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ACESSE-ME

[HISTÓRICO]
Início das atividades do SAMU 
Arapoti está programado para agosto
Após anos de espera e superação da burocracia, Nerilda Penna anunciou que 
atendimentos na sede do município devem começar mês que vem

[NORTE PIONEIRO]

Romanelli comemora 
reconhecimento de utilidade 
pública do Projeto “Criança 
Feliz” em Siqueira Campos

Iniciativa criada por Giovano Santos 
vem ajudando famílias carentes do 
município a terem uma vida melhor

[TRÂNSITO]
Carreta tomba na 
PR-092 próximo ao 
trevo de Quatiguá

Sete pessoas são presas 
por caça ilegal em 
Jaguariaíva e Sengés

[CRIME] Jovem é presa 
com 2kg de 
maconha, cocaína 
e crack em Sengés

Sanepar vai investir R$ 258 
milhões em 14 municípios e 
Jacarezinho está na lista

Comunidade pode encaminhar propostas para 
Lei de Diretrizes Orçamentárias em Arapoti
Câmara vai discutir o assunto em audiência público que acontece online as 15h do próximo dia 30
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Política e
[HABEAS CORPUS]

Liminar garante retorno 
do vice-prefeito de São 

Jerônimo da Serra ao cargo

Os advogados Mau-
rício Carneiro e Fábio de 
Souza, garantiram, através 
do julgamento do mérito do 
Habeas Corpus junto à 2ª 
Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça do Paraná, 
o retorno do vice-prefeito 
de São Jerônimo da Serra, 
Laércio Pereira Correia ao 
cargo. Ele voltou nesta ter-
ça-feira (14), quando assu-
miu o cargo como titular da 
administração municipal, 

uma vez que o prefeito 
ainda está afastado.
O vice-prefeito de São 
Jerônimo da Serra estava 
afastado desde 16 de outu-
bro de 2019 pela Operação 
Déjà Vu, que investiga 
fraudes em licitação e foi 
inocentado pela Câmara 
Municipal de 9 de março 
deste ano, juntamente com 
o prefeito João Ricardo de 
Mello.
Os advogados de defesa do 

vice, Maurício Carneiro 
e Fábio de Souza, argu-
mentam que Correia foi 
mencionado na operação 
exclusivamente pelo cargo 
que ocupava e há outras 
medidas que permitem a 
tramitação dos processos 
judiciais.
“Na verdade isto se trata 
de uma cassação indireta 
e antecipação tanto para 
o prefeito quanto para o 
vice-prefeito, que estavam 

afastados e na iminência 
de perder o cargo anterior-
mente ocupado. Também 
há outras medidas cau-
telares impostas que são 
suficientes para garantir 
a tramitação das ações 
penais e seus objetivos, 
pois o se encontra sem o 
acesso a determinados 
locais e sem manter contato 
com determinadas pes-
soas. Com seu retorno ao 
cargo, o município poderá 

retomar suas atividades 
normais em decorrência de 
ter um prefeito exercendo 
seu cargo e comandando 
as ações administrativas”, 
destacou Carneiro.
O advogado destaca ainda 
que está buscando junto à 
Justiça medidas cabíveis 
para o breve retorno do 
prefeito João Ricardo de 
Mello ao cargo.

Da Assessoria

[PANDEMIA]

Governo do 
Estado mantém 

recomendação de 
isolamento social

O Governo do Estado 
mantém a recomendação 
do isolamento social e 
reforça a necessidade 
da adoção de medidas 
preventivas em todas 
as regiões do Paraná 
para conter a pandemia 

do novo coronavírus. O 
alerta foi feito pelo secre-
tário estadual da Saúde, 
Beto Preto, nesta quarta-
-feira (15).
Ele destaca que o Paraná 
ainda não atingiu o pico da 
doença e o Estado mantém 

em vigor o decreto 4.230/20, 
que baliza as referências para 
enfrentamento da Covid-19. 
“Temos contágio, transmissão 
comunitária e precisamos 
da colaboração da sociedade 
para manter um equilíbrio”, 
afirmou.
Beto Preto reforçou que o 
governo estadual quer atuar 
em parceria com as prefei-
turas, instituições setoriais, 
empresas e a própria socie-
dade para enfrentar o avanço 
do novo coronavírus. “Temos 
que continuar nos adaptando, 
tomando decisões em con-
junto”, declarou.
O secretário destaca que a 
quarentena restritiva, deter-
minada pelo decreto 4942/20 
em sete regionais de Saúde 
(Cascavel, Curitiba e Região 
Metropolitana, Toledo, Foz do 
Iguaçu, Cianorte, Londrina e 
Cornélio Procópio), ajudou a 
desacelerar a pandemia no 

Paraná, mas que os dados 
técnicos diários da vigi-
lância precisam continuar 
orientando as ações em 
todos os municípios.
“Saímos de uma quaren-
tena restritiva importante 
para desacelerar o cresci-
mento da pandemia, que 
vinha em ritmo preocu-

pante em junho. Agora as 
prefeituras vão adotar suas 
próprias restrições com 
base nas suas realidades, 
mas dentro dos critérios 
gerais estabelecidos pelo 
Estado em portarias, reso-
luções e decretos”, afirmou 
Beto Preto.

O secretário salien-
tou que a adesão às deter-
minações do decreto 4.942 
ficou abaixo do esperado e 
que a taxa de isolamento 
social não alcançou o nível 
desejado. Entre os dias 1º e 
13 de julho, a média foi de 
apenas 41,3%, um avanço 
tímido se comparado às 
duas últimas semanas de 
junho.
A meta ainda é alcançar 

uma média de pelo menos 
50% de isolamento no 
Paraná. “Essa quarentena 
ajudou a desacelerar o con-
tágio. Vamos chegar no dia 
20 de julho com os números 
previstos para o dia 12. Con-
trolamos a subida da curva, 
mas temos insistido nessa 
questão porque ainda não 
chegamos em um patamar 
ideal”, acrescentou o secre-
tário.

[ISOLAMENTO]"Temos contágio, transmissão 
comunitária e precisamos da 

colaboração da sociedade para manter 
um equilíbrio”
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Visando promover 
cada vez mais transparên-
cia em suas ações e a inclu-
são da comunidade nas 
decisões sobre o futuro do 
município, a Câmara Muni-
cipal de Arapoti divulgou 
esta semana o convite 
para que cidadãos, conse-
lhos, associações e demais 
entidades da sociedade 
civil participem enviando 
propostas para a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2021. 
De acordo com a assessoria 
da Casa de Leis, as propos-

tas podem ser encaminha-
das pelo e-mail comunica-
cao@cmarapoti.pr.gov.br. 
Assim, todo material que 
for recebido será apresen-
tado a comunidade atra-
vés de audiência pública 
online que será realizada 
na quinta-feira (30) às 15h 
e poderá ser acompanhada 
através do canal da Câmara 
no Youtube. 
Dúvidas e mais informa-
ções podem ser tratadas 
através do telefone (43) 
3557-1500 ou do Whatsapp 
(42) 99914-8667. 

Da Redação

[PARTICIPAÇÃO]
Comunidade pode encaminhar propostas para 
Lei de Diretrizes Orçamentárias em Arapoti

Câmara vai discutir o assunto em audiência público que acontece online as 15h do próximo dia 30

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias tem como objetivo 
levantar necessidades para 
orientar a elaboração dos orça-
mentos fiscais visando plane-
jar os investimentos do Poder 
Público e da seguridade social. 
A partir daí, tem-se uma base 
para a criação da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) constando 
os objetivos e metas estabeleci-
dos no Plano Plurianual com-
preendendo as prioridades da 
administração pública para o 
município no próximo ano.

[SOBRE A LDO]

[NORTE PIONEIRO]
Romanelli comemora reconhecimento de utilidade 

pública do Projeto “Criança Feliz” em Siqueira Campos
Iniciativa criada por Giovano Santos vem ajudando famílias carentes do município a terem uma vida melhor

O deputado estadual Luiz 
Cláudio Romanelli come-
morou, nesta terça-feira 
(14), o reconhecimento do 
título de utilidade pública 
do Projeto Criança Feliz em 
Siqueira Campos. Segundo 
o parlamentar, autor do 
pedido, isto faz cria novas 
possibilidades para o aten-
dimento de famílias caren-
tes do município. 
Giovano Santos, fundador 
do projeto, comemorou 
a conquista e projeta o 
próximo passo do projeto. 
“O projeto é algo que, 
felizmente, conta com o 
apoio e participação de 
empresários e moradores 
de Siqueira Campos que 
estão empenhados com 
nossas inciativas em ajudar 
as pessoas que precisam. 
Agora, nosso próximo 
passo é buscar a construção 
de uma sede para o projeto 
onde possamos oferecer 

cursos profissionalizantes 
e queremos criar também 
uma panificadora comuni-
tária”, destacou. 
Outra boa notícia é que, 
de acordo com Giovano, o 
projeto já recebeu a doação 
de um terreno para a cons-
trução da sede que deve 
ficar localizada próximo 
ao Centro Comunitário do 
bairro da Gruta. “A ideia da 
panificadora comunitária 
tem como objetivo promo-
ver a oferta de cursos pro-
fissionalizantes e ajudar as 
famílias carentes a ingres-
sarem no mercado de tra-
balho”, explica o fundador 
do projeto que estima que 
a construção deve girar em 
torno de R$ 100 mil. 
Santos ainda aproveitou 
para agradecer a Romanelli 
e demais deputados pela 
decisão. “Fico muito grato 
aos parlamentares, pois 
este reconhecimento trará 

uma nova fase ao projeto e 
vai ajudar a mudar a rea-
lidade na vida de muitas 
famílias carentes não só 

aqui em Siqueira Campos, 
mas no Norte Pioneiro”, 
comemorou. 
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BIOMETRIA

O presidente do TSE, Luís Roberto 
Barroso, decidiu retirar a biometria 
da eleição municipal. O ministro 
seguiu recomendação de um grupo de 
médicos e dos técnicos da corte, que 
constataram que a identificação por 
digital poderia representar até 70% do 
tempo gasto por eleitor para votar. A 
expectativa é que o veto à tecnologia 
reduza a criação de filas e de aglomera-
ções, o que é recomendável por causa 
da pandemia do coronavírus. 

COMIDA BOA

O Programa Cartão Comida Boa, 
lançado em março pelo governador 
Ratinho Júnior, atendeu 794.021 famí-
lias. Segundo a Secretaria de Agricul-
tura, a previsão era entregar 1.008.514 
cartões. Quase 215 mil cartões serão 
devolvidos pelas prefeituras. Con-
forme o governo, esses cartões não 
foram retirados por pessoas que têm 
direito a receber os R$ 50.
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[BOA NOTÍCIA]

Sanepar vai investir R$ 258 milhões em 14 
municípios e Jacarezinho está na lista

Cidade do 
Norte Pioneiro 

vai receber 
recursos para 

elaboração 
de projetos de 
água e esgoto

Da Redação

A Companhia de 
Saneamento do Paraná 
(Sanepar) deve receber do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico 
(BNDES) um montante no 
valor de R$ 258 milhões 
para investimentos em 
obras de infraestrutura 
sanitária em 14 municípios 
do estado incluindo Jaca-
rezinho no Norte pioneiro. 
De acordo com informações 
da Agência Estadual de 
Notícias (AEN), os valores 

que serão direcionados ao 
município de Jacarezinho 
não foram divulgados, mas 
devem ser aplicados pela 
Sanepar no desenvolvi-
mento de projetos de água 
e esgoto para angariação 
de recursos e realização de 
obras futuras. 
A maior parte do mon-
tante, R$ 200 milhões, será 
investida na Região Metro-
politana de Curitiba benefi-
ciando cerca de 1,5 milhões 
de pessoas. Já outros R$ 43 

milhões serão aplicados 
em obras de melhorias no 
abastecimento de água em 
Piraquara. O restante da 
verba será destinado para 
a elaboração de projetos 
que, além de Jacarezinho, 
devem contemplar Curi-
tiba, Região Metropolitana, 
Cascavel, Irati, Manda-
guari, Paiçandu, Paranavaí 
e Palmas. 
Já os recursos que serão 
aplicados em estações ele-
vatórias, estações de tra-

tamento e pós-tratamento, 
tubulações e ligações nos 
municípios de  Agudos do 
Sul, Almirante Taman-
daré, Araucária, Balsa 
Nova, Campina Grande do 
Sul, Campo do Tenente, 
Colombo, Mandirituba, 
Pinhais, Piraquara, Quatro 
Barras,  Quitandinha, 
Rio Negro e São José dos 
Pinhais.

FILIAÇÕES

Dados divulgados do TSE mostram 
que o MDB representa mais de 15% das 
filiações no Paraná. É o partido com 
maior número de filiados nos planos 
estadual e nacional. A sigla tem hoje 
157.933 filiados no Estado, ou 15,7% dos 
1.003.449 que têm filiação partidária.

ALTA CONTAMINAÇÃO

O Ministério Público do Trabalho ajuizou 
seis ações civis públicas contra frigoríficos no 
Paraná. Em três, houve pedido de afastamento 
integral de trabalhadores. Outras 15 unidades 
possuem termo de ajustamento de conduta 
firmado. As empresas seguem em atividades e 
preferem não se pronunciar sobre o assunto. 
Segundo o MPT, são mais de dois mil de casos 
de Covid-19 entre os funcionários do setor 
frigorífico.

LIDERANÇA

A deputada Aline Sleutjes (PSL) participou da 
reunião representando o Ministério da Comu-
nicação a fim de de discutir sobre questões 
recorrentes e a entrega de serviços públicos 
relevantes para o desenvolvimento do país. 
"Em reunião com vice-líderes do governo o 
qual tenho orgulho de fazer parte no Ministério 
da Comunicação com o ministro Fábio Faria, 
aproximação, estreitamento do trabalho no 
governo e líderes e um único objetivo: fazer 
este país dar certo!"

ANO LETIVO

A deputada Luísa Canziani (PTB) agradeceu 
aos parlamentares pela aprovação da MP934/20. 
A Medida Provisória estabelece normas excep-
cionais sobre o ano letivo da educação básica 
e do ensino superior nesse momento de emer-
gência de saúde pública. "A sua aprovação foi 
resultado de um amplo trabalho de debates, de 
reuniões para ouvir opiniões de especialistas e 
de articulações com lideranças do País".

LIVES

O deputado Pedro Lupion 
(DEM) postou a agenda de 
lives da semana. Hoje a 
live será junto a Sociedade 
Rural do Paraná sobre o 
tema seguro agrícola. Na 
sexta-feira, 17, Lupion 
também participara da 
live junto à República de 
Curitiba sobre o tema polí-
tica, eleições e atualida-
des. "Mande sua pergunta 
para as duas lives nos 
comentários, e marque 
seus amigos que não vão 
querer perder! Não perca, 
será um momento de 
muito aprendizado".

INDENIZAÇÃO

O deputado Schiavinato 
(PP) votou a favor à inde-
nização aos dependentes 
de profissionais mortos 
pela covid-19. "O projeto 
de lei prevê o pagamento 
de compensação finan-
ceira de R$ 50 mil aos 
dependentes de profis-
sionais de saúde mortos 
após serem contamina-
dos pela covid-19 após 
atuarem diretamente 
no combate à doença 
e aos e trabalhadores 
de saúde incapacitados 
pelo contágio do novo 
coronavírus".

SUSPENSÃO DE CONTRATOS

O presidente Jair Bolsonaro autorizou a ampliação 
do prazo de redução de até 70% na jornada e salário 
e suspensão de contratos de trabalho. As medidas 
fazem parte do programa para evitar o fechamento 
de postos de trabalho durante a crise sanitária. Com 
o decreto, as empresas podem reduzir por mais 30 
dias a jornada e o salário e suspender os contratos 
por mais dois meses. 



5Editais
FOLHA EXTRA quinta-feira, 16 de julho de 2020 - Edição 2353

PINHALÃOOUTRAS PUBLICAÇÕES

JUNDIAÍ DO SUL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Comarca de Arapoti Estado do Paraná

REGISTRO DE IMÓVEIS

MANOEL BARROS DE ALMEIDA

Oficial Designado

EDITAL Nº 01/2020

MANOEL BARROS DE ALMEIDA, OFICIAL DESIGNADO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 

COMARCA DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ,

FAZ SABER aos que o presente vierem ou dele conhecimento tiverem, que se acham depositados nesta 

Serventia Registral, sito à Rua José Binotto, n° 64, Centro, todos os documentos exigidos pela Lei 6.766 de 

19/12/1979, alterada pela Lei 9.785 de 29/01/1999, para o Registro do Loteamento “JARDIM FELICIDADE”, 

medindo 218.009,74 m² (duzentos e dezoito mil, nove metros e setenta e quatro centímetros quadrados), constante da 

Matrícula sob n° 9.915, Livro 02, de Registro Geral deste Registro Imobiliário, de propriedade do Sr. 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SALOMONS LTDA, cujos documentos ficam franqueados ao exame dos 

interessados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se este edital que será publicado em 3 (três) dias 

consecutivos em jornal de circulação nesta Comarca, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data da publicação, tudo nos termos do Artigo 19, da citada Lei Federal n° 6.766/79. 

    

                                                Arapoti, 000 de julho de 2020.

Manoel Barros de Almeida

Oficial Designado

Rua José Binotto, n° 64, Centro, Arapoti-Pr. Telefones: (43) 3557-2620 / (43) 98438-8999 - E-mail: criarapoti@yahoo.com.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SIQUEIRA CAMPOS

VARA CÍVEL DE SIQUEIRA CAMPOS - PROJUDI
Rua Rio Grande do Norte, 1932 - Vila Santa Izabel - Siqueira Campos/PR - CEP: 84.940-000 - Fone:

(43) 3571-1291

Autos nº. 0001152-68.2017.8.16.0163

2º EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

 

Edital de Citação de IEDA ANDRADE, portadora do CPF nº 039.988.379-73 e TAIS ANDRADE,
 os quais se encontram em lugar incerto e não sabido, nos autos nºportadora do CPF nº 027.632.479-03,

0001152-68.2017.8.16.0163 de  movido por  paraMONITÓRIA, MARCELO ANTONIO AVANSO,
que nos termos artigo 701 do NCPC, para pagar o débito, para entregar a coisa ou para execução da
obrigação de fazer ou não fazer, constante na inicial, no prazo de 15 dias, acrescido do valor de 5% do
valor da causa a título de honorários advocatícios. Ficando ainda CIENTE de que o cumprimento no
prazo isentará do pagamento das custas processuais (art. 701 § 1º do NCPC). Bem como que, no mesmo
prazo poderá oferecer embargos nos autos (art.702 do NCPC).

 Na presente ação na sendo oferecido embargos, , aADVERTÊNCIA: no prazo de 15 (quinze) dias
citação se converterá em execução, bem como, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte
autora e comprovando o depósito de trinta por cento do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários
de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 916).
Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que quaisquer manifestações nos autos dever(á)(ão) ser apresentadas
por patrono regularmente constituído nos autos. Eu, (JOSIANE GOMES NOGUEIRA), Escrevente
Juramentada do Cível que o digitei, conferi e subscrevi.

Siqueira Campos, 09 de janeiro de 2020.
 

Maria Luíza Mourthé de Alvim Andrade
Juíza Substituta
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citação se converterá em
 execução, bem

 com
o, no prazo para em

bargos, reconhecendo o crédito da parte
autora e com
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 por cento ao m
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pos, 09 de janeiro de 2020.
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 84/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Valor............: 15.948,98 (quinze mil novecentos e quarenta e oito reais e
noventa e oito centavos)
Vigência.......: Início: 15/07/2020 Término: 15/07/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 22/2020
Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 (37),
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (304), 2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 (548),
2.023.3.3.90.39.00.00.00.00 (552)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO, A FIM DE ELABORAR E IMPLANTAR LAUDO TÉCNICO
DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), LAUDO DE
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LIP), PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), PROGRAMA DE
CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) E PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) NO MUNICÍPIO DE
PINHALÃO/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).
Pinhalão, 15 de Julho de 2020

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 31/2020 
de 03/07/2020 a FAVOR do Proponente:
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI, CNPJ Nº 24.586.988/0001-80, pelo 
valor total de R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      Em 15 de julho de 2020.
       SERGIO INÁCIO 
RODRIGUES                                   
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020
PARTES: Departamento Municipal de Saúde de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Janaina Paula Ferreira Machado Greco ME, Cnpj nº 26.111.313/0001-00a
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Em conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 
e Medida Provisória nº 926/2020, em regime de emergência.
OBJETO: Locação e instalação de uma tenda medindo 5x5 com dois fecha-
mentos laterais na cor branca, para atendimento de pessoas com casos gripais 
(suspeitos de Covid19), em conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e 
Medida Provisória nº 926/2020, em regime de emergência pelo período estimado 
de 05 (cinco) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão da lei 584 de 13 de dezembro 
de 2019.
VIGENCIA DO CONTRATO: 05 (cinco) meses a partir da assinatura do Contrato.
VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO: O pagamento do aluguel será mensal de R$ 
1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), perfazendo um valor total de R$ - 8.000,00 
(oito mil reais), ao término de um período de 05 (cinco) meses, vigência do 
presente contrato
DATA ASSINATURA: 08/04/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul - PR, 08 de abril de 2020.
Cassia Regina Paiva – Portaria 84/2019
Diretora do Departamento Municipal de Saúde
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A Netflix se tornou 
uma peça importante 
da indústria do cinema, 
com produções originais 
como a superprodução “O 
Irlandês”, de Martin Scors-
ese. Mas nunca se soube 
quantas pessoas haviam 

assistido a elas. Nesta 
quarta-feira (15), a Netflix 
finalmente divulgou a lista 
com suas dez produções 
mais vistas no primeiro 
mês de exibição.  
No top três da lista, nos 
deparamos com “Resgate”, 

protagonizado por Chris 
Hemsworth; “Bird Box”, 
com Sandra Bullock; e 
“Troco em Dobro”, com 
atuação de Mark Wahlberg. 
“O Irlandês” também está 
na lista. 

A Netflix divulgou o 
trailer legendado da 3ª e 
última temporada de “The 
Rain”, que destaca o con-
flito final entre os irmãos 
protagonistas.
A primeira série dina-
marquesa da plataforma 
tornou-se mais atual que 
nunca devido ao tema, ao 
se passar seis anos depois 
que um vírus mortal, trans-
mitido pela chuva, dizimou 
a Dinamarca. A trama 
acompanha um grupo de 
sobreviventes em uma 
perigosa viagem em busca 
de segurança.

Por coincidência, a 2ª tem-
porada, exibida há um ano, 
chamou atenção pelo fato 
de esquecer a chuva de 
seu título em inglês e, em 
vez disso, explorar o acir-
ramento da pandemia por 
contato com os infectados.
A prévia dos episódios 
finais mostra a busca 
por uma cura a partir do 
paciente zero, o infectado 
Rasmus (Lucas Lynggaard 
Tønnesen, de “Departa-
mento Q”). Mas a solução 
dos cientistas não é uma 
vacina. É uma mutação 
genética que transforma 

os curados em ameaças 
mortais à vida no planeta.
Criada por Jannik Tai 
Mosholt (principal rotei-
rista de “Rita”), Esben Toft 
Jacobsen (da animação 
“O Reino do Rei Pena”) e 
Christian Potalivo (produ-
tor da série “Dicte”), “The 
Rain” também é estrelada 
por Alba August (“Dryads 
– Girls Don’t Cry”), Mikkel 
Boe Følsgaard (“O Amante 
da Rainha”), Evin Ahmad 
(“Filhas do Sol”) e Clara 
Rosager (“Misbehaviour”), 
entre outros.

Relax e

Solução

BeijiNhosBeijiNhos
Gi

DA

 Os livros dos irmãos 
mais queridos do Brasil!

/editorapixel @editorapixel
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LVT
AZUCRINAR

OGUARANI
NANTÃT

TARAUSOU
PLTDAR
OMBREIRA

GRAUCOD
TMAROTO

PUCPIVO
ALISNP

PRIVATIVO
IMNÃOI

SAARALAS

Apoquen-
tar; im-
portunar

Regiões de
circulação
intensa de

navios

Assento
marcado e
determi-

nado

Obra de
José de
Alencar

(Lit.)

(?) marra:
à força
(pop.)

Livro para
colagem
de figu-
rinhas

Ausenta-se
do recinto

Vestiu
(a roupa)

Desvio
moral; 

perversão

Rasga-
do; esfar-

rapado

Transporte
do extra-
terrestre

Univer-
sidade
católica
(sigla)

Dente
postiço

com "raiz"

(?) sim:
significa

"não"

(?)
Hickmann,
apresen-
tadora

Viaja
de avião

(fig.) 

Maior
deserto 

do mundo

Letra
final do
verbo no
infinitivo

Saudação
comum do
dia a dia

(?) Vegas:
capital

mundial 
do jogo

Malandro;
esperto

Condição
do tempo

Enchimento
do paletó
Medida
térmica

Sinal da
vitória

Sílaba de
"morango"

Consoante
de "pão"
Limitada
(abrev.)

O amor
(Rel.)

Moído;
ralado

Antônimo de "gigante"

Vitamina
abundante
na acerola

Particular

Naquele
lugar

3/puc. 4/óvni. 5/saara. 6/maroto. 8/o guarani. 9/azucrinar.

Netflix revela pela primeira vez quais 
são seus filmes de maior audiência

Carolina Fioratti

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 19/2020 OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS
EM TECIDO DUPLO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS
MUNÍCIPES BRAZENSES MAIS CARENTES E SERVIDORES QUE
NÃO ATUAM DIRETAMENTE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19
(CORONAVÍRUS), POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA
ATENDER DE FORMA URGENTE AS NECESSIDADES DE HIGIENE E
ASSEPSIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”. A Comissão de
Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, com base
no art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, TORNA PÚBLICO,
que o Exmo. Sr. Prefeito – PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR,
proferiu decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Aquisição, junto a empresa M.V.C.
CONSANI E CONSANI LTDA - ME, que indicou o menor preço para a
aquisição do item 01 deste processo, no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil
reais) tudo conforme documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR, 15
de Julho de 2020. PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR

WENCESLAU BRAZ

Laís Bodanzky 
é curadora 
de cineastas 
na Casa de 
Francisca

The Rain: Trailer 
mostra conflito 
final da série 
sobre pandemia 
apocalíptica
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[TRÂNSITO]

Carreta tomba na PR-092 próximo ao trevo de Quatiguá
Polícia Militar esteve no local para evitar que a carga de embutidos fosse saqueada

Mais um acidente 
de trânsito foi registrado 
próximo ao trevo que dá 
acesso ao município de 
Quatiguá. A ocorrência foi 
registrada no fim da tarde 
desta terça-feira (14). 
De acordo com as primei-
ras informações, uma car-
reta Volvo carregada com 
embutidos trafegava no 
sentido Siqueira Campos/
Quatiguá quando, pró-
ximo ao trevo de acesso à 
cidade, o motorista acabou 
perdendo o controle e 
tombou as margens da 
rodovia. Segundo relatos 

do condutor da carreta, um 
automóvel que seguia em 
sua frente teria realizado 
uma frenagem repentina 
e, para evitar a colisão, 
tentou desviar, mas acabou 
saindo da pista e tombando. 
Como em outros acidentes 
envolvendo carregamento 
de alimentos já registrados 
na região, dezenas de pes-
soas se aglomeraram no 
local e, com isso, as equipes 
da Polícia Militar de Quati-
guá tiveram que atuar para 
fazer a segurança da carga 
que ficou espalhada em um 
barranco e evitar saques. 

Da Redação

Felizmente, o motorista da 
carreta não ficou ferido. 
Além de outros inciden-
tes com caminhões que 
já foram registrados no 

local, no último sábado 
(11) uma Pickup acabou 
se envolvendo em um aci-
dente no mesmo local e 
o motorista foi socorrido 

com ferimentos. O trevo 
conta com dois redutores 
de velocidade, porém, que 
há estão há algum tempo 
sem funcionar.

Sete pessoas são presas por caça 
ilegal em Jaguariaíva e Sengés

Jovem é presa com 2kg 
de maconha, cocaína e 

crack em Sengés

[CRIME] [TRÁFICO]

Policiais encontraram ainda armamentos e 
animais silvestres em posse dos suspeitos Policiais receberam uma denúncia 

informando que a suspeita chegaria com 
os entorpecentes na rodoviária da cidade

As equipes do 1º 
Batalhão da Polícia Mili-
tar e Batalhão de Polícia 
Ambiental prenderam 
sete pessoas na manhã 
desta quarta-feira (15) 
após cumprir 13 manda-
dos de busca e apreensão 
pelos crimes de caça ilegal 
e porte irregular de armas 
de fogo nos municípios de 
Jaguariaíva e Sengés. 
Como resultado da ope-

ração, sete pessoas foram 
presas e os policiais ainda 
apreenderam três revól-
veres e 11 espingardas, 
além de 431 munições de 
diversos calibres e cinco 
pássaros silvestres. Todos 
os detidos e os materiais 
e animais apreendidos 
foram encaminhados a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 

ao caso. . 
A operação foi realizada 
após as equipes da Agên-
cia Local de Inteligência 
do 1º Batalhão da PM 
realizar investigações 
sobre a prática ilegal, o 
que culminou na expe-
dição dos mandados por 
parte do Poder Judiciário 
e Ministério Público de 
Sengés.

Uma jovem de 23 
anos foi presa pela equipe 
da Polícia Militar na noite 
desta terça-feira (14) pelo 
crime de tráfico de drogas. 
A ocorrência foi registrada 
no município de Sengés. 
De acordo com informa-
ções da PM, os policiais 
foram informados que, 
por volta das 21h, uma 
pessoa chegaria a rodo-
viária da cidade portando 
uma quantidade drogas. 
Diante da informação, a 
equipe montou campana 
no local para averiguar 
a situação. Com isso, foi 
realizado a abordagem da 
jovem e, durante a revista 
pessoal, foi encontrado em 
sua posse um tablete de 2 
quilos de maconha, além de 

nove gramas de cocaína e 
205 gramas de crack. 
Frente aos fatos, a suspeita 
recebeu voz de prisão e foi 
encaminhada juntamente 
com as drogas apreendidas 
para delegacia da Polícia 
Civil para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 
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Início das atividades do SAMU 
Arapoti está programado para agosto

Após anos de espera e superação da burocracia, Nerilda Penna anunciou que 
atendimentos na sede do município devem começar mês que vem

Um antigo anseio dos 
moradores do município 
está prestes a se tornar rea-
lidade. Trata-se do início 
das atividades do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) na sede 
que fica situada no próprio 
município. De acordo com 
a prefeita Nerilda Pena, a 
expectativa e espera que 
perduraram por alguns 
anos devem ter fim em 
agosto. 
Em entrevista concedida ao 
portal Voz do Povo de Ara-
poti, a prefeita falou sobre 
o início das atividades do 
SAMU na sede própria 
do município. “Primeira-
mente, é importante desta-
car que o atendimento via 
SAMU já vem sendo uma 
realidade, pois as equipes 
da unidade de Jaguariaíva 
têm prestado suporte ao 

nosso município. Porém, 
agora, vamos poder utilizar 
nossa própria ambulância 
em sede situada aqui em 
Arapoti”, destacou a pre-
feita. 
Nerilda também explicou 
porque o início das ativida-
des do SAMU em Arapoti 
teve um atraso e falou sobre 
a luta da sua equipe para 
ativar os serviços no muni-
cípio. “A estruturação é 
feita através do CIMSAMU, 
um consórcio de vários 
municípios que adminis-
tra a operacionalização do 
SAMU e facilita a gestão 
dos recursos diminuindo 
os gastos do município. 
Nós da prefeitura entra-
mos com a parte de incluir 
Arapoti neste consórcio, 
proporcionar a ambulância 
e a sede para abrigar as 
equipes de atendimento. 

Como em todo processo 
desta proporção, existem 
as questões burocráticas 
e formais como licitações 
entre outras, o que acabou 
postergando o início das 
atividades aqui no nosso 
município”, explicou. 
A prefeita ainda destacou 
que Saúde é uma das priori-
dades de sua gestão, sendo 
que o SAMU vem a agregar 
ainda mais qualidade e 
agilidade no atendimento 
à população. “A Lei exige 
que 15% do orçamento seja 
destinado a Saúde, nossa 
gestão destina ao menos 
30% para este setor pois 
temos um compromisso 
com a nossa população. 
Prova da nossa preocupa-
ção é a busca por colocar 
em funcionamento os ser-
viços do SAMU que é algo 
bastante necessário para 

nossa cidade e para nossos 
munícipes”, disse. 
Sobre a contratação de pro-
fissionais, Nerilda explicou 
que está é uma função que 
fica a encargo do consórcio. 
“Serão cerca de três equi-
pes que vão atuar aqui em 
Arapoti e os profissionais 
devem ser contratados 
via PSS através do CIM-
SAMU. Tenho certeza que 
serão pessoas capacitadas 
que irão proporcionar um 
ótimo atendimento a nossa 
população”, comentou. 
Em relação a data do início 
dos atendimentos, Nerilda 
disse que a previsão é que os 
serviços do SAMU no muni-
cípio comecem no mês que 
vem. “Estamos na reta final 
da conclusão da estrutura 
que vai abrigar a sede do 
SAMU. Aguardamos a che-
gada de alguns materiais 

que já foram licitados e 
devem ser entregues nos 
próximos dias e, assim, a 
previsão é de que os aten-
dimentos a população aqui 
em Arapoti se iniciem em 
agosto, mas é importante 
destacar que, para isso, 
dependemos também das 
decisões do consórcio”, 
comemorou. 
A sede do SAMU fica 
situada em anexo a da 
Defesa Civil. Para entrar 
em contato com a central 
de atendimento, os usuá-
rios devem realizar uma 
ligação para o número 192 
e informar a situação do 
paciente, endereço entre 
outros dados solicitados 
pelo atendente.

Da Redação

Nerilda Penna e autoridades 
durante a entrega da ambulância 

do SAMU ao município de Arapoti


