serviços laboratoriais clínicos para
as unidades Básicas de Saúde, com base na Tabela SUS (Sistema
Único de Saúde), compreendendo a coleta e análise, para atender os
pacientes da rede Municipal de Saúde de Wenceslau Braz, conforme
descrição no Edital de Chamamento Público por Inexibilidade n.°
002/2020 (PMWB) e seus anexos. A pasta técnica, com o inteiro teor do
Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do
dia 02 de Julho de 2020 no horário comercial, e, solicitada mediante
requerimento pelo e-mail licitacao@wenceslaubraz.pr.gov.br ou acessar
através do site do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau
Braz-PR, 30 de Junho de 2020 Fábio Eugênio Gemin Secretário
Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 18/2020 OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS
PFF2/N95 E MACACÕES TIPO TYVEK PARA OS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO A COVID-19
(CORONAVÍRUS) ATRÁVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, COM BASE NA LEI Nº 13.979/2020.” A Comissão de Licitações
da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, com base no art. 4º da
Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, 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 Aquisição, junto a empresa PORTATIL COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA , que indicou o menor
preço para a aquisição do item deste processo, no valor de R$ 4.550,00
(Quatro mil e quinhentos reais), tudo conforme documentos nos autos.
Wenceslau Braz-PR, 30 de Junho de 2020. PAULO LEONAR FERREIRA
AMADOR-PREFEITO

LOS ANGELES (Reuters) 
- Carl Reiner, um dos pioneiros 
da comédia televisiva norte-a-
mericana e cocriador do "The 
Dick Van Dyke Show", morreu 
aos 98 anos.
"Ele faleceu ontem à noite aos 98 
anos de causas naturais, em sua 
casa em Beverly Hills", disse 
à Reuters nesta terça-feira a 
assistente de Reiner, Judy Nagy.
A carreira de Reiner durou 
sete décadas e passou por todos 
os meios, do teatro a grava-
ções para televisão e filmes, 
incluindo três colaborações 
com Steve Martin e o papel de 
um vigarista idoso em "Onze 
Homens e um Segredo".
Já na casa dos 90 anos, o 
comediante ainda realizou 
trabalhos de dublagem e teve 
uma participação-chave em 
"If  You’re Not in the Obit, Eat 
Breakfast" ("Se você não está 
no obituário, coma o desjejum", 
em uma tradução livre), um 
documentário sobre pessoas 
que se mantiveram ocupadas 
na faixa dos 90 anos.
Reiner deixa três f ilhos, 
incluindo Rob Reiner, diretor 
de vários filmes de sucesso 
e conhecido por interpretar 
o genro de Archie Bunker 
"Meathead" na comédia de TV 
"Tudo em Família". A esposa de 
Reiner, Estelle, morreu em 2008.
Nos últimos anos, Reiner cos-
tumava brincar dizendo que ao 
acordar pela manhã checava o 
obituário e, se não estivesse 
nele, tomava o café da manhã.
Reiner estava ativo no Twitter. 
Seu último tuíte foi elogiar o 
dramaturgo e compositor bri-
tânico Noel Coward.
"Noel Coward foi o escritor mais 
prolífico de comédias musicais, 
peças de teatro, músicas e 
filmes", escreveu Reiner.
Reiner revelou a abordagem de 
seu trabalho em seu livro "My 
Anecdotal Life", quando disse: 
"Convidar as pessoas a rir de 
você enquanto você está rindo 
de si mesmo é uma boa coisa a 
fazer. Você pode ser um bobo, 
mas você é o bobo no comando."

O jornalista Lucas Stra-
bko, ex-"Globo", participou 
de uma entrevista no canal 
"Pilhado" e abriu o jogo sobre 
a sua saída da emissora. Com-
partilhado no YouTube nesta 
segunda-feira, Cartolouco 
revelou que sentia em alguns 
companheiros de emissora um 
certo incômodo com a reper-
cussão de suas ações dentro 
da "Globo".
- Eu não acho que incomodava 
muita gente, tinha muito amigo 
ali dentro, mas incomodava 
algumas pessoas, sim. Quando 
fiz a propaganda do "iFood", que 
levantei a placa no Flamengo x 
Palmeiras, no dia seguinte saiu 
a notícia no "UOL", de repórter 
conhecido e que está lá há anos, 
foi falar puto porque eu podia 
fazer propaganda e ele não. Eu 
não era repórter normal, era 
diferente - explicou ele.
Ainda no vídeo do canal do 
também ex-"Globo" Thiago 
Asmar, o jornalista revelou que 
existe um conservadorismo 
na emissora que "prende" a 
evolução doas coberturas e dos 
conteúdos esportivos. Além 
disso, ele avalia que há uma 
"panelinha" dentro da direção 

(leia mais abaixo).
Cartolouco carrega alguma 
polêmicas na "Globo": briga 
com a torcida do Fluminense, 
foto na privada, guerra de álcool 
em gel... E ele não se escondeu 
quando foi questionado sobre 
outro debate no canal. O desen-
tendimento entre os ex-atletas 
e comentaristas Walter Casa-
grande e Caio Ribeiro.
- O Casão expôs muito o Caio 
(Ribeiro). Ele é um cara muito 
legal. Não concordo com a 
opinião dele e acho que todo 
mundo deve falar de política. 
O Raí tem que falar de política 
mesmo e toda sociedade, prin-
cipalmente pessoas influentes, 
devem falar de política. O Caio 
e o Luis Roberto são os caras 
mais legais da Globo. O Caio é 
muito gente boa, não poderia 
ser exposto. Se fosse um cara 
babaca, joga para os leões. Mas 
foi covarde.
Vale lembrar que os dois se 
desentenderam após o diri-
gente Raí, do São Paulo, que 
também é ídolo do clube, falou 
sobre política, atitude criticada 
por Caio. Casagrande ponderou 
que seria censura não deixar 
Raí se expressar.

O ex-jogador Caio Ribeiro 
defendeu o retorno das par-
tidas de futebol em meio à 
pandemia de coronavírus. 
Nesta segunda-feira, durante 
o programa "Bem, Amigos!", 
do "SporTV", o comentarista 
elogiou o protocolo dos jogos 
no Rio de Janeiro.

Mia Khalifa postou nesta 
terça-feira (30), em sua conta 
no Instagram, um vídeo em 
que critica mais uma vez a 
indústria pornô e comemora 
o fato de uma petição criada 
por ela tenha atingido a marca 
de quase 1,5 milhão de assi-
naturas.

Caio Ribeiro defende 
volta do futebol e 
discute com colegas 
no 'Bem, Amigos!'

Mia Khalifa cria 
petição para tirar 
seus filmes pornôs 
da internet
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Rapaz é morto a tiros e outro 
fica ferido em Joaquim Távora

Da Redação

e
[EXECUÇÃO] Crime aconteceu em uma 

praça no bairro Asa Branca 
após uma discussão

Uma pessoa foi morta e 
outra ficou ferida após 
uma discussão terminar 
em tragédia na tarde desta 
segunda-feira (29) em Joa-
quim Távora. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, o crime 
foi registrado por volta das 
18h em uma praça que fica 
situada na Rua Francisco 
Gomes de Oliveira, no 
bairro Asa Branca. Após 
uma discussão, um dos 
envolvidos foi embora e 
voltou pouco tempo depois 
em uma moto acompa-

nhado de outro indivíduo 
e, em seguida, efetuou os 
disparos que atingiram 
duas pessoas. 
As vítimas foram socorri-
das por populares, porém, 
Gleydson Taymoey de 
Souza, que seria o alvo 
do atirador, acabou não 
resistindo aos ferimentos e 
morreu no local. Já Lucas 
Ribeiro de Azevedo, que 
acabou sendo atingido 
durante a confusão, foi 
encaminhado ao hospital 
para receber atendimento 
médico e, de acordo com 
a PM, não corre risco de 
morte. 
Durante as diligências, 
testemunhas relataram a 
polícia a identidade do ati-
rador que foi identificado 

como Jean Pereira da Silva. 
Com isso, os policiais foram 
até a casa do suspeito onde 
ele foi localizado e preso. 
Um taxi estava no local e a 
polícia acredita que Jean 
iria fugir. Em contato com 
os policiais, Lucas confir-
mou a equipe que Jean era o 
responsável pelos disparos. 
Frente aos fatos, o sus-
peito foi encaminhado à 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. Ele permanece a 
disposição da Justiça. Até 
o fechamento desta edição, 
não foram divulgadas as 
informações sobre moti-
vação do crime e a arma 
utilizada não havia sido 
encontrada. 

Dupla armada com faca assalta 
idosa em Jaguariaíva

[REVOLTA]

Uma idosa foi vítima de 
dois criminosos durante 
um assalto registrado 
nesta segunda-feira (29) 
em Jaguariaíva. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 

equipe foi acionada para 
prestar atendimento a 
uma ocorrência de roubo 
na região central do muni-
cípio. Diante do chamado, 
os policiais foram ao local 
para prestar atendimento 

Vítima estava em frente à sua residência 
que fica situada no Centro

a vítima. 
Em contato com a mulher 
de 65 anos, está relatou 
que estava em frente a 
sua residência quando 
foi surpreendida por dois 
indivíduos que estavam 
armados com uma faca e 
anunciaram ao assalto. Em 
seguida, a dupla fugiu a pé 
levando o aparelho celular 
da vítima e uma quantia em 
dinheiro. 
Diante da situação a equipe 
da PM chegou a reali-
zar diligências em busca 
dos suspeitos, mas até o 
fechamento desta edição 
ninguém havia sido encon-
trado. Felizmente, a vítima 
não ficou ferida. 

Da Redação

Da Redação

Motorista fica ferido 
em acidente na BR-153

[TRÂNSITO]

Um motorista ficou ferido 
após se envolver em um 
acidente de trânsito regis-
trada na manhã desta 
terça-feira (30) na BR-153 
perímetro urbano de Santo 
Antônio da Platina. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviária 
Federal, a colisão envolveu 
uma VW Saveiro e uma 
Toyota Hilux. Os dois veí-
culos acabaram batendo 
no trevo de acesso ao 
município que fica pró-
ximo ao posto de combus-

tíveis RodoLuz. Segundo 
relatos de testemunhas, 
a caminhonete teria cru-
zado a rodovia e atingido 
a Saveiro. 
Equipes do Corpo de Bom-
beiros e da concessionária 
que administra o trecho 
estiveram no local pres-
tando atendimento ao con-
dutor da Saveiro. O homem 
de 39 anos foi encami-
nhado ao Pronto Socorro 
para receber atendimento 
médico. Já o Condutor da 
Hilux não ficou ferido. 



municípios de Abatiá, 
Andirá, Bandeirantes, 
Congonhinhas, Cornélio 
Procópio e Ribeirão Claro 
que fazem parte da 18º 
Regional de Saúde. Já a 19º 
Regional de Saúde de Jaca-
rezinho, que concentra a 
maioria dos municípios da 
região, não foi incluída no 
decreto. 
As novas medidas que são 
válidas por 14 dias (pror-
rogáveis por mais sete) 
entram em vigor nesta 
quarta-feira (1) e proí-
bem o funcionamento de 
comércios não essenciais 
como shoppings, gale-
rias, comércio de rua, 
feiras, salões de beleza, 
academias, bares e casas 
noturnas. O transporte 
público só poderá atender 
profissionais dos serviços 
considerados essenciais. O 
decreto ainda proíbe a cir-
culação de pessoas em vias 
públicas entre as 22h e 5h. 
A decisão também afeta o 
funcionamento de serviços 
essenciais, como no caso de 
supermercados que pode-
rão atender ao público de 
segunda a sábado das 7h 
às 21h com fluxo limitado 
a 30% da capacidade total 
de usuários. Além disso, 
apenas uma pessoa por 
família poderá frequentar 
o local simultaneamente 
e permanece proibida a 
entrada de menores de 12 
anos. 
Já restaurantes e lancho-
netes poderão atender 
apenas via Drive-thru, e 
lojas de postos de combus-
tíveis terão a suspensão 
no funcionamento, exceto 
as localizadas em rodo-

vias. Em caso de reuniões 
profissionais ou pessoais, 
estas devem prezar pela 
realização virtual e, caso 
haja o encontro presencial, 
a distância entre as pessoas 
deve ser de dois metros com 
no máximo cinco partici-
pantes. O funcionamento 
de parques, praças e áreas 
coletivas fica a critério das 

prefeituras. 
O decreto ainda dispõe 
que a fiscalização será 
realizada pelas equipes da 
Polícia Militar e Guarda 
Municipal, ainda com apoio 
das equipes das prefeitu-
ras. Caso haja descumpri-
mento, tanto comerciantes 
quanto cidadãos estão 
sujeitos ao pagamento de 
multa. 

Destaque e
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[NORTE PIONEIRO]

Decreto do Governo suspende 
serviços não essenciais em seis 

municípios da região

Decisão foi divulgada no mesmo dia 
em que o Paraná bateu recorde de 

óbitos causados pela Covid-19
No dia em que 
o Estado bateu 
o recorde de 
mortes pela Covid-
19, com 1.536 
novos casos e 36 
óbitos, Ratinho 
Junior anunciou 
novas regras e 
quarentena para 
sete Regionais 
de Saúde onde 
a doença tem 
avançado com 
maior intensidade 
nas últimas 
semanas

O governador Rati-
nho Junior fez um pronun-
ciamento na tarde desta 
terça-feira (30) divulgando 
as novas ações do Governo 
do Estado para o enfren-
tamento a Covid-19. As 
decisões foram tomadas 
após momentos de tensão, 
expectativa de lockdown e 
reuniões com secretários 
e agentes do Ministério 

Público, Tribunal de Jus-
tiça, Tribunal de Contas e 
deputados da Assembleia 
Legislativa do Paraná. 
No dia em que o Estado 
bateu o recorde de mortes 
pela Covid-19, com 1.536 
novos casos e 36 óbitos, 
Ratinho Junior anunciou 
novas regras e quaren-
tena para sete Regionais 
de Saúde onde a doença 

tem avançado com maior 
intensidade nas últimas 
semanas. São elas as regio-
nais de Cornélio Procó-
pio, Londrina, Cianorte, 
Toledo, Cascavel, Foz do 
Iguaçu e Curitiba. Segundo 
o governo, estas regionais 
concentram 75% dos casos 
de coronavírus no estado. 
No Norte Pioneiro, ficam 
inclusos no decreto os 

Da Redação


