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Municípios da região 
participam de estudo para 
retomada econômica do 
Turismo no Paraná

Quarentena 
restritiva do 
Governo do Estado 
pode ser adotada em 
mais municípios

Programa Jovem 
Aprendiz completa 
quinze anos e já 
beneficiou mais de 
1,3 mil jovens

[RECOMENDAÇÃO] [JAGUARIAÍVA]
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Serviçal do inutilitarismo
[ ARTIGO ]

Filho dos espelhos bor-
geanos, sobrinho dos heterôni-
mos pessoanos, neto dos versos 
sertanejos de Patativa e bisneto 
da eterna saga quixotesca sigo, 
cavaleiro andante e errante, 
combatendo heroicamente 
meus moinhos de vento.
O primeiro afirmou que bastam 
dois espelhos para se construir 
um labirinto. No meu caso, tive 
(ainda tenho?) de lidar com 
três: um, do Sistema; outro da 
escola; e o terceiro da família. 
Só por isso, dá pra perceber o 
quanto ainda estou perdido.
O segundo percebeu que só se 
dividindo em várias figuras 
poderia suportar esse aluci-
nado velho mundo novo. Mas, 
distante do gênio português, 
eu celebro timidamente meus 
protótipos de transferência 
pra poder suportar as agruras. 
Por isso, quando perguntam de 
mim, eu sou puro Dylan: - Não 
estou lá!
O terceiro viveu e cantou a vida 

sertaneja simples, mas heroi-
camente forte, como já disse o 
criador de “Os Sertões” e cor-
roborou o grande Ariano. De 
origem severina, eu também 
sei da fome de ser.
E o último viu que os dragões 
da vida real são difíceis de se 
matar. Optou por combater 
seus fantasmas. Enquanto eu 
labuto com meus diabinhos 
espertalhões e pequeninos, 
mas hábeis na sua tarefa diária 
de tentar me desequilibrar.
Isso tudo pra dizer que sim, sou 
mais um carregador de água na 
peneira, como bem disse outro 
grande, o Manoel, sobre o que 
seja ser poeta.
E esse é o quiprocó: o que é e 
para que serve a poesia? Muitos 
já tentaram definí-la, esmiu-
çá-la, estripá-la, deglutí-la. 
Mas ela, como uma esfinge, 
continua ali indiferente e oni-
presente feito um deus ou um 
pingüim de geladeira.
Apesar de todas as inovações 

tecnológicas, continuamos 
necessitando dela. Vide as pes-
quisas do Instituto Pro-Livro 
em 2007 e em 2011 “Retratos da 
Leitura no Brasil” que apon-
taram a poesia como um dos 
gêneros mais lidos. Mas sim, 
ela é necessária. Ao menos por 
causa das satisfações intelec-
tuais e afetivas que provoca. E 
isso, no meu caso, basta.
Autodidata, um ignorante 
por conta própria como disse 
Quintana, o que me salva é 
que a minha ignorância não 
é especializada, ou seja, nin-
guém poderá me acusar de 
nada. (Contribuição do sau-
doso Millôr).
Sigo contemplando o abismo, 
mas cuidando para não ser 
por ele destruído. E já que o 
Samurai não me aceitou como 
criado, continuo – espantado 
e atordoado –um serviçal do 
inutilitarismo e do inecessário 
e um eterno aprendiz de mim.

Isso tudo pra dizer que sim, sou mais um carregador 
de água na peneira, como bem disse outro grande, o 
Manoel, sobre o que seja ser poeta. E esse é o quiprocó: 
o que é e para que serve a poesia? Muitos já tentaram 
definí-la, esmiuçá-la, estripá-la, deglutí-la. Mas ela, 
como uma esfinge, continua ali indiferente e onipres-
ente feito um deus ou um pingüim de geladeira.

Ronaldo Coelho Teixeira

O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais 
um momento, quando tudo parece perdido

[ MENSAGEM DO DIA ]

ERRATA DO TERMO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO nº 014/2019
O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Salto do 
Itararé, Estado do Paraná, comunica que o 
CONTRATO, publicado n Editora Folha Extra, 
nesta Sexta-Feira, dia 26 de Abril de 2019, 
Edição 2119, pag. A02. Referente à Dispensa 
014/2019:

ONDE SE LÊ: Valor: $ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais)
LEIA-SE: Valor: R$ 7.640,00 (sete mil seiscentos 
e quarenta reais).

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
014/2019.

Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA MANUTENÇÃO E PEÇAS DO APARE-
LHJO DE RA-DIOGRAFIA 90 KV, 35 MA DA 
SIEMENS PARA HOS-PITAL MUNICIPAL.
Do(s) Contratado(s): MULTI-X COMERCIO DE 
PRO-DUTOS RADIOGRAFICOS LTDA, Inscrito 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica sob 
o n° º 80.063.639/0001-55;
Do Valor e do Pagamento: A presente contrata-
ção importa no valor de R$ 7.640,00 (sete mil 
seiscentos e quarenta reais), em até 30 dias 
após emissão da nota fiscal. A despesa decor-
rente desta contratação correrá sob a seguinte 
dotação orçamentária: 06.01.10.301.0006.2.012 
– (Manutenção dos Programas da Saúde - Es-
tado).
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, 01 de Junho de 2020.

GUILHERME PARANHOS DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tações

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

Salto do Itararé, 01 de Junho de 2020.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ
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Trecho do decreto 
recomenda e 
fica a critério 
das prefeituras 
que não fazem 
parte das sete 
regionais listadas 
no documento 
aderirem as novas 
medidas

Quarentena restritiva 
do Governo do Estado 
pode ser adotada em 

mais municípios

RECOMENDAÇÃO

O governador Rati-
nho Junior anunciou na 
tarde desta terça-feira (30) 
medidas mais restritivas 
para serem aplicadas a 
municípios de sete regio-
nais de Saúde entre as 22 
de todo o estado. De acordo 
com a Secretaria Estadual 
de Saúde, os municípios 
que compõem estas regio-
nais concentram cerca de 
75% dos casos da Covid-19 
no Paraná, justificando-
-se assim a aplicação de 
medidas mais duras nestas 
regiões. 
Com o novo decreto, apenas 
serviços considerados 
essenciais poderão fun-
cionar com horário con-
trolado nas regionais de 
Saúde de Curitiba; de Foz 
do Iguaçu; de Cascavel; de 
Cianorte; de Londrina; de 
Cornélio Procópio; e de 
Toledo. Na região do Norte 
Pioneiro, estão sujeitos a 
nova regra os municípios 
de Abatiá, Andirá, Ban-

deirantes, Congonhinhas, 
Cornélio Procópio e Ribei-
rão Claro que fazem parte 
da 18º Regional de Saúde. 
Já a 19º Regional de Saúde 
de Jacarezinho, que con-
centra a maioria dos 
municípios da região do 
Norte Pioneiro, não foi 
incluída no decreto. Porém, 
o governo ressaltou que, 
apesar de não haver a 
obrigatoriedade do cum-
primento do decreto nas 
demais regionais de Saúde 
do Estado, a recomendação 
é de que os municípios 
também adotem as medi-
das estipuladas no decreto. 
Além disso, mais municí-
pios podem ser incluídos 
no decreto de acordo com 
o cenário epidemiológico 
em que se encontrarem nos 
próximos dias. 
Nas regionais de Saúde lis-
tadas no decreto, a medida 
passou a ser válida nesta 
quarta-feira (01) com 
período de vigência de 14 

dias a contar desta data, 
podendo ser prorrogada 
por mais sete dias depen-
dendo da situação da 
doença em cada muni-
cípio. 
Na Assembleia, os depu-
tados viram as novas 
medidas como funda-
mentais para conter 
o avanço das doenças 
nos próximos dias e 
apoiaram a decisão do 
Governo do Estado. 

O presidente da casa, 
d e p u t a d o  A d e m a r 
Traiano, comentou a 
decisão. 

“O governador anuncia 
medidas certas e corre-
tas diante da gravidade 
que estamos vivendo 
no Paraná com a pan-
demia. Determinou o 
fechamento em algumas 
regiões do Estado onde o 
índice estava avançando 
de forma avassaladora. 
O Governo do Paraná 
tem o aval do Poder 
Legislativo nesta deci-
são, que é fundamental 
para proteger a vida de 
todos os paranaenses”, 
avaliou.
As recomendações vão 
de encontro com o cená-
rio atual da doença no 
Paraná. De acordo com 
a SESA, nesta terça o 
estado chegou a marca 
de 22,6 mil casos con-
firmados da doença em 
todo o estado, número 
que, segundo o secre-
tário Beto Preto, pode 
apresentar um aumento 
de 50% nos próximos 
dez dias. “Nos últimos 
15 dias tivemos pratica-
mente metade dos casos 
de 110 dias, e em uma 
semana ou 10 dias vamos 
ter mais 10 mil casos. 
Isso demonstra toda 
nossa preocupação”, 
afirmou em entrevista 
coletiva.

COM O NOVO 
DECRETO, 
APENAS 
SERVIÇOS 
CONSIDERADOS 
ESSENCIAIS 
PODERÃO 
FUNCIONAR 
COM HORÁRIO 
CONTROLADO 
NAS REGIONAIS 
DE SAÚDE 
LISTADAS

O governador 
anuncia 
medidas certas 
e corretas 
diante da 
gravidade 
que estamos 
vivendo no 
Paraná com a 
pandemia. 
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HOMENAGEM

Christiane Yared, depu-
tada do PL, foi homena-
geada pela Santa Casa de 
Curitiba pelo apoio ao hos-
pital. "Recebi homenagem 
da Santa Casa de Curitiba 
por sempre estar por perto 
da instituição, ajudando, 
sendo parceira. Acredito 
no trabalho que é feito e na 
importância de se investir 
na Saúde. Exatamente por 
isso que destinei, ao longo 
de todos esses anos, mais de 
R$ 200 milhões para área da 
Saúde do Paraná".

COMPROMISSO

Novas Tebas vai ter uma nova fábrica de laticínios, adianta 
o deputado Fernando Giacobo (PL). "Dando continuidade 
a política de investimentos na retomada econômica dos 
municípios paranaenses, acaba de ser disponibilizada 
a primeira parcela dos R$2,2 milhões previstos para a 
construção de uma fábrica de laticínios na cidade de Nova 
Tebas. A ação deve garantir a geração de empregos e renda 
para toda região."
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Neste mês a adminis-
tração municipal come-
mora 15 anos do Programa 
Jovem Aprendiz, que tem 
o objetivo de desenvolver 
competências necessárias 
para que adolescentes e 
jovens ingressem no mer-
cado de trabalho como 
aprendizes e propiciar 
também a educação tanto 
para a vaga de emprego, 
quanto para o exercício da 
cidadania.
Mantido pela Prefeitura por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Indústria, Comércio 
e Turismo, através do 
Departamento de Ensino 
Profissionalizante, e convê-
nio com o SENAI (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial), que matricula 
e certifica os jovens, o 
programa aparece como 
a primeira oportunidade 
de emprego para muitos, 
dentro de um mercado 
de trabalho concorrido e 
que a cada dia exige mais 
experiência e conheci-

mento dos profissionais. 
Nestes 15 anos, aproxima-
damente, 1,3 mil jovens 
e adolescentes passaram 
pelo programa, destes, 
950 concluíram a primeira 
experiência profissional 
com sucesso.
“Nós, professores, educa-
dores ou técnicos de ensino, 
seja lá qual nomenclatura 
que se dê, estamos orgulho-
sos por termos feito parte 
de suas vidas e desejamos, a 
todos, sucesso profissional 
e que jamais se esqueçam 
dos ensinamentos mais 
preciosos que levaram e 
servirão para a vida toda; 
que foram os valores éticos 
e a liberdade com respon-
sabilidade”, declara a dire-
tora do Departamento de 
Ensino Profissionalizante, 
Tânia Gema Marodim.
Desde sua implantação, em 
18 de julho de 2005, o pro-
grama passou por mudan-
ças nos planos de cursos 
e metodologia, sempre se 
adequando no intuito de 

cumprir com a legislação 
e na melhoria da aprendi-
zagem. “É uma história de 
sucesso, porque aquilo que 
não deu certo ao longo dos 
anos, foi sendo corrigido. 
A cada ano encontramos 
desafios novos e assim 
seguimos o curso da vida, 
aprendendo sempre, como 
diz a canção de Gonzagui-
nha ‘Eterno Aprendiz’”, 
afirma a diretora.
Segundo o secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, Pedro Leocádio 
Delgado, nos primeiros 
anos houve dificuldade 
para atrair o público-alvo, 
mas com o passar do tempo 
o projeto ganhou credibili-
dade, tanto entre a juven-
tude quanto no comércio 
e empresas, permitindo 
assim alcançar o objetivo 
de capacitação do jovem 
para o primeiro emprego. 
“O município incentiva 
e trabalha em prol da 
capacitação profissional, 
necessária para a atração 

e manutenção de novas 
empresas e a geração de 
empregos”, complementa 
o secretário.
Diante da pandemia do 
Covid-19 muita coisa teve 
que ser alterada. No início 
do isolamento, com a impos-
sibilidade das aulas presen-
ciais, os estudantes entra-
ram em férias. Após, aque-
les alunos que já atingiram 
a maioridade retornaram 
ao trabalho, enquanto os 
menores tiveram a inter-
rupção do contrato, como 
é o caso de muitos que 
prestam serviço nas secre-
tarias e departamentos da 
prefeitura. Nestes casos, 
as aulas também foram 
retomadas, mas no formato 
EaD (Educação a Distân-
cia). Existe, ainda, o caso 
de aprendizes que tiveram 
seus contratos de trabalho 
suspensos pelas empresas 
e indústrias, nestes casos 
as aulas também estão 
suspensas.

Programa 
Jovem 

Aprendiz 
completa 

quinze 
anos e já 

beneficiou 
mais de 
1,3 mil 
jovens

[JAGUARIAÍVA]

Da Assessoria

SEM SINTOMAS

O deputado Aroldo Martins 
(PRB) também está recupe-
rado da covid-19.  "Cumpri 
14 dias de isolamento e 
repeti o teste sorológico, o 
resultado foi o melhor espe-
rado. Tenho o anticorpo 
que significa que estive em 
contato com o vírus. Não 
apresentei sintomas, não 
contamino mais ninguém, 
e provavelmente não serei 
contaminado novamente. 
Segundo interpretação do 
laudo por profissionais 
médicos," disse Martins.

INVASÃO

A deputada Aline Sleutjes (PSL) criticou 
o que chamou de tentativa de invasão de 
em-terra à uma fazenda em Catanduvas. 
"Os oportunistas que por muito tempo 
se fizeram de coitadinhos invadindo 
propriedades privadas produtivas e 
terras públicas, não terão mais este 
apoio e facilitação. Quem quer trabalhar 
não usa facão, carabina e revólver, nem 
toma à força o que não lhe pertence! 
Isso demonstra que estas pessoas não 
respeitam leis nem direitos".

APOIO TOTAL

A prefeitura de Curitiba adotou as res-
trições determinadas pelo governador 
Ratinho Junior no combate ao coro-
navírus. As medidas constam no novo 
decreto e vale para regionais de Cornélio 
Procópio, Londrina, Cianorte, Cascavel, 
Foz do Iguaçu, Toledo, Curitiba e região 
metropolitana. As novas regras esta-
duais, mais restritivas, serão válidas por 
um período de 14 dias. O prefeito de Foz 
do Iguaçu, Chico Brasileiro, vai atender 
integralmente as medidas.

VAI RECORRER

Cascavel vai respeitar as medidas de 
restrições impostas pelo decreto que 
proíbem o funcionamento dos serviços 
não essenciais, mas o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) vai recorrer junto à 
Secretaria Estadual de Saúde para que 
a cidade fique fora da quarentena. Para-
nhos lembrou que Cascavel é a cidade 
que mais realiza testes de covid-19 no 
estado e, por conta disso, possui números 
elevados de casos confirmados. 

AUXÍLIO

O deputado Aliel Machado (PSB) apre-
sentou projeto de lei que cria um auxílio 
aos profissionais de saúde que trabalham 
como terceirizados (autônomos ou em 
pequenas empresas de até três funcioná-
rios) e que poderão precisar se afastar 
do trabalho por motivo relacionado à 
pandemia. “Esses profissionais acabam 
ficando sem qualquer tipo de proteção 
social ou previdenciária. Queremos 
instituir o pagamento de um auxílio 
em caso de afastamento por motivo de 
saúde”, explica.
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PINHALÃO

PINHALÃOOUTRAS PUBLICAÇÕES

ARAPOTI

JABOTI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27 

 
EXTRATO 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO 
 
Edital de Pregão Eletrônico nº 22/2020. 
Processo nº 18/2020 
O Pregoeiro comunica aos interessados na execução do 
objeto do Edital supramencionado, que após a análise e 
verificação das propostas de preços e da documentação de 
habilitação, decidiu classificar e habilitar as seguintes 
proponentes: 

Nº Empresa Valor 

1 
Prioritta Produtos Hospitalares - 

Eireli 5.324,91 

2 Absoluta Saude Imp. Exp. E Com 
De Produtos Para Saude 68.174,94 

3 Fusao Comercio De Produtos 
Odontologicos Ltda Epp 76.729,43 

4 Odontomed Canaa Ltda Me 6.054,55 
5 Dental Universo Eireli 7.428,95 

6 Elisvandia Matos Donini Eireli - 
Epp 14.359,20 

7 Dental Oeste Eireli - Epp 17.915,28 
 
Arapoti, em 12 de Maio de 2020. 

Ana Aline Santos Mendes 
Pregoeira 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 

CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27 

 

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

Despacho do Presidente do Fundo Municipal de 
Saúde. 
De 01/07/2020 
 
Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Pregão Eletrônico n° 
22/2020, as empresas: 
 

Empresa Valor 
Prioritta Produtos Hospitalares - 

Eireli 5.324,91 

Absoluta Saude Imp. Exp. E Com 
De Produtos Para Saude 68.174,94 

Fusao Comercio De Produtos 
Odontologicos Ltda Epp 76.729,43 

Odontomed Canaa Ltda Me 6.054,55 
Dental Universo Eireli 7.428,95 

Elisvandia Matos Donini Eireli - 
Epp 14.359,20 

Dental Oeste Eireli - Epp 17.915,28 
 
Objeto: Formação de registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de material de consumo 
odontológico visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

MARCIO DE CARVALHO MARTINS 
PRESIDENTE DO FMS 

 

  

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2020 de 29 de junho de 2020 
 

“Dispõe sobre a APROVAÇÃO das 
contas do Poder Executivo Municipal de 
Jaboti referente ao exercício financeiro do 
ano de 2015 e dá outras providências”. 

 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal 

de Jaboti, Estado do Paraná aprovou e eu Regis William Siqueira 
Rodrigues, Presidente da Câmara, promulgo o seguinte Decreto 
Legislativo: 
 

Considerando o resultado da votação em 
Plenário, na Sessão realizada em 29 de junho de 2020, que votou 
pela aprovação da prestação de Contas do Poder Executivo 
Municipal de Jaboti referente ao exercício financeiro do ano de 2015 
e a consequente rejeição ao parecer prévio emitido pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná; 

Considerando ainda, o que dispõem o artigo 
31, §2º da Constituição Federal, o artigo 54, §2º, I da Lei Orgânica do 
Municipal e o artigo 204, II do regimento interno. 

Art. 1º. Ficam APROVADAS as Contas do 
Poder Executivo Municipal de Jaboti referente ao exercício 
financeiro do ano de 2015, de responsabilidade do Sr. Vanderley de 
Siqueira e Silva. 

Art. 2º. Fica determinada a remessa da cópia 
do referido Decreto e da Ata de Sessão de Julgamento ao Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, ao Ministério Público desta 
Comarca, à Justiça Eleitoral e à Prefeitura Municipal de Jaboti/Pr. 

Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.    

Sala de sessões da Câmara Municipal de 
Jaboti, Estado do Paraná, em 29 de junho de 2020. 

 
REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES 
Presidente da Câmara Municipal de Jaboti 

 
 
 
 
 
 
 

Vara Cível De Siqueira Campos – Projudi  (43) 3571-1291 Autos nº. 0000348-37.2016.8.16.0163 Edital De Citaçao 
Com O Prazo De Vinte (20) DIAS Edital de Citação de brasileiro (a), casado, portador João Sergio Tebon, do RG nº 
7102711 SSP/SP e CPF nº 851.159.248-20 e de Shirlei Aparecida Garcia Tebon, brasileira, casada, portadora do CPF 
nº 017.246.248-73, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, nos autos nº 348-37.2016.8.16.0163 de Ação De 
Execução De Título Extrajudicial, movida por Banco Bradesco S/A, para que no prazo de três (03) dias, pague a 
importância de R$-127.466,48 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito 
centavos), as custas e os honorários advocatícios no valor de 10% do valor do débito, nos termos do artigo 829, sob 
penha de penhora Ficando ainda informado que, no caso de integral pagamento no prazo estabelecido os honorários 
ficam reduzidos a 5% do valor do débito, bem como de que, caso queira, poderá opor embargos a execução, 
independente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 915 do NCPC, 
contados na forma do art. 231 do NCPC, conforme o caso. Outrossim, Informo Vossa Senhoria sobre a possibilidade de 
parcelamento legal previstos no art. 916 do NCPC, com o requerimento devidamente acompanhado do depósito de 
30% do valor executado, inclusive as custas e os honorários advocatícios, sob pena de não conhecimento. K -02e03/07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 77/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS 
LTDA
Valor............: 160.300,00 (cento e sessenta mil 
trezentos reais)
Vigência.......: Início: 01/07/2020 Término: 01/07/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 21/2020
Recursos.....: Dotação: 1.020.4.4.90.52.00.00.00.00 
(445)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO 
VAN DESTINADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, CON FORME
CONVÊNIO PRELIMINAR 374/2019 - PROJETO 
SAM 23.
Pinhalão, 1 de Julho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 78/2020
Contratante..: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: J. R. CONS-

TRUTORA - EIRELI
Valor............: 275.868,48 

(duzentos e setenta e cinco 
mil oitocentos e

sessenta e oito reais e qua-
renta e oito centavos)
Vigência.......: Início: 
01/07/2020 Término: 

01/12/2020
Licitação......: Tomada de 
Preço p/ Obras e Serv. 
Engenharia Nº.: 3/2020
Recursos.....: Dotação: 

1.024.4.4.90.51.00.00.00.00 
(536),

1.024.4.4.90.51.00.00.00.00 
(545)

Objeto..........: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE ES-

TRUTURA E COBERTURA 
METÁLICA PARA A

ARQUIBANCADA DO CEN-
TRO DE EVENTOS CON-

FORME CONTRATO
DE REPASSE N° 

864935/2018/MTUR/CAIXA.
Pinhalão, 1 de Julho de 

2020

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
FRACASSADO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
Declarar fracassada a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 24/2020, que tinha por objeto a contra-
tação de empresa para instalação, desinstalação e 
manutenção preventiva em ar condicionado destinada 
a secretaria municipal de saúde e administração visto 
que houve o credenciamento de 02 (duas) empresas 
e no momento da análise da proposta, foi percebido 
que uma delas cotou no campo “marca” o nome fan-
tasia da empresa, contrariando o previsto no edital e, 
com isso, a mesma foi desclassificada do certame. 
Considerando que a única empresa participante da 
fase de lances enviou a habilitação fora do prazo, foi 
declarada como desclassificada do presente certame. 
Com isso, o processo tornou-se fracassado.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 24 de junho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
Prefeito Municipal
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Manfried Sant’Anna, 
mais conhecido como Dedé 
Santana, não gostou nada 
da notícia sobre a saída 
de Renato Aragão da Rede 
Globo e não poupou críti-
cas à emissora. Para o 
humorista, a demissão 
do colega foi uma grande 
injustiça.  Além disso, 
ele afirmou que a Globo 
deveria cuidar melhor de 
quem ajudou a construir 
a história da emissora ao 
longo de tantos anos.
“Eles não podiam ter feito 
isso com ele. Achei uma 

injustiça. Também tenho 
trabalhado por obra. Eles 
poderiam renegociar o 
trabalho. Mas não dá para 
abrir mão de nomes como 
Renato Aragão e outros 
artistas que ajudaram a 
construir a emissora, como 
Tarcísio Meira. A Globo 
deveria nos dar um con-
trato vitalício”, comentou 
o artista, em entrevista ao 
colunista Fefito, do “Uol”.
Dedé afirmou que é muito 
grato a Renato Aragão 
pelas oportunidades dadas 
ao longo de sua carreira. 

O humorista contou que 
a presença dele era funda-
mental para o recebimento 
de convites na Globo.
“O Renato era uma cabeça 
pensante, me deu a opor-
tunidade de dirigir alguns 
dos filmes dos Trapalhões. 
A minha segurança de 
estar na Globo era ele. Ele 
me chamava para todo 
projeto que ele fazia ou 
participava”, contou Dedé, 
que tem 84 anos e também 
não tem mais contrato fixo 
com a emissora.

Relax e
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Dedé classifica saída de Renato 
Aragão da Globo como injusta

'De Volta Para 
O Futuro' se 
consolidou como 
referência da 
cultura pop

Das Agências

Parabéns a você! Não propria-
mente a Marty McFly, que 
já era crescidinho na época, 
mas ao filme De Volta para 
o Futuro, que, nesta sexta, 
3, comemora 35 anos. Ante-
cipando-se à data, a Netflix 
acrescenta o clássico à sua 
plataforma e, justamente na 
sexta, o 2 e 3 serão exibidos de 
forma contínua, em looping, 
das 7h50 à 0h40 de sábado pelo 
Studio Universal.

Manu Gavassi 
estará em nova 
produção da 
Netflix, diz site

Vale ressaltar 
que a Netflix 
ainda não 
anunciou a 
produção

Gravações de novela 
de Larissa Manoela 

na Globo são 
adiadas para 2021 

por pandemia

A estreia da atriz 
Larissa Manoela 

na Globo preci-
sará ser atrasada 
para 2021 devido 
à pandemia cau-

sada pelo novo 
coronavírus, de 

acordo com infor-
mações do UOL.
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Idoso fica ferido em capotamento na 
PR-092 em Santo Antônio da Platina

e
[TRÂNSITO]

[TRÁFICO]

Motorista estava sozinho no veículo e foi encaminhado ao 
Pronto Socorro com uma fratura no fêmur

Um idoso ficou ferido 
após capotar o automóvel 
que conduzia na PR-092. A 
ocorrência foi registrada 
na noite desta terça-feira 
(30) no perímetro urbano 
de Santo Antônio da Pla-
tina. 
De acordo com informa-
ções do jornalista Luiz 
Guilherme Bannwart, o 
acidente aconteceu por 

volta das 21h. O homem de 
70 anos conduzia um auto-
móvel VW Gol que acabou 
capotando próximo ao 
residencial Porto Seguro 
e, devido ao acidente, o 
idoso sofreu uma fratura 
na região do fêmur. 
Equipes do Corpo de Bom-
beiros estiveram no local 
prestando atendimento 
a vítima que foi encami-

nhada ao Pronto Socorro 
para receber atendimento 
médico. Enquanto era 
socorrido, o motorista 
relatou os bombeiros que 
havia sido fechado por 
outro automóvel e, com 
isso, acabou perdendo 
com controle da direção 
e capotou as margens da 
rodovia. Além disso, chovia 
no momento do acidente. 

Da Redação

Homem pede para policial fazer 
entrega de cocaína e acaba preso

Um suspeito de envol-
vimento com o tráfico de 
drogas se enganou feio e 
acabou preso na noite da 
última segunda-feira (29). 
Ele abordou um policial 
militar achando que era 
um mototaxista e pediu 
para que o agente fizesse 
a entrega de uma sacola a 
qual haviam buchas com 
drogas. A situação foi regis-
trada em Jacarezinho.
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
situação foi registrada na 
Vila Prestes quando um 
policial militar que estava 
de folga e transitava com 

sua moto foi abordado por 
um indivíduo. O homem 
achou que o PM era um 
mototaxista e lhe entregou 
uma sacola, porém, devido 
ao mesmo já ser conhecido 
no meio policial, o policial 
resolveu chegar o que 
havia na embalagem onde 
havia uma bermuda e em 
um dos bolsos três buchas 
de cocaína. 
Diante da situação o agente 
acionou apoio das demais 
equipes da PM que foram 
até o local e, durante revista 
pessoa, foi localizada a 
quantia de R$ 700 e um 
aparelho celular em posse 

do suspeito. Já nas buscas 
realizadas na residência, 
nada de ilícito foi encon-
trado. Indagado sobre a 
situação, o suspeito disse 
que comprou a droga por 
R$ 60 e havia pedido para 
fazer a entrega em deter-
minado endereço pois mais 
tarde iria ao local para usar 
a droga. 
Frente aos fatos, o suspeito 
foi preso e encaminhado a 
Companhia da PM e, em 
seguida, ao Pronto Socorro 
e levado para delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 

[INUSITADO]

Da Redação

Da Redação

Adolescentes são 
apreendidas traficando 

drogas em Cambará

Uma adolescente de 
15 e outra de 16 anos foram 
apreendias após serem 
flagradas pela equipe da 
Polícia Militar traficando 
drogas. A ocorrência foi 
registrada nesta terça-
-feira (30) em Cambará. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
após a equipe receber 
várias denúncias sobre 
uma jovem que estaria 
vendendo drogas no 
bairro Ignez P Hamze, os 
policiais foram até o local 
e montaram um ponto de 
observação para averi-
guar a situação. Em dado 
momento, foi flagrado 
uma outra adolescente 
repassando um objeto 
para menor que o guardou 
no sutiã. 
Diante da situação, foi 
realizada a abordagem da 

jovem que, ao ser infor-
mada sobre as denún-
cias, acabou entregando 
o objeto aos policias. 
Durante a averiguação, foi 
constatado se tratar de 14 
porções de cocaína pron-
tas para serem comercia-
lizadas. Na sequência, a 
equipe foi até a casa de 
uma das menores sendo 
encontradas no local outra 
porção de cocaína, uma 
de maconha e plásticos 
para embalar as drogas. 
Durante a ocorrência, a 
menor de 16 anos ainda 
xingou os policiais. 
Frente aos fatos, as duas 
foram apreendias e enca-
minhadas juntamente 
com a droga até a delega-
cia da Polícia Civil para 
que fossem tomadas as 
providências cabíveis ao 
caso. 

Uma das menores ainda desacatou a equipe 
da PM e foi encaminhada a delegacia
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[BELEZAS DO NORTE PIONEIRO]

Municípios da região participam 
de estudo para retomada 
econômica do Turismo no Paraná

Cepatur colheu dados em 
cidades de vários locais do 
estado para serem utilizados 
no plano de fomento ao 
turismo pós pandemia

O Conselho Para-
naense de Turismo (Cepa-
tur) realizou entre os dias 
20 de maio e 03 de junho um 
levantamento de dados em 
diversas regiões do estado 
visando a criação de um 
plano de retomada econô-
mica para o setor após os 
obstáculos criados pela 
pandemia da Covid-19. Por 
meio da Atunorpi (Associa-
ção Turística do Norte do 
Paraná), a região do Norte 
Pioneiro foi a única em 
que 100% dos municípios 
participantes responde-
ram aos questionários, 
o que mostra o interesse 
em fomentar a prática do 
turismo nestas cidades. 
A Paraná Turismo explicou 
que o projeto deve levar em 
consideração a situação 
de cada região diante da 
Covid-19, além de contar 
com experiências bem 
sucedidas em países que 
já enfrentaram o ápice da 
pandemia. Assim, o obje-
tivo é desenvolver estra-
tégias para que as ativida-
des turísticas possam ser 
retomadas movimentando 
novamente a economia. 
A pesquisa teve como 

tema principal “Sondagem 
dos impactos da Covid-19 
no setor de turismo do 
Paraná”. 

A princípio, adianta o Cepa-
tur, a ideia é que o setor 
de turismo retome suas 
atividades em um modelo 
de distâncias curtas abran-
gendo regiões com um raio 
de 200 quilômetros forta-
lecendo assim o turismo e 
economias locais. 
Para diretora técnica da 
Paraná Turismo, Isabella 
Tioqueta, esse mapea-
mento levantado através 
da participação dos muni-
cípios é importante para o 
desenvolvimento do plano 
de retomada das ativida-
des de maneira segura.  

“Com este mapeamento, 
poderemos trabalhar com 
ações focadas, para atingir 
o público próximo e fomen-
tar o turismo regional. 
Nosso intuito é convencer 
o paranaense a conhe-
cer todas as belezas do 
Paraná”, explicou.
No geral, o levantamento 
apontou que mais da 
metade dos municípios 
consideram a atividade 
como de grande importân-
cia para economia local, 
visto que as visitas, princi-
palmente a locais de bele-
zas naturais, atraem um 
grande fluxo de visitantes. 
Além disso, esta parcela 
dos entrevistados também 
acredita que a modalidade 
vai ajudar na recuperação 
das economias locais no 
período pós pandemia. 
O presidente da Atunorpi, 
Welington Trautwein Ber-
gamaschi, destacou os 
trabalhos que vem sendo 
realizados pela associação 
para o desenvolvimento 
do turismo regional. “Os 
municípios do Norte Pio-
neiro vem atuando já com 
várias demandas turísti-
cas onde essa pesquisa do 

CEPATUR, só confirmou 
que nossa região é atuante 
e se destaca no turismo 
brasileiro. O estado obtido 
de participação dessa pes-
quisa mostra o empenho 
que a Instância de Gover-
nança faz na região com 
todos os municípios e o 
trabalho desempenhado 
junto aos governos Federal 
e Estadual construindo 
turismo com ótimos atra-
tivos e profissionalizando 
produtos”.
Na região, 16 municípios 
que fazem parte da Instan-
cia de Governanças Regio-
nais do Norte Pioneiro 
participaram da pesquisa. 
São estes: Andirá, Bandei-
rantes, Cambará, Carló-
polis, Cornélio Procópio, 
Ibaiti, Itambaracá, Jaca-
rezinho, Joaquim Távora, 
Ribeirão Claro, Ribeirão 
do Pinhal, Santa Mariana, 
Santo Antônio da Platina, 
Siqueira Campos, Toma-
zina e Wenceslau Braz. 
Confira a matéria e as 
entrevistas completas em 
folhaextra.com.

A pesquisa 
teve como 
tema principal 
“Sondagem dos 
impactos da 
Covid-19 no setor 
de turismo do 
Paraná”

Os municípios do 
Norte Pioneiro 

vem atuando 
já com várias 

demandas 
turísticas onde 
essa pesquisa 

do CEPATUR, só 
confirmou que 

nossa região 
é atuante e 

se destaca no 
turismo brasileiro.

Da Redação/Atunorpi


