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[NOVA LEI]
Câmara de Arapoti 
aprova projeto de 
instalação de bloqueador 
de ar em hidrômetros
Instalação será custeada pelo consumidor 
poderá ser feita pela concessionária de água e 
esgoto, pelo próprio cidadão ou pela empresa 
que comercializa o equipamento

Acidente de trabalho 
tira a vida de morador 
de Jacarezinho

[TRAGÉDIA]

Jovem estava trabalhando em Arapongas 
quando foi atingido por escombros de um 
barracão de desabou

[JAGUARIAÍVA]

Vereadora solicita 
pagamento de 
serviços da SAMAE 
via conta bancária
Sandra Negrini disse que este é um pedido antigo 
da população e medida deve proporcionar mais 
conforto e agilidade aos munícipes

Linha com cerol corta pescoço 
de jovem em Siqueira Campos

Governo do 
Estado já abriu 
913 leitos de UTI 
para Covid-19
omente nas duas 
últimas semanas 
houve incremento de 
106 novas unidades 
de terapia intensiva 
para tratamento da 
infecção

Jaguariaíva amplia 
investimentos 
na rede de 
abastecimento de 
água na zona rural
Obra orçada em mais de 
R$125 mil foi realizada 
por equipe própria do 
Samae e Secretaria de 
Infraestrutura e Habitação

Trabalhadores 
ficam feridos 
após ônibus 
sair da pista 
na BR-369

Municípios da região 
já registraram mais 
de 1,1 mil pacientes 

com a Covid-19 e 71% 
estão recuperados
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Governo do Estado já abriu 913 
leitos de UTI para Covid-19

O Governo do Estado 
abriu 913 novos leitos  de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) para adultos na 
rede pública desde o início 
da pandemia do novo coro-
navírus. A previsão é alcan-
çar até 1,1 mil UTIs nos 
próximos dias, o que faria 
o Estado praticamente 
dobrar a oferta de unida-
des avançadas no Sistema 
Único de Saúde (SUS).
O número de novas unida-
des abertas já representa 
quase 70% das 1.315 UTIs 
adultas disponíveis no 
Paraná antes do começo da 
pandemia. Desde março, o 
esforço de enfrentamento à 
Covid-19 permitiu ampliar 
a estrutura de atendi-
mento em 50 hospitais de 
31 municípios, nas quatro 
macrorregionais de Saúde 
do Estado.
Somente nas duas últimas 

semanas houve incremento 
de 106 novas unidades de 
terapia intensiva para 
tratamento da infecção. 
Vinte foram ativados nesta 
segunda-feira (13): dez no 
Hospital Cemil, em Umua-
rama, e dez no Hospital do 
Idoso, em Curitiba.
Em paralelo, foram abertos 
1.403 leitos de enfermaria 
em todas as regiões do 
Estado, 37 UTIs pediátri-
cas e 70 enfermarias para 
crianças. Além disso, o 
governo entregou três hos-
pitais regionais (Ivaiporã, 
Telêmaco Borba e Guara-
puava), cujas conclusões 
estavam previstas para 
o final do ano. Também 
houve reforço de alas novas 
nos hospitais universitá-
rios de Londrina, Cascavel, 
Ponta Grossa e Maringá.
Essa estrutura é parte de 
um investimento que já 

ultrapassou R$ 400 milhões 
no Paraná. “Em poucos 
meses abrimos pratica-
mente a totalidade de leitos 
de UTI que o Estado dispo-
nibilizou para a população 
nos últimos 30 anos. Todos 
eles com insumos, equipes 
e recursos disponíveis. É 
um esforço muito grande 
para atender a população 
com dignidade”, afirmou o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.
REDE  – O governador 
destacou a estratégia regio-
nalizada, adotada desde o 
começo de 2019, e o apoio 
dos outros Poderes para 
a formatação dessa rede 
robusta. Foram R$ 130 
milhões disponibilizados 
pela Assembleia Legisla-
tiva, Tribunal de Justiça, 
Ministério Público, Defen-
soria Pública e Tribunal 
de Contas para enfrenta-

mento da pandemia.
“O Paraná vinha imple-
mentando o atendimento 
local, perto da casa das 
pessoas, em parceria com 
os hospitais privados e 
filantrópicos. Essa rede foi 
fortalecida para a epidemia 
de dengue e potencializada 
com a Covid-19. Nunca 
abrimos tantos leitos em 
tão pouco tempo. É um 
legado que ficará para a 
saúde pública”, acrescen-
tou Ratinho Junior.
Segundo a Secretaria de 
Saúde, novos leitos serão 
ativados nos próximos 
dias para ampliar o aten-
dimento. Na sexta-feira (17) 
serão abertas novas unida-
des no Hospital Regional de 
Guarapuava e até o fim do 
mês está prevista a inau-
guração do novo espaço da 
maternidade do Hospital 
Universitário do Norte do 

Paraná, em Londrina. A ala 
terá 30 leitos de UTI adulto 
e 42 leitos de enfermaria. O 
Hospital Regional do Lito-
ral, em Paranaguá, deve 
ganhar mais seis leitos de 
UTI.
“A estratégia regionali-
zada permite atendimento 
contra a Covid-19 perto 
da casa das pessoas. É 
uma estrutura que exige 
investimentos robustos 
e profissionais capacita-
dos. O Governo do Estado 
não mediu esforços para 
aumentar a estrutura dis-
ponível para atender aque-
les pacientes que desenvol-
vem quadros mais graves 
da doença”, explica o secre-
tário estadual de Saúde, 
Beto Preto.

[HISTÓRICO]
No dia 26 de março, no primeiro mês da 
pandemia, o Estado tinha 3.603 leitos de 
atendimento especializado (públicos e 
particulares, adultos e infantis) espalha-
dos pelo Paraná, dos quais 1.315 apenas 
de UTIs adultas.
A estratégia adotada pela Secretaria de 
Saúde foi de abertura gradual das novas 
vagas, conforme os espaços e as equipes 
foram sendo montadas nas unidades da 
capital e do Interior. Atualmente são 
quase 4,5 mil leitos no Estado, dos quais 
mais de 2 mil só de UTIs para adultos.

Somente nas duas últimas 
semanas houve incremento 
de 106 novas unidades 
de terapia intensiva para 
tratamento da infecção

AEN



Política e
FOLHA EXTRA terça-feira, 14 de julho de 2020 - Edição 2351

3
[NOVA LEI]

Câmara de Arapoti aprova projeto 
de instalação de bloqueador de ar 

em hidrômetros
Instalação será custeada pelo consumidor poderá ser 

feita pela concessionária de água e esgoto, pelo próprio 
cidadão ou pela empresa que comercializa o equipamento

A Câmara Municipal 
aprovou em 2º turno, nesta 
quarta-feira (08), por cinco 
votos a três, o Projeto de 
Lei 2117/2019, de autoria do 
vereador Jean Klichowski 
(Solidariedade) que auto-
riza a aquisição e instala-
ção de aparelho eliminador 
de ar para hidrômetros em 
imóveis de Arapoti.
O vereador lembra que o 
projeto começou a trami-
tar em dezembro do ano 
passado: ‘inicialmente o 
projeto previa obrigação 
da SANEPAR em instalar 
o dispositivo, porém por 
impedimentos na legisla-
ção, a redação precisou ser 
alterada deixando opcional 
ao consumidor a compra 
e a instalação do produto. 
“O usuário poderá adqui-
rir a válvula certificada 
pelo INMETRO, que custa 
entre R$15 e R$60, e fazer a 
instalação em até 20 centí-
metro após o hidrômetro”, 
explicou o vereador.

Segundo a matéria, a ins-
talação custeada pelo con-
sumidor poderá ser feita 
pela concessionária de 
água e esgoto, pelo próprio 
cidadão ou pela empresa 
que comercializa o equi-
pamento.
Segundo a justificativa do 
autor do projeto, o objetivo 
é diminuir o valor da conta 
de água eliminando a pre-
sença de ar nas tubulações. 
“Em Arapoti, são muitas as 
reclamações sobre o alto 
valor cobrado pelo abaste-
cimento de água. Quando 
o serviço é interrompido, 
os canos se enchem de ar 
e o hidrômetro continua 

girando interruptamente. 
Não é justo que os cida-
dãos paguem por algo que 
não consomem”, ressalta o 
vereador Jean.
Jean Klichowski explica 
ainda que estudos da Escola 
Federal de Engenharia de 
Itajubá (MG), onde um tipo 
de aparelho eliminador de 
ar é fabricado, revelam 
que a instalação do equipa-
mento pode significar uma 
economia de até 35% nas 
contas de água, variando 
de região para outra, de 
acordo com a frequência 
das interrupções no forne-
cimento de água.

Da Assessoria

[JAGUARIAÍVA]

Vereadora solicita 
pagamento de 

serviços da SAMAE 
via conta bancária

Por meio de várias soli-
citações, indicações e 
sugestões, o gabinete da 
vereadora Sandra Maria 
Negrini segue indicando 
em nome da população a 
autorização do Serviço 
Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto de Jagua-
riaíva- SAMAE, para 
que possa ser realizado 
o pagamento do serviço 
de água e esgoto através 
de cobrança Bancária, 
que é um conjunto de 
serviços que se oferece 
à  empresa para recebi-
mento de valores refe-
rentes às vendas de seus 
produtos e serviços. São 
realizados por meio de 
boleto de cobrança.
A vereadora explicou que 
recebe inúmeros pedidos 
da população alegando 
a facilidade, agilidade, 
economia a de tempo, 
bem como diminuição de 
filas, principalmente em 
tempo de Pandemia, se 
o pagamento do serviço 
do SAMAE for realizado 
através de contas bancá-
rias. “É impotente lem-
brar que nos últimos anos 
o SAMAE de Jaguariaíva, 
tem avançado positiva-

mente no Atendimento de 
seus serviços, bem como 
ao apoio a população. 
Entendemos também 
o esforço que tem sido 
feito pelas gestões para 
que a população receba 
cada vez mais um melhor 
atendimento, já que é 
um serviço de primeira 
necessidade, que inclui 
a prevenção de saúde 
pública”, explicou.
Além desta questão de 
melhorias na prestação 
dos serviços, para a verea-
dora é importante que a 
questão dos pagamentos 
também evolua. “No sen-
tido das cobranças do ser-
viço à população entende 
que é preciso avançar e 
eu como representante 
dessa mesma população 
recomendo mais uma vez 
um estudo ou pesquisa 
junto a população, para 
que seja averiguado o 
quanto é importante a 
alteração desse serviço, 
bem como os custos para 
que a comunidade opine 
e escolha o que é melhor 
para o bem comum”, 
finalizou. 

Sandra Negrini disse que este é um pedido antigo 
da população e medida deve proporcionar mais 

conforto e agilidade aos munícipes

Da Assessoria
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NA DIREÇÃO DA ALEP
O deputado Alexandre Amaro (Republicanos) assumiu a quinta 
secretaria da Assembleia Legislativa. A mudança ocorre após 
o deputado Marcel Micheletto (PL) se licenciar para assumir a 
Secretaria Estadual da Administração e Previdência Social.  “É 
um prazer colocar meu nome à disposição da Mesa Executiva 
para este trabalho. Sabemos que é uma tarefa árdua e impor-
tante. O posto aumenta a responsabilidade de servir ao Paraná”.
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[MAIS QUALIDADE]

Jaguariaíva amplia investimentos na rede 
de abastecimento de água na zona rural

Obra orçada 
em mais de 

R$125 mil foi 
realizada por 

equipe própria 
do Samae e 

Secretaria de 
Infraestrutura e 

Habitação

O Samae (Serviço 
Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto) de Jagua-
riaíva dá andamento ao 
trabalho de levar água 
potável às famílias da zona 
rural do município por 
meio de poços artesianos. 

Da Assessoria

Nesta semana a rede de 
abastecimento chegou ao 
bairro da Cachoeira.
A obra, orçada em mais 
de R$125 mil, foi realizada 
por equipe própria do 
Samae e Smih (Secretaria 
de Infraestrutura e Habita-

ção), contando com verba 
de R$25 mil do Governo do 
Estado para perfuração 
do poço artesiano. Entre 
os maiores recursos inves-
tidos pelo Samae nesta 
obra estão R$48 mil reais 
no reservatório de 30 mil 
litros e mais de R$23 mil 
reais em tubulação para os 
4 mil metros de rede.
Segundo o diretor-presi-
dente do Samae, Djalma 
Camargo Neto, antes a 
fonte de captação dessas 
ligações era a represa exis-
tente no bairro. A partir da 
conclusão, o fornecimento 
passa a ser captado do poço 

artesiano e abastecido pelo 
reservatório.
São 66 famílias beneficiadas 
com a nova rede de abaste-
cimento no Cachoeira, 
com taxa de manutenção 
de menos de R$17 reais ao 
mês. Além deste bairro o 
Samae já fez investimen-
tos e convênios para levar 
água aos moradores dos 
bairros Chapadão, Espigão 
Alto, Gentio e Morro Azul, 
abrangendo mais de 600 
famílias na zona rural de 
Jaguariaíva. Em breve o 
bairro do Cerradinho deve 
receber obra semelhante.

OBRAS PRIORIZADAS
O secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) anunciou 
o início das obras na BR-173. "Iniciamos nos próximos dias as 
obras priorizadas em Ponta Grossa. Defendemos investimentos 
para esta rodovia federal junto ao MPF e STF devido ao número 
de acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal. Até 
novembro de 2021, entregaremos as obras concluídas".

TRANSPORTE COLETIVO
O deputado Hussein Bakri falou sobre a telereunião que dis-
cutiu a ocupação do transporte coletivo no Paraná enquanto 
perdurar a pandemia do coronavírus. "Debatemos dois proje-
tos de lei em tramitação na Assembleia – dos deputados Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) e Tadeu Veneri (PT) – que estipulam 
limite no número de passageiros para a circulação dos ônibus. 
O governo Ratinho Junior comunga o interesse do legislativo 
para construir a melhor solução para esse tema, pois sabida-
mente a aglomeração no transporte coletivo é um grande foco 
de transmissão da covid-19 e não podemos deixar colapsar o 
nosso sistema de saúde," reforça Bakri.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Projeto de lei protocolado na Alep prevê a 
aceleração da implantação do BIM (Mode-
lagem da Informação da Construção) no 
Paraná. A proposta apresentada pelos 
deputados Luiz Fernando Guerra (PSL), 
Mabel Canto (PSC) e Delegado Francis-
chini (PSL) pretende garantir um novo 
padrão para construção de empreendi-
mentos públicos, alterando que estabe-
lece normas sobre licitações, contratos 
administrativos e convênio no âmbito dos 
poderes estaduais. "O projeto tem o objetivo 
de promover a inovação tecnológica para 
melhoria na qualidade de projetos e obras 
públicas", afirma Guerra.

MELHORIAS
O deputado Alexandre Curi (PSB) con-
seguiu destinar mais de R$ 600 mil para 
Florestópolis. O dinheiro será usado em 
pavimentação asfáltica, adequação da 
rede de drenagem das águas das chuvas, 
meio fio com sarjeta, e ainda a urbanização 
das calçadas e sinalização viária. "Meus 
agradecimentos ao apoio do governador 
Ratinho Junior, e ao secretário João Carlos 
Ortega, do Desenvolvimento Urbano. 
Apesar de tudo que estamos passando, um 
momento tão delicado, o trabalho não pára, 
continuamos gerando emprego e cuidando 
do bem estar dos paranaenses"

COOPERAÇÃO
O presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ademar Traiano (PSDB), parti-
cipa hoje do encontro virtual organizada 
pela Secretaria Estadual da Fazenda 
para debater a cooperação entre poderes 
contra a pandemia. 
“Essa união dos poderes e entes públicos 
vai permitir que possamos ver a real 
situação econômica do estado e, juntos, 
tomarmos decisões para enfrentar essa 
crise que o estado e país está passando em 
razão do coronavírus e também encontrar 
mecanismos para amenizar os efeitos 
econômicos para toda a sociedade”, disse 
Traiano.

ALAVANCADA
O presidente do MDB do Paraná, João 
Arruda, espera dobrar o número de 
representantes do partido na Câmara de 
Vereadores de Curitiba. "Temos ótimos 
pré-candidatos representantes de vários 
setores, bairros e segmentos. Serão 58 
candidatos, dos quais, 18 candidatas 
mulheres. Fazemos reuniões periódicas e 
tenho certeza que a nossa chapa será uma 
grande alavanca para a candidatura do 
MDB à prefeitura de Curitiba. E afirma, 
"o que mais interessa é ter um plano de 
inclusão, de inovação e vários projetos 
destinados aos jovens de Curitiba".
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Acidente de trabalho tira a vida 
de morador de Jacarezinho

Da Redação

Da Redação

e
[TRAGÉDIA]

[SUSTO] [TRÂNSITO]

Jovem estava 
trabalhando 

em Arapongas 
quando foi 

atingido por 
escombros de 

um barracão 
de desabou

Um grave acidente de 
trabalho registrado neste 
domingo (12) em Arapon-
gas tirou a vida de um 
jovem de 22 anos morador 
de Jacarezinho. 
De acordo com as primei-

ras informações, a vítima 
fatal foi identificada como 
Felipe Augusto Cesário 

da Silva. Ele estava junto 
com outras duas pessoas 
trabalhando na construção 

de um barracão em um 
terreno situado na região 
da Colônia Esperança, 
em Arapongas, quando 
parte da estrutura cedeu e 
acabou atingindo o jovem 
que não resistiu e morreu 
no local. 
Equipes do Corpo de Bom-
beiros e do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência) estiveram 
no local prestando aten-
dimento as outras duas 
vítimas que foram encami-
nhadas ao Honpar e a Santa 
Casa em estado grave. Um 
helicóptero do serviço 
aéromédico foi acionado 
para prestar apoio ao aten-

dimento das vítiams. 
Já o corpo de Felipe foi 
encaminhado para Jacare-
zinho para ser sepultado na 
manhã desta segunda-feira 
(13) no cemitério munici-
pal da cidade. A equipe da 
Polícia Civil de Arapongas 
também foi acionada e deve 
investigar as causas e cir-
cunstâncias do acidente. 

O corpo de Felipe foi 
encaminhado para 
Jacarezinho para ser 
sepultado na manhã 
desta segunda-feira

Linha com cerol corta pescoço 
de jovem em Siqueira Campos

Um jovem levou um 
grande susto ao passar por 
uma situação que poderia 
ter terminado de maneira 
trágica. Isso porque, teve 
seu pescoço ferido por uma 
linha com cerol. A situação 
foi registrada no último 
sábado (11) em Siqueira 
Campos. 
De acordo com informa-
ções do radialista Claret 
Coutinho, o jovem seguia 
para casa de seu avô que 
fica situada no bairro 
do Pinhalzinho quando, 
nas proximidades da Vila 
Operária, teve o pescoço 
ferido por uma linha com 
cerol. Com isso, a vítima 
teve de ser levada para o 
Pronto Socorro da Santa 
Casa de Siqueira Campos 
para receber atendimento 
médico sendo necessário 
suturar o ferimento com 
cinco pontos. 
Na semana passada, a 
Assembleia Legislativa 

do Paraná aprovou o pro-
jeto de Lei 727/2019 que 
proíbe a posse, uso, fabri-
cação, comercialização ou 
transporte da mistura de 
cola e vidro popularmente 
conhecida como cerol. A 
proibição ainda envolve a 
linha chilena ou qualquer 
tipo de produto que cause 
risco cortante aos fios uti-

lizados para soltar pipas. A 
Lei segue para sanção do 
governador e a população 
poderá realizar denúncias 
através do fone 181. A pena 
será de multa que pode 
variar de R$ 1.050 a R$ 2.100 
que, em caso de menores, 
será aplicada aos pais ou 
responsáveis. 

Felizmente, 
ferimento foi 
superficial, 
mas poderia 
ter tirado a 
vida da vítima

Colisão envolvendo três 
veículos deixa cinco 

feridos em Jacarezinho

Um acidente de 
trânsito registrado na 
tarde deste domingo (12) 
em Jacarezinho deixou 
cinco pessoas feridas. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviá-
ria Estadual, a ocorrên-
cia foi registrada por 
volta das 13h na PR-431. 
Dois automóveis, sendo 
um Fiat Punto e uma 
Renault Oroch, e uma 
carreta Volvo se envol-
veram na colisão que 
aconteceu próximo ao 
trevo que dá acesso à 

cidade de Cambará. 
No Punto,  seguiam 
quatro pessoas, sendo 
que todos ficaram feridos 
e foram encaminhados 
ao Pronto Socorro para 
receber atendimento 
médico. Os policiais 
ainda constataram que 
o motorista do veículo 
não possuía CNH. Já a 
carreta chegou a sair da 
pista e tombou, porém, 
o motorista também 
sofreu apenas ferimento 
leves. O condutor da 
Oroch não ficou ferido. 
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Cleo Pires resolveu com-
partilhar algumas emoções 
com o seus seguidores. 
A atriz revelou que tem 
sofrido com crises de ansie-
dade durante o período de 
isolamento social por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus. Segundo a famosa, 
pequenas situações do seu 
cotidiano funcionam como 
gatilhos para iniciar uma 
crise. “Esse isolamento 
aumentou muito a ansie-
dade. Pequenas coisas do 
dia a dia acabam virando 

gatilho para a ansiedade. 
Tipo um call importante, 
a espera de uma resposta 
de uma pessoa, pegar 
um delivery no portão. 
Várias coisinhas começam 
a causar a ansiedade real. 
Eu sei que estou com 
ansiedade quando começa 
aquela tensão muscular. 
Pega aqui (nas costas) e no 
maxilar. Eu fico muito agi-
tada. Esses são os sintomas 
que vejo em mim”, explicou 
a artista.
Cleo Pires contou que essa 

não é a primeira vez que 
sofre com esse problema. 
A atriz disse que conta com 
a ajuda profissional para 
ajudá-la neste momento.
“Eu busco ajuda porque 
já sofri muito com ansie-
dade. Já tive crises mesmo. 
Minha dica é buscar ajuda. 
Não tenta passar por tudo 
sozinha. Ajuda profissional 
é uma maravilha. Saúde 
mental não é brincadeira”, 
explicou.

Relax e

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br
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Cleo Pires revela crise de 
ansiedade durante quarentena

ACM Neto condiciona Carnaval em Salvador à 
vacina contra covid-19 até novembro

Das Agências

O prefeito de Salvador, 
ACM Neto (DEM), afirmou 
nesta 2ª feira (13.jul.2020) 
que a festa do Carnaval na 
capital baiana não deve ser 
realizada em 2021 caso não 
haja até novembro 1 plano 
de imunização contra a 
covid-19.
“Se não houver uma vacina 
ou se não houver uma cla-
reza em relação à imuni-
dade coletiva até o mês de 

novembro, então pode ser 
que a prefeitura não tenha 
elementos de segurança 
para manter o carnaval”, 
declarou o mandatário. A 
possibilidade de adiamento 
da festa tradicional já havia 
sido aventada pelo prefeito 
em entrevista ao programa 
Poder em Foco –produzido 
em parceria entre Poder360 
e SBT. ACM Neto ressaltou 
que o Carnaval reúne cerca 

de 3 milhões de pessoas 
pelas ruas de Salvador. A 
Bahia é o 5º Estado no ran-
king de casos confirmados 
de covid-19 no Brasil. Até 
a última atualização do 
Ministério da Saúde, divul-
gada no domingo (12.jul), 
havia 105.763 registros da 
doença na unidade federa-
tiva –24.831 contabilizados 
na capital, Salvador.

Karina 
Bacchi diz se 

arrepender de 
ter posado nua: 

“Não acho legal”
A atriz e apre-

sentadora 
Karina Bacchi 
fez uma revela-

ção em seu 
canal no You-
Tube. A loira 

disse que se 
arrependeu de 

ter posado nua 
para a revista 

masculina 
Playboy em 

2006.
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Trabalhadores ficam feridos após 
ônibus sair da pista na BR-369

[ACIDENTE]

[RIBEIRÃO DO PINHAL]

Três pessoas ficaram 
feridas após o ônibus em 
que elas estavam sair da 
pista e cair em um buraco. 
O acidente aconteceu na 
manhã desta segunda-feira 
(13) na BR-369.
De acordo com as primei-

ras informações, o coletivo 
transportava 27 trabalha-
dores de uma usina de Jaca-
rezinho que estavam indo 
trabalhar em Itambaracá. 
Quando o ônibus seguia no 
trecho da rodovia entre os 
municípios de Cambará e 

Andirá, o motorista acabou 
perdendo o controle em 
uma curva após uma falha 
mecânica e saiu da pista 
caindo em um buraco. 
Com o acidente, três pes-
soas ficaram feridas e tive-
ram que ser encaminhadas 

ao Pronto Socorro da Santa 
Casa de Andirá para rece-
ber atendimento médico. 
Equipes do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) e socorristas da 
concessionária que admi-
nistra o trecho estiveram 

no local prestando atendi-
mento as vítimas. A equipe 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral também esteve no local 
prestando atendimento a 
ocorrência. 

Da Redação

Polícia encontra revólver 
em berço de bebê e 

suspeito é preso

Um homem foi preso 
na manhã da última sex-
ta-feira (10) em posse de 
armas de fogo. A ocorrên-
cia foi registrada no muni-
cípio de Ribeirão do Pinhal. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada pelo 
investigador da Polícia 
Civil para prestar apoio ao 
cumprimento de um man-
dado de busca e apreensão 
em uma residência situada 
na Vila Carvalho. Com isso, 
os policiais foram ao ende-
reço informado cumprir a 
ordem judicial. 
No local, um indivíduo foi 

informado sobre a situa-
ção e confessou que tinha 
uma Garrucha calibre 22 
guardada em uma caixa 
de ferramentas. Durante 
as buscas na residência, o 
investigador da PC encon-
trou, em cima de um guarda 
roupas, um pacote de balas 
calibre 38 intactas. Em 
um quarto, foi localizado 
em um berço escondido 
embaixo do colchão um 
revólver calibre 38 com 
cinco munições intactas e 
numeração raspada. 
Frente aos fatos, o indi-
víduo foi preso e levado 
juntamente com as armas 

apreendidas para delegacia 
da Polícia Civil. 
Ainda na sequência, os 
policiais prestaram apoio 
ao cumprimento de outro 
mandado de busca e apreen-
são na Vila Hermínia em 
desfavor de um indivíduo 
suspeito de envolvimento 
com roubos. No local, 
foram apreendidas roupas 
para averiguação em rela-
ção ao crime. Já em outra 
residência, foi encontrado 
um simulacro de arma de 
fogo, porém, o suspeito não 
foi encontrado. 

No local, um indivíduo foi informado sobre a situação e confessou ainda que tinha 
uma Garrucha calibre 22 guardada em uma caixa de ferramentas
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Suspensão de parcelamentos do IPAS Jaguariaíva não 
onera servidores e resguarda patrimônio do instituto

[PROJETO DE LEI]

O consumo deve ser inteligente, respeitando a cartilha da Sustentabilidade. 
Nunca é tarde para economizar água, amigo!

Nesta semana uma polê-
mica discussão se formou 
com o envio do projeto de 
lei 19/2020 que propõe a 
suspensão do pagamento 
de aportes, amparado pela 
portaria n° 14.816 do Minis-
tério da Economia.
Como em todo o Brasil, 
Jaguariaíva tem tido sua 
economia afetada com 
a perda de arrecadação 

devido à pandemia, o cál-
culo é de que a queda do 
orçamento municipal de 
abril a dezembro deste 
ano será de R$ 23 milhões. 
Para tentar recompor parte 
desta queda, o Governo 
Federal repassou cerca de 
R$ 6,5 milhões, que estão 
sendo pagos em parcelas 
até setembro, contudo, o 
déficit continua alto, por 

volta de R$ 17 milhões.
Uma das providências que 
os municípios têm tomado, 
em razão da queda de 
arrecadação e pautados 
em uma portaria editada 
pelo governo federal, é a 
suspensão de pagamentos 
de aportes e parcelamen-
tos relacionados à parte 
patronal, não onerando os 
servidores aposentados, 

ativos ou pensionistas, que 
não terão a folha ou con-
tribuição previdenciária 
afetadas de forma alguma.
Vale lembrar que grande 
parte deste parcelamento, 
ao qual o Ipas está subme-
tido, é referente a dívidas e 
ações judiciais acumuladas 
de 1993, ano seguinte à cria-
ção do instituto, até 2009, 
quando a justiça deter-
minou o parcelamento da 
dívida de mais de R$ 40 
milhões, a qual o municí-
pio vem pagando religio-
samente para manter as 
certidões, ao passo em que 
também reserva dinheiro 
em caixa para que não falte 
pagamento aos servidores.
O prefeito José Sloboda 
pontua as ações da admi-
nistração para gerar eco-
nomia, como o corte de seu 
salário, da vice-prefeita 
Alcione Lemos, dos agen-
tes políticos (secretários) e 
cargos comissionados, bem 
como a redução drástica de 
horas extras, suspensão 
de contratos, que apenas 
no mês de junho geraram 

uma economicidade de R$ 
372 mil.
Considerada como uma 
forma de prevenção para 
a manutenção de todos os 
pagamentos aos inativos e 
patrimônios do instituto, a 
medida também visa res-
guardar este patrimônio, 
quando evita um possível 
atraso destes aportes e, con-
sequentemente, o bloqueio 
deste patrimônio.
O presidente do Ipas 
explica que, diferente do 
que foi disseminado por 
algumas pessoas nas redes 
sociais, a medida não traz 
nenhum prejuízo para 
os servidores, muito pelo 
contrário, resguarda a 
instituição em caso de não 
pagamento devido a queda 
na arrecadação, até porque 
hoje o instituto tem em 
caixa quase R$ 50 milhões, 
valor que deve garantir 
aposentadorias, auxílios 
e pensões. Valdemir ainda 
acrescenta que a dívida, 
caso seja suspensa, será 
paga com correção mone-
tária.

Da Assessoria

O prefeito José Sloboda pontua as ações 
da administração para gerar economia, 
como o corte de seu salário
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ARAPOTI

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 28/2020
PROCESSO Nº Processo 8/2020
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
OBJETO: Registro de preços para aquisição de CORTINAS, para manutenção das unidades Escolares Municipais.
FORNECEDOR: M GIROLDO DECORA LTDA / C.N.P.J. 18.900.026/0001-51
VALOR GLOBAL: 7.450,00 (Sete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:

LOTE 1

Código 
do pro-
duto

Descrição do produto Marca do produto Und Qtd Preço unitário Preço total

30119 CORTINA 2,10 X 1,80 (SALA 3 - LADO DIREITO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 2,00 245,10 490,20
30132 CORTINA PERSIANA  3,40 X 1,40 (COZINHA - LADO ESQUERDO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 416,70 416,70
30118 CORTINA 4,10 X 1,80 (SALA 2 - LADO DIREITO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 445,60 445,60
30117 CORTINA 2,50 X 1,80 (SALA 1 - LADO DIREITO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 283,10 283,10
30131 CORTINA 1,20 X 1,40 (SALA DIREÇÃO - LADO ESQUERDO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 153,80 153,80
30130 CORTINA 2,80 X 1,40 (SALA DIREÇÃO - LADO ESQUERDO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 278,90 278,90
30129 CORTINA 3,70 X 1,60 (SALA 5 - PROFESSORES - LADO ESQUERDO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 2,00 387,90 775,80
30128 CORTINA 2,0 X 1,80 (SALA 4 - QUARTO BEBÊ - LADO ESQUERDO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 242,50 242,50
30127 CORTINA 2,0 X 1,0 (SALA 4 - QUARTO BEBÊ - LADO ESQUERDO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 201,10 201,10
30126 CORTINA 2,10 X 1,80 (SALA 3 - LADO ESQUERDO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 2,00 246,80 493,60
30125 CORTINA 4,15 X 1,80 (SALA 2 - LADO ESQUERDO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 448,80 448,80
30124 CORTINA 2,50 X 1,80 (SALA 1 - LADO ESQUERDO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 3,00 283,10 849,30
30123 CORTINA 2,30 X 1,80 (AUDITÓRIO - LADO DIREITO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 2,00 274,70 549,40
30122 CORTINA 5,56 X 1,60 (SALA 6 - LADO DIREITO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 527,40 527,40
30121 CORTINA 2,50 X 1,80 (SALA 5 - LADO DIREITO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 3,00 283,10 849,30
30120 CORTINA 4,10 X 1,80 (SALA 4 - LADO DIREITO) LOFTY FLEX ILIOS UNI 1,00 444,50 444,50
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00104
DATA ASSINATURA: 13/07/2020.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de 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

EXTRATO
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 28/2020
PROCESSO Nº 08/2020

A Pregoeira comunica aos interessados na execução 
do objeto do Edital em epigrafe, que após a analise 
e verificação das propostas ofertadas, decidiu clas-
sificar as seguintes proponentes:
Empresa
Valor R$

M GIROLDO DECORA LTDA
7.450,00

Arapoti, 03 de Junho de 2020.
Luana Lordelos Fernandes
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico n° 28/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho da Prefeita Municipal;
De 10/07/2020.

Homologando e Adjudicando o procedimento licitató-
rio realizado na modalidade de Pregão Eletrônico n° 
28/2020, a empresa:

Empresa
Valor (R$)

M GIROLDO DECORA LTDA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512-3159 / 3032 
/ 3033 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2020.
Processo nº 46/2020.
Objeto:    Contratação de Agente de Integração espe-
cializado em administrar programas de estágio para 
intermediar realização de estágio remunerado, no 
âmbito do Município de Arapoti, Estado do Paraná, 
por alunos regularmente matriculados e com fre-
qüência efetiva em cursos de educação superior e 
nível técnico, vinculado ao ensino público e particular, 
mediante concessão de bolsa auxílio.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do 
dia 14/07/2020, até às 17h30mim do dia 27/07/2020.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h00min 
até às 08h45min, do dia 28/07/2020.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min 

Objeto: Registro de preços para aquisição de COR-
TINAS, para manutenção das unidades Escolares 
Municipais.

Contrato n° 183/2020
Contratada: M GIROLDO DECORA LTDA.
Valor Global: R$ 7.450,00 (Sete Mil Quatrocentos e 
Cinquenta Reais).

Dotação Orçamentária: 
08.002.12.361.0015.2084.3.3.90.30.00104
Prazo Execução/Vigência: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 13/07/2020.

7.450,00

Objeto: Registro de preços para aquisição de COR-
TINAS, para manutenção das unidades Escolares 
Municipais.

NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal



10Editais
FOLHA EXTRA terça-feira, 14 de julho de 2020 - Edição 2351

do dia 28/07/2020.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Percentual Máximo: O Percentual de Taxa Adminis-
trativa Máxima Admissível para certame está fixado 
em 7,05% (sete vírgula zero cinco por cento).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser 
retirado na Divisão de Licitação e Compras, sito a 
Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro Centro 
Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 
84.990-000, no horário das 08h00min às 11h30min e 
das 13h00min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, 
ou, encontra-se disponibilizado através do site: www.
arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do 
endereço eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 13/07/2020.
Idineu Antonio da Silva
Pregoeiro

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Artigo 1º - Fica aberto no atual orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) para reforço das dotações acima: 

    Artigo 2º - Servirá como recursos os cancelamentos das seguintes dotações do atual orçamento 
vigente conforme descritos acima: 

                   Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições ao contrário. 

Jundiaí do Sul, 13 de julho de 2020. 

_______________________ 
ECLAIR RAUEN 

             Prefeito Municipal  

Município de Jundiaí do Sul – 2020 
         DECRETO Nº 42/2020 

 

Lei/Ato nº 10644 - Decreto nº 42/2020 de 13/07/2020 Nº AnoEscopo

Autorização: 10096 Lei ordinária Lei Orçamentária Anual - LOA 584 2019
Crédito adicional Recurso do crédito adicional Previsto Realizado 

Anulação de Dotações 90.000,0090.000,00Suplementar

Despesa
05

05.001
04.122.0010.2010 

4.4.90.52.00.00
450 00000 Recursos Ordinários (Livres)

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de 
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 4.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

05
05.001

04.122.0010.2010 
4.4.90.52.00.00

460 00501 Receitas de Alienações de Ativos
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de 
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 10.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

11
11.001

27.122.0010.2066 
4.4.90.52.00.00

2610 00000 Recursos Ordinários (Livres)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de 
Gabinete do Diretor
Departamernto Municipal de Esportes e Lazer 4.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

12
12.001

10.122.0010.2072 
3.3.90.39.00.00

2820 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de 
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 60.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

14
14.001

08.244.0024.2104 
3.3.90.36.00.00

4840 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Manutenção e Coordenação do Centro de Refererência de Assistência Social -
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 6.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

14
14.001

08.244.0024.2105 
3.3.90.36.00.00

5060 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Crianças e 
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 6.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

15
15.003

08.451.0027.1021 
4.4.90.51.00.00

5660 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do Prédio para Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -
Divisão de Obras
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 90.000,00Anulação

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

Resumo acumulado Recurso do crédito adicional Previsto Realizado Tipo de alteração
Suplementar
Suplementar

Anulação de Dotações
Anulação de Dotações

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

Acréscimo 
Anulação 

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2020
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 a candidata aprovada em 4º lugar 
para o emprego público de Enfermeira, Sra. Luana 
Piloti Yamagami, CPF 080.544.759-85,  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.
2- A contratação dos  candidatos aprovados realizar-
-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, 13 de julho de 2020.

Eclair Rauen
Prefeito



11Editais
FOLHA EXTRA terça-feira, 14 de julho de 2020 - Edição 2351

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Artigo 1º - Fica aberto no atual orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) para reforço das dotações acima: 

    Artigo 2º - Servirá como recursos os cancelamentos das seguintes dotações do atual orçamento 
vigente conforme descritos acima: 

                   Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições ao contrário. 

Jundiaí do Sul, 13 de julho de 2020. 

_______________________ 
ECLAIR RAUEN 

             Prefeito Municipal  

Município de Jundiaí do Sul – 2020 
         DECRETO Nº 42/2020 

 

Lei/Ato nº 10644 - Decreto nº 42/2020 de 13/07/2020 Nº AnoEscopo

Autorização: 10096 Lei ordinária Lei Orçamentária Anual - LOA 584 2019
Crédito adicional Recurso do crédito adicional Previsto Realizado 

Anulação de Dotações 90.000,0090.000,00Suplementar

Despesa
05

05.001
04.122.0010.2010 

4.4.90.52.00.00
450 00000 Recursos Ordinários (Livres)

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de 
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 4.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

05
05.001

04.122.0010.2010 
4.4.90.52.00.00

460 00501 Receitas de Alienações de Ativos
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de 
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 10.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

11
11.001

27.122.0010.2066 
4.4.90.52.00.00

2610 00000 Recursos Ordinários (Livres)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de 
Gabinete do Diretor
Departamernto Municipal de Esportes e Lazer 4.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

12
12.001

10.122.0010.2072 
3.3.90.39.00.00

2820 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Departamento Municipal de 
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 60.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

14
14.001

08.244.0024.2104 
3.3.90.36.00.00

4840 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Manutenção e Coordenação do Centro de Refererência de Assistência Social -
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 6.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

14
14.001

08.244.0024.2105 
3.3.90.36.00.00

5060 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Crianças e 
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 6.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

15
15.003

08.451.0027.1021 
4.4.90.51.00.00

5660 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do Prédio para Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -
Divisão de Obras
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 90.000,00Anulação

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

Resumo acumulado Recurso do crédito adicional Previsto Realizado Tipo de alteração
Suplementar
Suplementar

Anulação de Dotações
Anulação de Dotações

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

Acréscimo 
Anulação 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o Edital de Concurso Público nº. 001/2019,
RESOLVE:
1- Convocar o candidato aprovado em 2º lugar, Sr. 
Denis Nunes de Macedo, portador do RG. nº. 9082132-
6,  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.
3- A não manifestação da convocação no prazo de 05 
(cinco) dias será considerado como desistente, auto-
rizando a convocação de outros classificados.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 10 de julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito

PORTARIA Nº. 068/2020.
SÚMULA:  Autoriza a condução de veículos oficiais da 
Entidade por Conselheiros Tutelares não ocupantes do 
cargo de motorista e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul/PR, Eclair 
Rauen, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o reduzidíssimo número de servi-
dores detentores do cargo de motorista, bem assim a 
impossibilidade momentânea de se realizar concurso 
público para provimento de vagas;
CONSIDERANDO que os motoristas do quadro en-

contram-se lotados em departamentos e unidades 
administrativas que desenvolvem serviços públicos 
contínuos cujo remanejamento pode comprometer o 
interesse público;
CONSIDERANDO a necessidade de locomoção dos 
Conselheiros Tutelares  não motoristas do quadro para 
atender interesses da Entidade, e
CONSIDERANDO que, no âmbito da administração 
pública federal há tal permissão conforme Lei 9.327, 
de 9 de dezembro de 1996,
RESOLVE:
ART. 1°. Credenciar e autorizar a Conselheira Tutelar 
não ocupante do cargo de motorista para a condução 
de veículos oficiais da Entidade:
I. Letícia da Rocha Oliveira – Conselheira Tutelar, 
portadora da CNH n. 07443611205, RG/PR 10.660512-2 
e CPF 099.297.329-50. 
ART. 2°. A autorização de que trata esta Portaria con-
templa apenas a condução de veículos de transporte 
individual, sendo vedada a direção de veículos de 
transporte coletivo, de cargas ou máquinas pesadas, 
exceto em casos de emergências, de acordo com a 
Lei N.º 9.327/ 96.
Parágrafo Único: A Conselheira Tutelar credenciada 
deverão:
a). Fornecer cópia da CNH ao setor de Recursos 
Humanos para fins de arquivamento, preencher uma 
ficha cadastral e assinar um termo de compromisso e 
responsabilidade;
b). Respeitar a legislação de trânsito e, qualquer infração 
cometida será por ela responsável;
c). Responder cível e criminalmente por crimes de 
trânsito que cometer, inclusive ressarcir o erário em 
caso de verificado prejuízo;
d). Utilizar o veículo oficial estritamente no interesse 

da Entidade e durante o expediente ou atividade que 
estiver sendo desenvolvida;
e). Submeter às normas de abastecimento e regras 
quanto ao diário de bordo, sob pena de responsabi-
lização pessoal.
ART. 3°. A critério da administração, poderá ser esten-
dida a permissão de que trata esta Portaria a outros 
Conselheiros Tutelares, quando assim recomendar o 
interesse público desde que devidamente motivado 
e normatizado.
ART. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e revoga disposições contrárias.
Jundiaí do Sul/PR, em   10 de julho  de 2020.

Eclair Rauen.
Prefeito

ERRATA  A LEI Nº. 607 DE 08 DE JULHO DE 2020
 
   ECLAIR RAUEN, Prefeito Municipal 
de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, torna publica a seguinte ERRATA:

   No texto do Art. 1º da Lei Municipal 
nº. 607/2020, publicado no Jornal Folha Extra, Edição 
nº. 2349 de 09/07/2020, pg 6, ONDE SE LÊ: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar 
nova dotação orçamentária e proceder a abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ (sessenta 
e um mil e cinquenta reais), nas seguintes rubricas 
orçamentárias, do orçamento vigente do Poder Exe-
cutivo  Municipal:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº30/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro2020, 
que declarou Dispensável a Licitação á Aquisição de 
porta de vidro temperado e portão em chapa com 
instalação no Prédio da Unidade Mista de saúde São 
Francisco de Assis, conforme solicitação realizada 
pelo Departamento Municipal de Saúde, com funda-
mento no Art. 24, Inciso II. Perfazendo o valor total 
para a compra do objeto requisitado é de R$ 3.254,00 
(três mil duzentos e cinquenta e quatro reais) em favor 
da Empresa Zailda de Jesus Pereira Merlin CNPJ: 
00.937.753/0001-28. Face ao disposto no Art. 26 da 
Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 04/2020
O Pregoeiro do Município Sr. Walderlei Leme Fer-
nandes e a Equipe de Apoio devidamente nomeados 
através da Portaria nº 01/2020 de 17/01/2020,  não 
havendo nenhuma interposição de recurso por parte 
das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO do Pro-
cesso Licitação Pregão Presencial nº 04/2020, tendo 
como objetivo MENOR PREÇO NO LOTE, a preços 
fixo e sem reajuste, objetivando a Contratação de 
Prestação de Serviço de Empresa Especializada para 
fornecimento de programa de computador, licenciado, 
na modalidade de serviços continuados de na área da 
saúde, para informatizar todos os serviços e unidades 
do Departamento Municipal de Saúde, envolvendo a 
implantação, conversão das bases de dados em uso, 
treinamento, suporte, manutenção e atualização do 
respectivo software, produção e indicadores e orien-
tação pata utilização das informações produzidas para 
a Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, conforme 
especificações e quantitativos constantes neste Termo 
de Referência, pelo período de 12 meses, constantes 
do Memorial Descritivo (ANEXO I), de acordo com a 
solicitação feita pelo Departamento Municipal de Saúde, 
ficando a vencedora dos itens, como segue: 

Item Quant. Unid Descrição do Produto ou 
Serviço.

V. Unit. V. Total

01 12 PS Licenciamento, manu-
tenção e suporte remoto 
e presencial do Sistema 
de Gestão de Saúde, 
produção de indicadores 
e orientação para o uso 
adequado das informa-
ções em Saúde. Conforme 
plano de Trabalho em 
anexo.

3.700,00 44.400,00

Informamos que o valor total é de R$ 44.400,00 
(quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), para 
totalidade da Prestação de Serviços, em favor da 
Empresa J.N. RIBEIRO - ME, inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.504.425/0001-02.
Declarada vencedora do certame a o valor global, fixo e 
sem reajuste, proposto para execução integral do objeto.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de 
licitação, atendendo assim as necessidades da admi-
nistração. Assim sendo, ficando a proponente acima 
citada vencedora do certame e sugere à autoridade 
superior a homologação do presente Pregão Presencial 
nº 04/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 13 de julho de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 04/2020
Homologo a decisão do senhor Walderlei Leme Fernan-
des e a Equipe Apoio devidamente nomeados através 
da Portaria nº 01/2020 de 17/01/2020, não havendo 
nenhuma interposição de recurso por parte das lici-
tantes, tornou público à ADJUDICAÇÃO do Processo 
Licitação Pregão Presencial nº 04/2020, tendo como 
objetivo MENOR PREÇO NO LOTE, a preços fixo e 
sem reajuste, objetivando a Contratação de Prestação 
de Serviço de Empresa Especializada para forneci-

LEIA SE:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar nova 
dotação orçamentária e proceder a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 121.429,07 (cento 
e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e 
sete centavos), nas seguintes rubricas orçamentárias, 
do orçamento vigente do Poder Executivo Municipal:

Jundiaí do Sul – Paraná, em 13 de julho de 2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Eclair Rauen 
Prefeito 

ERRATA  AO DECRETO MUNICIPAL  Nº. 40 DE 09 
DE JULHO DE 2020
 
   ECLAIR RAUEN, Prefeito Municipal 
de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, torna publica a seguinte ERRATA:

   No texto do Art. 1º do Decreto Mu-
nicipal nº. 40/2020, publicado no Jornal Folha Extra, 
Edição nº. 2350 de 10/07/2020, pg 6, ONDE SE LÊ: 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar 
nova dotação orçamentária e proceder a abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de R$ (sessenta 
e um mil e cinquenta reais), nas seguintes rubricas 
orçamentárias, do orçamento vigente do Poder Exe-
cutivo  Municipal:

LEIA SE:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar nova 
dotação orçamentária e proceder a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 121.429,07 (cento 
e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e 
sete centavos), nas seguintes rubricas orçamentárias, 
do orçamento vigente do Poder Executivo Municipal:

Jundiaí do Sul – Paraná, em 13 de julho de 2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Eclair Rauen 
Prefeito 

devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 13 de julho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

mento de programa de computador, licenciado, na 
modalidade de serviços continuados de na área da 
saúde, para informatizar todos os serviços e unidades 
do Departamento Municipal de Saúde, envolvendo a 
implantação, conversão das bases de dados em uso, 
treinamento, suporte, manutenção e atualização do 
respectivo software, produção e indicadores e orienta-
ção pata utilização das informações produzidas para 
a Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, conforme 
especificações e quantitativos constantes neste Termo 
de Referência, pelo período de 12 meses, constantes 
do Memorial Descritivo (ANEXO I), de acordo com 
a solicitação feita pelo Departamento Municipal de 
Saúde, ficando a vencedora dos itens, como segue: 

Item Quant. Unid Descrição do Produto 
ou Serviço.

V. Unit. V. Total

01 12 PS Licenciamento, manu-
tenção e supor te 
remoto e presencial do 
Sistema de Gestão de 
Saúde, produção de 
indicadores e orienta-
ção para o uso ade-
quado das informações 
em Saúde. Conforme 
plano de Trabalho em 
anexo.

3.700,00 44.400,00

Informamos que o valor total é de R$ 44.400,00 
(quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), para 
totalidade da Prestação de Serviços, em favor da 
Empresa J.N. RIBEIRO - ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.504.425/0001-02.
Declarada vencedora do certame a o valor global, 
fixo e sem reajuste, proposto para execução integral 
do objeto.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital 
de licitação, atendendo assim as necessidades da 
administração. 
Assim sendo, ficando a proponente acima citada 
vencedora do certame referente ao presente Pregão 
Presencial nº 04/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 13 de julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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OUTRAS PUBLICAÇÕES PINHALÃO

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria 
Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico 
nº. 22/2020 de 19/05/2020 a FAVOR do Proponente:
HIGISEG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, CNPJ Nº 
33.806.148/0001-77, pelo valor total de R$ 15.948,98 (Quinze mil novecentos e 
quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      Em 13 de julho de 2020.
     SERGIO INÁCIO RODRIGUES  
                     Prefeito Municipal

EDITAL N0 05/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA
PROCESSO N° 89/2020

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Pinhalão, no 
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 04/2020, de 13/01/2020, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 14 de 
agosto de 2020, às 08:30:00 horas, no endereço, RUA GERALDO VIEIRA, 410, 
CENTRO, PINHALÃO-PR, a reunião de recebimento e abertura das documenta-
ções e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação N° 05/2020-CC 
na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA.
Informamos que a íntegra do Edital poderá ser solicitada através do e-mail: 
licita03@pinhalao.pr.gov.br ou pelo site: https://e-gov.betha.com.br/transparen-
cia/01037-055/con_licitacoes.faces
 
Objeto da Licitação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO 
E SOBRE PEDRAS IRREGULARES CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
N° 895314/2019/MDR/CAIXA

Critério de Julgamento: Empreitada por preço global (material e mão-de-obra), 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Pinhalão, 13 de julho de 2020.
Guilherme Henrique Barbosa Martinez
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA
VALDIR BATISTA BELO, CPF: 624.197.659-15, 
torna público que irá requerer ao IAP, a Licença 
Prévia para, PRODUTO DE CARVÃO VEGETAL 
a ser implantada na Estrada Natureza, 15950 E S 
SINVAL SITIO BELO, ZONA RURAL, WENCESLAU 
BRAZ/PR.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 01/2020 - Contrato Nº: 109/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: RODRIGUES & RODRIGUES MINE-
RACAO LTDA
Vigência.......: Início: 11/07/2020 Término: 11/07/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 40/2019
Recursos.....: Dotação: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 
(66) 
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 11 de julho de 2020 para 11 de julho 
de 2021, ficando então
alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 10 de Julho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 02/2020 - Contrato Nº: 69/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: MILLARCH BAUWESEN CONSTRU-
TORA LTDA - ME
Vigência.......: Início: 06/07/2020 Término: 06/07/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 45/2018
Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 
(36)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 06 de julho de 2020 para 06 de julho 
de 2021, ficando então
alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 6 de Julho de 2020

ACESSE
FOLHAEXTRA.COM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 184/2020
Processo de Dispensa: 32/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: COOPERATIVA DE INFRA ESTRUTURA DE ARAPOTI – CERAL
Objeto: Aquisição de material elétrico para instalação da Central de Materiais 
e Esterilização e reforço dos cabos do aparelho de Raio-x visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
Dotação Orçamentária: 1000110302000420263390302600
Valor Contrato: R$ 30.426,85
Prazo Execução/Vigência: 60 dias
Data Assinatura: 13/07/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE LICITAÇÃO – licitacao@arapoti.pr.gov.br
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (043) 3512-3162
09.277.712/0001-27
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a Dispensa sob o nº 32/2020, para Aquisição de material elétrico para 
instalação da Central de Materiais e Esterilização e reforço dos cabos do aparelho 
de Raio-x visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
a favor da empresa: 
COOPERATIVA DE INFRA ESTRUTURA DE ARAPOTI - CERAL
30.426,85

Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
alterada pela Lei nº 8.883/94, com base no artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 
Arapoti, 13 de Julho de 2020.
Márcio de Carvalho Martins
Presidente do FMS

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 13/07/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
de Dispensa n° 32/2020, a empresa:

Empresa
Valor (R$)

COOPERATIVA DE INFRA ESTRUTURA DE ARAPOTI - CERAL
30.426,85

Objeto: Aquisição de material elétrico para instalação da Central de Materiais 
e Esterilização e reforço dos cabos do aparelho de Raio-x visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
Marcio De Carvalho Martins
PRESIDENTE DO FMS

ARAPOTI
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[NORTE PIONEIRO]

Municípios da região já registraram mais de 1,1 mil 
pacientes com a Covid-19 e 71% estão recuperados

Números ainda apontam 340 pacientes ativos em 25 cidades onde a pandemia já 
causou 31 óbitos e têm 620 casos suspeitos

A pandemia do novo 
coronavírus já atingiu ao 
menos 1.180 pessoas que 
moram na região do Norte 
Pioneiro. A boa notícia é 
que destas, 840 já se recu-
peraram da doença. Por 
outro lado, infelizmente, 31 
pacientes perderam a vida 
para Covid-19. O levan-
tamento feito pela Folha 
Extra levou em considera-
ção números dos boletins 
epidemiológicos divulga-
dos entre a quinta-feira (09) 
e esta segunda-feira (13) 
pelas secretarias de Saúde 
de 25 municípios. 
Ao todo, a região está 
com aproximadamente 
340 casos ativos da doença, 
sendo que 840 pessoas já 

venceram o coronavírus, 
o que aponta 71,1% de 
recuperação das pessoas 
que foram diagnosticadas 
desde o início da pandemia. 
Por outro lado, os números 
mostram que há cerca de 
620 casos suspeitos que 
estão sendo monitorados 
e aguardam resultados de 
exames. 
Já as mortes foram regis-
tradas em Andirá (1), Ban-
deirantes (4), Cambará (1), 
Curiúva (2), Figueira (1), 
Guapirama (2), Ibaiti (3), 
Jacarezinho (1), Ribeirão 
Claro (1), Ribeirão do 
Pinhal (1), Santana do 
Itararé (1), Santo Antônio 
da Platina (4), Siqueira 
Campos (4) e Wenceslau 

Braz (4). Em Ribeirão 
Claro, o óbito de uma 
menina de apenas dez 
anos que teria ocorrido 
na última quinta-feira (09) 
foi confirmado pela SESA 
(Secretaria de Estado da 
Saúde) e pela secretaria 
municipal de Saúde neste 
domingo (12). A criança 
morava na zona urbana do 
município e foi sepultada 
em Jacarezinho. 
Os números ainda mos-
tram que os dois maiores 
municípios da região são 
os que mais concentram 
casos da doença. Em Santo 
Antônio da Platina, líder 
no ranking da Covid-19 no 
Norte Pioneiro, já foram 
confirmados 163 casos 

da doença, sendo que 105 
pacientes já se recupe-
raram da doença. Já em 
Jacarezinho, 145 casos já 
foram registrados desde 
o início da pandemia e 83 
pessoas se curaram do 
coronavírus. Em Santo 
Antônio da Platina, outro 
fator que chama a atenção 
é o número de casos suspei-
tos que, segundo boletim 
da secretaria municipal 
de Saúde, é de 249 pessoas. 
Em outro panorama, o 
município de Pinhalão 
foi que teve menos casos. 
Desde que o primeiro 
paciente foi diagnosticado 
com a doença, a cidade 
registrou três casos da 
Covid-19, sendo que os três 

pacientes já receberam alta 
médica e não há caso ativo 
no momento. Porém, nove 
pessoas seguem sendo 
monitoradas. 
De acordo com o Boletim 
Informativo da SESA, 
em todo o Paraná desde 
o começo da pandemia já 
foram registrados 43.095 
casos da doença, sendo que 
1.072 pessoas perderam 
suas vidas para a Covid-
19. No estado, 14.545 mil 
pessoas já receberam alta 
médica recuperadas da 
doença, o que aponta 33% 
de pacientes que venceram 
o coronavírus. 

Os números foram levantados através 
de dados de boletins divulgados pelas 
prefeituras de Abatiá, Andirá, Bandei-
rantes, Barra do Jacaré, Cambará, Car-
lópolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, 
Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, 
Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, 
Jundiaí do Sul, Pinhalão, Ribeirão Claro, 
Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, 
Santana do Itararé, Santo Antônio da 
Platina, Siqueira Campos, Tomazina e 
Wenceslau Braz.

[MUNICÍPIOS]

Da Redação


