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Incluso no grupo de risco e evitando sair de casa, 
professor Aramis aproveitou este período para 
pôr em prática seu projeto que deu certo

[EXEMPLO]

Brazense usa a criatividade para 
driblar o tédio na quarentena e 
constrói barco reciclável

[PARCERIA]
Câmara de Tomazina já devolveu 
R$ 180 mil para ajudar prefeitura 
a combater o coronavírus
Valor é correspondente ao Duodécimo que geralmente 
acontece no fim do ano, mas foi antecipado devido a pandemia

Corpo de Bombeiros recebe 
uma ambulância e equipe 

vistoria obras do novo quartel

[JAGUARIAÍVA]

Sala do Empreendedor de Arapoti oferece 
soluções para os negócios locais

Sanepar investe R$ 24 milhões 
para ampliar esgoto em Ibaiti
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O Pai Nosso - verdadeira oração[ ARTIGO ]

Em Mateus, 6,7-13, o evange-
lista nos apresenta quenão 
devemos rezar com muitas 
palavras, mas sim com o 
Pai-Nosso que é a oração 
por excelência porque nos 
motiva a ter uma vida coe-
rente com a oração.
Para santificar o nome do 
Senhor, somos convidados 
a contribuir para atingir 
tal propósito, prestando-
-lhe culto e não adorando 
outros deuses. Talvez o 
deus mais presente na 
sociedade contemporânea 
seja o dinheiro.
Uma falsa teologia da pros-
peridade invadiu os meios-
cristãos e muitos querem 

fazer uma troca com Deus, 
esquecendo-se da impor-
tância da parcimonialidade 
como condição de vida 
evangélica. O deus dinheiro 
polariza a vida de muitas 
pessoas que acreditam que 
não podem ser felizes se não 
tiverem dinheiro. É claro 
que precisamos de dinheiro 
para sobreviver, mas é de 
fundamental importância 
que não nos deixemos levar 
apenas pela ganância de ter 
mais e mais.
Venha a nós o vosso Reino 
– somos convidados a cons-
truir o reino de Deus aqui 
na terra; não podemos nos 
omitir. Somos construtores 

do reino enquanto bati-
zados e não podemos nos 
esquecer de que o Reino 
de Jesus não acaba neste 
mundo, é de outra dimen-
são. Por vezes aqueles que 
apregoam o mal triunfam 
nesta vida.
Seja feita a vossa vontade 
– somos convidados a pro-
curar discernir a vontade 
do Senhor para nossa vida;
Deus nos inspira para os 
bons propósitos que algu-
mas vezes são contrários 
àquilo que pretendemos; 
deixar-nos guiar pelo Espí-
rito Santo é o convite do 
Senhor.
Perdoar assim como fomos 

perdoados – já menciona-
mos em mensagem anterior 
a importância do perdão, 
mas nunca é demais relem-
brar o projeto de Jesus do 
perdão e da misericórdia. 
Com seu sangue precio-
síssimo Jesus lavou todos 
os nossos pecados, basta 
apenas que nos deixemos 
guiar por Ele e pelo seu 
amor.
Não nos deixeis cair em 
tentação – em um mundo 
neoliberal, a tentação do 
ter, do poder, do prazer está 
cada vez mais presente. As 
pessoas querem ter para 
sentir que são alguém. O 
falso deus dinheiro tende 

a querer manipular a vida 
das pessoas que se fecham 
para a graça de Deus ou, 
então, querem negociar 
com Deus como se a fé fosse 
um negócio.
Querem pagar o dízimo 
para serem recompensa dos 
financeiramente; dízimo é 
gratidão por graças rece-
bidas e não negociata com 
Deus. O amor de Deus é 
gratuito, não podemos 
transformar em um negó-
cio. Vivenciar o Pai-Nosso, 
eis o desafio no caminho da 
santidade."

Mensagens no caminho do discipulado de Jesus
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As eleições se apro-
ximam, porém ao mesmo 
tempo uma pandemia 
resiste em se distanciar. 
Candidatos querem ir às 
ruas ao mesmo tempo em 
que os eleitores são indu-
zidos a ficarem em suas 
casas. O que será da cam-
panha eleitoral de 2020?
Embora já esteja certa e 
definida a sua nova data, 
para dezembro deste ano, 
pouco se sabe de como os 
dias estarão quando este 
mês chegar. Poderemos 
sair fazer campanha? Pode-
remos sair e assistir comí-

cios dos candidatos na boa 
e velha praça do bairro? 
Não sabemos.
Certamente os maiores 
investimentos publicitá-
rios serão feitos nas mídias 
de comunicação e mídias 
sociais, como jornal, plata-
formas de notícias online, 
Facebook, Instagram e 
etc. Porém, com relação às 
redes sociais, até que ponto 
essa divulgação terá efeti-
vidade? Será que aquele 
“senhorzinho”, fiel eleitor 
de sempre está conectado?
Dúvidas e incógnitas 
pairam no ar, mas uma cer-

teza já temos, esta eleição 
será diferente de todas que 
vimos e já presenciamos. 
Enquanto isso é bom saber 
que temos pessoas que 
usam a criatividade para 
superar a quarentena. 
Claro que este próximo 
tópico não liga ao assunto 
política, mas tem tamanha 
relevância quanto, ainda 
mais quando se trata de 
uma ação que une a res-
ponsabilidade ambiental 
com a social.
Consciente do isolamento 
um morador de Wences-
lau Braz resolveu inovar 

para que seus dias não se 
tornassem monótonos. Ele 
usou centenas de garrafas 
pet que iriam pro lixo e fez 
delas um barco para duas 
pessoas. O que era uma 
ideia se tornou um projeto 
e consequentemente um 
protótipo. 
O barco já foi testado na 
água e foi aprovado. Esta 
boa notícia você pode acom-
panhar nesta edição e saber 
quem foi o inventor desta 
proeza. Acompanhe com a 
gente e boa leitura.

A incógnita eleitoral e a 
criatividade em meio à pandemia
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[PARCERIA]

Câmara de Tomazina já devolveu R$ 180 mil para 
ajudar prefeitura a combater o coronavírus

Valor é 
correspondente 
ao Duodécimo 
que geralmente 

acontece no 
fim do ano, mas 
foi antecipado 

devido a 
pandemia

Da Redação

A união e parceria 
entre os Poderes Legisla-
tivo e Executivo em Toma-
zina tem gerado cada vez 
mais benefícios para popu-
lação. Um destes exemplos, 
foi um reforço financeiro 
destinado pela Câmara de 

Vereadores a Prefeitura 
para reforçar as ações de 
combate a pandemia da 
Covid-19.
De acordo com o verea-
dor e presidente da Casa, 
Wesley João Marques, 
entre janeiro e junho deste 

Durante a sessão 
ordinária da última 
segunda-feira (13), os 
vereadores aprovaram 
a prestação de contas de 
três gestões do municí-
pio. Além das contas do 
biênio 2017/2018 do atual 
prefeito Flávio Zanrosso, 
também foram aprovadas 
as contas dos ex-prefeitos 
Guilherme (2013) e Luiz 
(2008). 
“Com relação a prestação 
de contas nós acompa-
nhamos o parecer do 
Tribunal de Contas do 
Estado, até porque não 
havia nada que impedisse 
a aprovação. No caso 
do Flávio, por exemplo, 
vemos que é um prefeito 
que vem trabalhando de 
maneira transparente e 
isso faz com que não haja 

nada que possa reprovar 
as contas de 2017 e 2018”, 
comentou Wesley. 
Ainda durante a sessão, 
foi formalizado o pro-
cesso de transição de 
gestão que, agora, passa 
a contar com uma Lei 
para gestão municipal 
do Executivo e uma reso-
lução para o Legislativo. 
“É um protocolo que 
dispõem dos deveres das 
novas gestões que irão 
assumir a prefeitura ou as 
cadeiras na Câmara. Esse 
procedimento já existe, o 
que nós fizemos foi criar 
uma lei, conforme reco-
mendação do Ministério 
Público, para formalizar 
esta transição de maneira 
mais específica”, comen-
tou o vereador Wesley.

ano foram devolvidos a 
prefeitura por meio da 
antecipação do Duodécimo 
cerca de R$ 180 mil. “Nós 
temos mantido uma relação 
bem produtiva junto ao 
Executivo e, com isso, quem 
ganha é a população atra-
vés do desenvolvimento do 
nosso município. Este ano, 
por exemplo, realizamos a 
antecipação da devolução 
do Duodécimo a prefeitura 

para que o dinheiro fosse 
aplicado em estratégias de 
combate e prevenção ao 
coronavírus”, destacou. 
Ainda nesse sentido, 
Wesley informou que um 
novo valor deve ser devol-
vido no final do ano. “A 
devolução do Duodécimo 
acontece sempre no final 
do ano, mas, devido a essa 
situação da pandemia, este 
ano nós realizamos essa 

antecipação. Apesar disso, 
nos vereadores estamos 
comprometidos em fazer o 
máximo possível em econo-
mias para que no fim deste 
ano possamos realizar uma 
nova devolução a prefei-
tura para que a verba seja 
aplicada em um reforço de 
caixa e adoção de demais 
medidas sanitárias”, expli-
cou. 

A devolução do Duodécimo acontece sempre no final 
do ano, mas, devido a essa situação da pandemia, 
este ano nós realizamos essa antecipação.

De acordo com o vereador 
e presidente da Casa, 
Wesley João Marques, 
entre janeiro e junho 
deste ano foram devolvi-
dos a prefeitura por meio 
da antecipação do Duo-
décimo cerca de R$ 180 mil
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LIBERA AÍ, GUDES!

O governador Ratinho Junior (PSD) se reuniu, por 
videoconferência, com o ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) para agilizar a liberação do empréstimo de R$ 
1,6 bilhão para investimento em infraestrutura. Cerca 
de R$ 600 milhões serão aplicados na modernização da 
malha rodoviária paranaense. “É a condição neces-
sária para transformar o Paraná no hub logístico da 
América do Sul”, disse.

SÓ ELOGIOS

A administração paranaense foi elogiada pelo ministro 
Paulo Guedes. “O governo federal não pode deixar na 
mão um Estado com uma administração eficiente e 
um belíssimo programa de desenvolvimento. No que 
depender do Ministério da Economia, o Paraná vai 
poder dar seguimento a todos projetos”, afirmou. O 
empréstimo do Paraná será avaliado, procedimento 
regular, e possivelmente confirmado na primeira 
quinzena de agosto.

FRENTE PARLAMENTAR

O deputado Michele Caputo (PSDB), coordenador da 
Frente Parlamentar do Coronavírus, informou que as 
reuniões do colegiado serão realizadas todas às quar-
tas-feiras. A próxima reunião (no dia 22) será debatido 
o tema sobre a educação, o retorno das aulas pós pan-
demia. "Teremos convidados especiais, representantes 
da saúde, da educação e a participação de deputados 
e ouvintes nos canais da Assembleia Legislativa. É 
uma discussão muito necessária, que causa dúvidas 
em muitos pais de família", disse.

ASSOMBRAÇÃO

Segundo a pesquisa de 
opinião realizada para 
a CNI, sete em cada 
dez trabalhadores for-
mais e informais (71%) 
têm “algum medo” de 
perder a ocupação de 
onde tiram o sustento. 
A mesma proporção 
informa ter reduzi-
dos os gastos mensais 
desde o início da pan-
demia de covid-19. O 
levantamento ainda 
verificou que o medo de 
ser infectado pelo novo 
coronavírus alcança 
47% dos entrevistados.

AGENDA 2030

O chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, destacou que 
o Paraná é pioneiro na 
implementação regional 
da Agenda 2030 e o único 
estado brasileiro a traba-
lhar em conjunto com a 
OCDE para concretizar 
a missão de dirimir desi-
gualdades e integrar cres-
cimento econômico com 
respeito ao meio ambiente. 
Será publicado ainda este 
mês o documento com a 
adequação e resultados das 
metas e indicadores dos 
Objetivos constantes na 
Agenda 2030 da ONU. 
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[SANEAMENTO]
Sanepar investe R$ 24 milhões 
para ampliar esgoto em Ibaiti
Serão implantados cerca de 55 quilômetros de 
tubulação e construída uma nova estação de 

tratamento de esgoto, além de novas elevatórias

A Sanepar (Companhia de 
Saneamento do Paraná) 
está ampliando o atendi-
mento com o serviço de 
esgotamento sanitário em 
Ibaiti, Norte Pioneiro. Com 
investimentos de R$ 23,9 
milhões, serão implanta-
dos cerca de 55 quilômetros 
de tubulação e construída 
uma nova estação de tra-
tamento de esgoto (ETE), 
além de novas elevatórias, 
a partir da adequação da 
ETE existente.
A obra deve ser concluída 
até o final de 2021 e vai 
representar a ampliação 
dos atuais 27% de cobertura 
do serviço de esgoto para 
50% da população urbana 
nesta etapa. Além disso, a 
Sanepar irá abrir licitação, 
no 21, para a operacionali-
zação do Poço 3, com vazão 
de 80 mil litros por segundo, 
melhorando o sistema de 
abastecimento de água de 

Ibaiti.  
A diretora de Investimentos 
da Sanepar, Leura Conte de 
Oliveira, afirma que a Com-
panhia tem intensificado 
esforços rumo à univer-
salização do serviço de 
esgoto no Paraná. “Mesmo 
com índice de excelência, 
muito acima da média 
nacional, estamos nos 
empenhando para ampliar 
o atendimento. A coleta 
e o tratamento de esgoto 
doméstico representam 
importante avanço para 
a saúde pública, no que 
diz respeito a prevenção 
de doenças de veiculação 
hídrica, e também traz 
ganhos ambientais”.
O prefeito Antonely de Car-
valho comemora o início 
das obras ao afirmar que a 
cidade vê com muito bons 
olhos os serviços que estão 
sendo realizados. “A popu-
lação adoecerá menos com 

doenças infecto-parasitá-
rias e haverá também um 
grande benefício ambien-
tal, com a preservação dos 
córregos”, diz.
O empregado da Sanepar 
na cidade Silvio Cesar 
Gardi, que trabalha na 
área operacional desde 
1988, afirma que se sente 
orgulhoso com as obras. “A 
população tem falado bas-
tante por causa do avanço 
que teremos”, disse.
Os empresários Jamerson 
de Camargo Messias e 
Dirceu Garcia Fernandes, 
sócios de uma loja de deco-
ração no centro de Ibaiti, 
serão beneficiados com a 
rede coletora de esgoto e 
afirmam que esperavam 
há tempos esta condição 
sanitária. “O fato de eli-
minarmos as fossas traz 
melhoria da qualidade de 
vida para nós e os colabo-
radores”, destacam.

AEN

REFORÇANDO...

O secretário Beto Preto (Saúde) reforçou que o Estado 
vai atuar em parceria com as prefeituras, instituições 
setoriais, empresas e a própria sociedade para enfren-
tar o avanço do coronavírus. “Temos que continuar nos 
adaptando, tomando decisões em conjunto, mantemos 
a recomendação do isolamento social e reforçamos 
que é preciso manter medidas preventivas em todas 
as regiões do Paraná para conter a pandemia do novo 
coronavírus, afirma."
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Corpo de Bombeiros recebe uma 
ambulância e equipe vistoria 

obras do novo quartel

Veículo avaliado em R$ 90 mil vem da unidade de 
Ponta Grossa em ótimas condições de uso e será 

usada como ambulância reserva

Nesta quarta-feira (15) 
o prefeito José Sloboda, 
j u n t a m e n t e  c o m  o 
Sargento Paulo Sérgio 
Gualdezi, recebeu mais 
um veículo para compor 
a frota da 3° seção do 
2 °  G r u p a m e n t o  d o 
Corpo de Bombeiros, 
sediada em Jaguariaíva. 
N a  o p o r t u n i d a d e 
estiveram presentes o 
subcomandante Major 

André Lopes e o chefe 
da sessão de Logística 
Capitão Bruno Fidalgo.
A ambulância, avaliada 
em R$ 90 mil, vem da 
unidade de Ponta Grossa 
em ótimas condições de 
uso e será usada como 
ambulância reserva, 
ampliando as condições 
de atendimento em casos 
de emergência.
Na oportunidade os ofi-

ciais e o prefeito José 
Sloboda vistoriaram a 
obra do novo quartel, que 
já deve seguir para a fase 
de acabamento. O pre-
feito ainda acrescentou 
que o município está na 
tratativa para angariar 
um novo caminhão para a 
corporação, do tipo “auto-
bombatanque” resgate.

A  c o n c l u s ã o  d o 
n ovo  q u a r t e l  d eve 
acontecer ainda neste 
ano, presenteando a 
corporação pelos 20 anos 
de existência.
A obra é uma reivindi-
cação da instituição e da 
administração municipal 
há 10 anos e teve sua 
construção autorizada 

durante a segunda gestão 
do prefeito José Sloboda 
na presidência da AMCG.
Construída na Rua João 
Tracz, no Jardim Mata-
razzo, a nova sede foi 
projetada para atender 
todas as necessidades do 
serviço e, assim, melhorar 
ainda mais o atendimento 
prestado à comunidade 

jaguariaivense.
O terreno foi repassado 
pela prefeitura e a área 
construída é de 426,85m². 
O custo total da obra 
é de R$ 1,1 milhão. O 
contingente atual é de 
19 efetivos, além de 7 
veículos, 4 pequenos e 3 
operacionais.

[NOVO QUARTEL]

[JAGUARIAÍVA]

Da Assessoria

A Sala do Empreen-
dedor de Arapoti é um 
espaço pensado para 
ajudar os micros e peque-
nos empresários do muni-
cípio a formalizarem seus 
negócios, além de ofertar 
apoio e soluções técnicas. 
E essa vocação ficou ainda 
mais importante com a 
pandemia do novo corona-
vírus, que deixou muitos 
empreendedores em situa-
ção complicada, além de ter 
aumentado o desemprego, 
tornando, muitas vezes, a 
abertura do negócio pró-
prio a única saída para 
obtenção de renda. 
Só no primeiro semestre, 
foram realizados mais de 
3 mil atendimentos, desta-
cando-se a abertura de 68 
novas empresas, além de 
emissões de notas, decla-
rações anuais, emissões 
de guias, e outros serviços.
Destacam-se também as 
operações financeiras, 
que até aqui geraram 325 
mil reais em microcrédito 
do Fomento Paraná para 
o município. Valor obtido 
graça ao êxito de 144 pro-
cessos conduzidos junto 
à instituição de crédito 
estadual.

Soma-se a isso, agora, a 
parceria com o Banco do 
Brasil para o cadastra-
mento das microempresas 
no Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte (PRONAMPE) para 
a obtenção de crédito para 
capital de giro em decorrên-
cia dos efeitos da pandemia 
do novo coronavírus sobre 
a economia. Operação que 
já conseguiu a liberação de 
cerca de 1 milhão de reais 
em créditos para o municí-
pio até o momento.
Além disso, continuam 
sendo prestadas, online, as 
consultorias gratuitas com 
especialistas do Sebrae 
para sua empresa.
A Sala do Empreendedor de 
Arapoti fica está localizada 
junto à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, no 
Centro Administrativo 
Municipal (antigo Inpacen-
ter), e funciona das 08h às 
11h30 e das 13h às 17h30, na 
sala 11.  Empreendedores 
também podem utilizar 
o telefone fixo (43) 3512-
3111 para agendamentos, 
esclarecimento de dúvidas 
e pedidos de informações.

Sala do Empreendedor de 
Arapoti oferece soluções 
para os negócios locais

Da Assessoria

e
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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.

Alicia Keys 
compra mansão 
avaliada em 160 
milhões de reais

Babu Santana revela 
que perdeu 12 kg 
desde o fim do “BBB”

Astros de Flash e 
Supergirl se sentiam 
intimidados por Naya

Chris Evans manda mensagem fofa 
para menino que salvou irmã de cão

O imóvel foi projetado pelo arquiteto 
Wallace E Cunningham e estava à venda 
desde 2018. De acordo com o “Daily 
Mail”, Alicia ganhou um desconto e 
pagou 20 milhões de dólares após fazer 
uma negociação com os corretores.

No mês passado, Babu Santana passou 
por um grande susto, ao ser internado e 
diagnosticado com diabetes. O ator contou 
que resolveu mudar o seu estilo de vida 
e já perdeu 12 quilos desde que deixou o 
“Big Brother Brasil 20”, no final de abril 
deste ano.

Antes de viverem Barry Allen e Kara Dan-
vers nas séries “The Flash” e “Supergirl”, 
Grant Gustin e Melissa Benoist foram 
Sebastian e Marley Rose em “Glee”. Ambos 
também tinham outra coisa em comum. 
Eles confessaram que se sentiam intimi-
dados pelo talento de Naya Rivera.

O ator Chris Evans foi um dos famosos que se 
emocionaram com história do pequeno Bridger 
Walker, 6 anos, que salvou a irmã caçula do ataque 
de um pastor alemão e levou 90 pontos no rosto.
O astro de Hollywood gravou um vídeo para o 
pequeno Bridger, que é fã dos “Vingadores”, em 
especial o Capitão América, interpretado pelo ator.
“Essa é uma mensagem para o Bridger. Olá! Aqui 
é o Capitão América, como você está, colega? Eu li 
a sua história e vi o que você fez. Eu sei que você 
ouviu muito isso nos últimos dias, mas deixe eu 
dizer de novo: cara, você é um herói. O que você 
fez foi tão corajoso, tão altruísta. Sua irmãzinha 
tem tanta sorte em te ter como irmão mais velho, 
seus pais devem estar muito orgulhosos de você”, 
disse o ator Chris Evans no vídeo, encarnando 
o personagem. “Eu vou achar seu endereço e te 
mandar um escudo autêntico do Capitão América 
porque você merece. Continue sendo o homem 
que você é, nós precisamos de pessoas como você. 
Aguenta aí. Eu sei que a recuperação pode ser 
difícil, mas baseado no que eu vi, acho que não 
tem muito que possa te parar”.

Bianca Andrade revela que fez 
as pazes com Rafa Kalimann: 
“Coração em paz”
Uma notícia boa para celebrarmos! Bianca Andrade reve-
lou durante o último episódio de seu programa Boca A 
Boca, no Youtube, que fez as pazes com Rafa Kalimann. 
Como você deve lembrar, as duas protagonizaram diversas 
discussões ao longo da passagem pelo Big Brother Brasil 
20. Mas, a empresária garantiu que os atritos ficaram 
dentro da nave louca. Fora da casa mais vigiada do país, 
a situação está tranquila. “Coração em paz”, definiu Bia.
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Colisão entre carro e 
caminhão deixa dois 

mortos na BR-153

[TRÂNSITO]

Acidente aconteceu na manhã 
desta quinta-feira no trecho entre 

Ibaiti e Ventania

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
manhã desta quinta-feira 
(16) deixou duas pessoas 
mortas na BR-153. 
De acordo com informações 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral, a colisão aconteceu por 
volta das 6h em uma reta no 
trecho da rodovia que liga 
os municípios de Ventania 
e Ibaiti envolvendo um 
automóvel VW/Virtus e 
um caminhão VW/24.250. 
Os dois veículos bateram de 
frente e, com a violência do 
impacto os dois motoristas 
morreram na hora. 
O motorista do Virtus, 
de 59 anos, ficou preso às 

ferragens e veio a óbito. Já 
o caminhão saiu da pista 
após a batida e teve a cabine 
destruída. Com isso, o con-
dutor do caminhão, um 
homem de 31 anos, também 
morreu no local. 
Equipes da Defesa Civil e 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
de Ibaiti estiveram no local 
prestando atendimento 
ao acidente, assim como 
também as equipes da 
Polícia Militar e PRF. Os 
corpos das vítimas foram 
recolhidos pelas equipes 
do IML (Instituto Médico 
Legal).

Da Redação

Da Redação

Da Redação

[PROPINA]

Policiais e produtores rurais 
são alvo de operação do 

GAECO no Norte Pioneiro
Agentes da Polícia Ambiental ainda são suspeitos 
de participarem de caças ilegais em uma fazenda

Uma operação rea-
lizada pelo Gaeco (Grupo 
de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Orga-
nizado) juntamente com 
o Ministério Público do 
Paraná e com apoio da 
corregedoria da Polí-
cia Militar cumpriu, 
na manhã desta quar-
ta-feira (15), mandados 
de prisão e de busca e 
apreensão no município 
de São Sebastião da Amo-
reira, no Norte Pioneiro. 

De acordo com informa-
ções do Gaeco, a operação 
teve como objetivo cum-
prir cinco mandados de 
prisão temporária e 12 de 
busca e apreensão tendo 
como resultado a prisão 
de dois policiais militares 
e dois donos de proprie-
dades rurais situadas no 
município. 
Segundo investigações 
do Gaeco e da 2ª Pro-
motoria de Justiça da 
Auditoria Militar de 

Curitiba, os agentes que 
são lotados no posto da 
Polícia Ambiental que fica 
situado na rodovia PR-218, 
próximo ao município, 
estariam recebendo benefí-
cios ilegais (vulgo propina), 
para garantir a segurança 
das propriedades rurais e, 
eventualmente, permitir 
infrações ambientais como 
a não fiscalização de ani-
mais silvestres. 
Ainda de acordo com as 
investigações, os policiais 
que seriam os responsáveis 
por fiscalizar práticas irre-
gulares referentes a crimes 
ambientais estariam, inclu-
sive, participando de caça 
ilegal em uma das fazendas. 
Além dos crimes ambien-
tais, os policiais ainda são 
suspeitos de praticarem o 
crime de peculato por se 
apropriarem de doações 
de combustíveis e demais 
materiais que seriam desti-
nados a Polícia Ambiental. 

[SE DEU MAL]
Suspeito de assediar sexualmente 

uma jovem é preso em Jaguariaíva

Um indivíduo de 29 
anos foi preso na tarde 
desta quarta-feira (15) 
em Jaguariaíva durante 
o cumprimento de um 
mandado de prisão pelo 
crime de tráfico de drogas. 
Porém, os policiais des-
cobriram que o rapaz 
também é suspeito de ter 
assediado sexualmente 
uma jovem no ano pas-
sado. 
O crime teria ocorrido 
em novembro de 2019 em 
uma biblioteca situada no 

município. A jovem, na 
época com 19 anos, chegou 
a registrar um boletim 
de ocorrência sobre o 
caso. Com isso, as equi-
pes da polícia buscaram 
levantar a identidade do 
suspeito, sendo consta-
tado que o mesmo já era 
procurado pois havia em 
seu nome um mandado 
de prisão preventiva em 
aberto pelo crime de furto 
qualificado. 
Com isso, foram realiza-
das diversas diligências 

sendo constatado que os 
endereços relacionados 
ao suspeito no sistema 
eram falsos, porém, nesta 
quarta-feira, as equi-
pes policiais finalmente 
conseguiram localizar o 
indivíduo que foi preso 
e encaminhado à delega-
cia da Polícia Civil onde 
permanece a disposição 
da Justiça. Não foram 
divulgadas maiores infor-
mações se ele será ou não 
denunciado pela situação 
do assédio sexual. 
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Política e
[COBRANÇA]

[NORTE]

[ATUAÇÕES]

Romanelli exige punição imediata 
às concessionárias de pedágio

Segundo o deputado, muitas 
obras nas rodovias pedagiadas 
não foram concluídas, outras 
sequer iniciadas, o que 
contraria os contratos das 
empresas com o Estado

O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
exige um posicionamento 
firme do DER/PR (Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná) em 
relação à aplicação de pena-
lidades previstas em lei às 
concessionárias de pedá-
gio. Segundo Romanelli, 
muitas obras nas rodovias 
pedagiadas não foram 

concluídas, outras sequer 
iniciadas, o que contraria 
os contratos das empresas 
com o Estado.
“Os contratos de concessão 
se encerram em novembro 
de 2021 e as concessionárias 
de rodovias têm obras pen-
dentes de execução. O DER 
precisa agir rápido e com 
rigor para que essas obras 
sejam finalizadas, antes 

do encerramento do con-
trato”, alerta Romanelli.
Em decisão, o Ministério 
Público Federal (MPF) 
recomenda ao DER que 
autuações contra conces-
sionárias sejam concluí-
das. A recomendação é para 
que “sejam tomadas as 
devidas providências para 
a conclusão de autos de 
infração lavrados há meses 

contra as concessionárias 
Econorte, Viapar e Cami-
nhos do Paraná em decor-
rência do inadimplemento 
de obrigações assumidas 
relacionadas à realização 
de obras e prestação de 
serviços”.
“Além dos acordos lesivos 
do MPF com as concessio-
nárias, há pelo menos 31 
autos de infração e nenhum 

parecer referente à punição 
do Estado às concessioná-
rias, que não cumpriram 
o contrato. O DER precisa 
se manifestar em relação 
à aplicação de multas, já 
que as empresas estão em 
desacordo com os prazos 
estabelecidos pelo rito em 
contrato”, avalia Roma-
nelli.

Romanelli cita como 
exemplo o caso da Eco-
norte, que mantém três 
praças de pedágio no Norte 
do Estado: em Jataizi-
nho, Jacarezinho e Serta-
neja. As duas primeiras 
praças, inclusive, são as 
que cobram a maior taxa 
de pedágio do Paraná, uma 
das maiores do Brasil.
A Econorte foi autuada 
em março de 2019 pela não 
conclusão no tempo devido 
das obras de duplicação da 
BR-369, das obras de tra-
vessia inferior e marginal 
na BR-153 e das obras de 
intersecção na BR-153. “É 
uma cobrança absurda. 
Os paranaenses estão há 
mais de duas décadas 
pagando o pedágio mais 
caro do Brasil, e as obras 

que deveriam ser feitas, 
ou não foram concluídas 
ou sequer saíram da fase 
de projeto”, diz Romanelli.
As obras da Econorte estão 
em execução na BR-369, no 
trecho entre Cornélio Pro-
cópio e o trevo de acesso a 
Uraí. Iniciada em 2018, está 
prevista para terminar em 
2021. Mas, do total de 15,16 
km de duplicação previs-
tos, apenas 15,9% foram 
realizados.
Na mesma rodovia, no 
trecho entre o trevo de Uraí 
e Jataizinho, a Econorte 
executou apenas 23,2% 
das obras de duplicação 
de 19,2 km que devem ser 
entregues até o final de 
2021. “É um descaso com 
os paranaenses e o DER 
precisa se manifestar. Não 

podemos permitir que 
casos como esses sirvam 
de incentivo para nenhuma 
empresa prestadora de ser-
viço público. É preciso agir 
para cobrar celeridade na 
obra ou aplicar multas pelo 
descumprimento do con-
trato”, aponta o deputado.
Outras quatro obras que a 
Econorte deveria realizar 
até o fim do ano que vem, 
ainda estão apenas na fase 
de previsão: a constru-
ção de terceira faixa na 
PR-445 (entre Londrina e 
Bela Vista do Paraíso) e as 
intersecções na PR-323 com 
a PR-160 (Sertaneja) e com 
a PR-437 (Sertanópolis), 
além da BR-153, no km 18 
(Jacarezinho).

Além da Econorte, 
a Viapar e a Caminhos do 
Paraná também têm autos 
de infração. A Caminhos 
do Paraná foi autuada 16 
vezes devido ao atraso 
no cronograma de obras 
de duplicação da BR-277 
(Guarapuava) e duplicação 
da BR-476, no trecho entre 
Araucária e Lapa, entre 
outros.

Já contra a Viapar constam 
14 autos de infração pelo 
atraso na apresentação 
dos projetos executivos 
das obras no Contorno de 
Jandaia do Sul (BR-376). O 
DER disse que vai cumprir 
a recomendação do MPF 
quanto aos autos de infra-
ção relativos às concessio-
nárias Econorte, Viapar e 
Caminhos do Paraná.

ALEP
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Política e
[ECONOMIA]

Paraná pede à União urgência na 
liberação de empréstimo

Governador pediu a liberação do empréstimo de R$ 1,6 bilhão para 
investimento em infraestrutura no Estado

O governador Carlos Massa Ratinho 
Junior se reuniu nesta quarta-feira 
(15), por videoconferência, com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para agilizar a liberação 
do empréstimo de R$ 1,6 bilhão para 
investimento em infraestrutura no 
Estado.
Em fase final de tramitação na 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), a operação depende apenas 
de uma garantia por parte da União 
para ser sacramentada. O emprés-
timo foi captado junto ao Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Federal 
e contou com aprovação da Assem-
bleia Legislativa do Estado.
“O Paraná tem capacidade de endi-
vidamento porque fez a lição de 
casa”, disse o governador. “Corta-
mos secretarias em uma profunda 
reforma administrativa e agili-
zamos a reforma da previdência 
estadual. Agora precisamos desses 
recursos para melhorar a infraes-
trutura e dar um salto para fazer 
do Paraná o estado mais eficiente 
do Brasil”, afirmou.
De acordo com o governador, 
parte do montante, cerca de R$ 600 
milhões, será aplicada diretamente 
na modernização da malha rodo-
viária paranaense. “É a condição 
necessária para transformar o 
Paraná no hub logístico da América 
do Sul”, disse.Além disso, ressal-
tou Ratinho Junior, o empréstimo 
permitirá ao Governo investir no 
Programa Litoral (R$ 600 milhões), 
Segurança Pública (R$ 300 milhões) 
e também em ações da Agricultura 
(R$ 100 milhões), como a moderni-
zação de estradas rurais.As obras, 
lembrou, integram o programa de 
projetos executivos lançados no ano 
passado pelo Estado. “Contamos 
com isso para retomar a economia 
paranaense no pós-pandemia e 
assim ajudar o Brasil a crescer”, 
acrescentou o governador.

AEN

A administração para-
naense foi bastante elogiada por 
Paulo Guedes. De acordo com ele, 
o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) irá fazer uma revisão 
nos limites de concessão de cré-
dito até a primeira quinzena de 
agosto, processo que garantiria 
espaço para que o empréstimo 
fosse concluído.
“O Governo Federal não pode 
deixar na mão um Estado com 
uma administração eficiente 
e um belíssimo programa de 
desenvolvimento. No que depen-
der do Ministério da Economia, 
o Paraná vai poder dar segui-
mento a todos projetos”, afirmou 
o ministro.
Secretário de Estado da Fazenda, 
Renê Garcia afirmou que os 
recursos foram disponibilizados 
pelo consórcio de bancos porque 
o Paraná atende os parâmetros 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e tem plena capacidade 
de endividamento.
“Não estamos pedindo favor. 
Queremos os recursos para ser 
mais competitivo e eficiente”, 
disse ele. “Ser mais produtivo e 
ter velocidade na realização das 
obras, garantindo uma posição 
de destaque no cenário nacio-
nal”.

[ELOGIO]

[AGRO]
Além disso, Ratinho 

Junior solicitou para o Minis-
tério da Economia um aporte 
maior de recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
no Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul 
(BRDE), permitindo assim que 
a agência paranaense amplie 
linhas de crédito para o agro-
negócio estadual. “O setor é a 
locomotiva do Paraná, respon-
sável por cerca e 35% do PIB 
local”, afirmou o governador.
Atualmente, o BRDE tem 
em caixa R$ 460 milhões 
para fomentar o desenvol-

vimento do agronegócio do 
Paraná. O valor integra o 
Plano Safra 2020/2021, editado 
pelo Governo Federal, e é 
6,1% superior ao volume para 
crédito disponível na safra 
anterior no Estado.
Ratinho Junior destacou que 
o montante disponível para 
a próxima safra representa 
46% do que foi financiado pela 
agência paranaense do BRDE 
nas últimas três safras, esti-
mado em cerca de R$ 1 bilhão.
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, também participou do 
encontro.

Cortamos secretarias em uma profunda reforma 
administrativa e agilizamos a reforma da previdência estadual
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A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu ao Instituto 
Água e Terra - IAT a renovação da Licença de Operação - LO nº 5411 do seguinte 
empreendimento: Sistema de Esgotamento Sanitário - SES ETE Barra Bonita (Bom Pastor). 
Endereço: Final da Rua Áureo Pinheiro de Moura - Bairro Bom Pastor Município: Ibaiti/PR. 
Validade: 11/01/2021. 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI- PR
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 188/2020
Pregão: 26/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: RODRIGO MACHADO MARTINS
Objeto: Aquisição de torneira, tipo alavanca visando 
atender as necessidades do Hospital Municipal.
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á -
ria:1000110302000420263390302400
Valor Contrato: R$ 2.519,80
Prazo Execução/Vigencia: 12 meses
Data Assinatura: 16/07/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2020.
Processo nº 162/2019
O Pregoeiro comunica aos interessados na execu-
ção do objeto do Edital supramencionado, que após 
a análise e verificação das propostas de preços e 
da documentação de habilitação, decidiu classificar 
e habilitar o seguinte proponente:
Nº
Empresa
Valor

1
RODRIGO MACHADO MARTINS
2.519,80

Arapoti, em 18 de Maio de 2020.
Ana Aline Santos Mendes
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do Fundo Municipal de 
Saúde.
De 10/07/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licita-
tório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico 
n° 26/2020, as empresas:

Empresa
Valor

Rodrigo Machado Martins
2.519,80

Objeto: Aquisição de torneira, tipo alavanca visando 
atender as necessidades do Hospital Municipal.

MARCIO DE CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE DO FMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – 
ESTADO PARANÁ
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 DESERTA

Tomada de Preços nº 6/2020.
Processo nº 79/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada na 
execução de obra do Lago Aratinga no município 
de Arapoti, Estado do Paraná.
Ficou constatado em 16/07/2020, o não compare-
cimento de interessados em participar da presente 
licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
lei federal nº 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94, 
uma LICITAÇÃO DESERTA, isto é, não houve 
apresentação de proposta a presente licitação.
Arapoti, 16 de julho de 2020.
Idineu Antonio da Silva – Presidente da CPL
Luciano Aguiar Rocha – Membro da CPL
Ana Aline Santos Mendes - Membro da CPL

RETIFICAÇÃODO AVISO DE LICITAÇÃO  COR-
RETO É:
 AVISO DE LICITAÇÃO TOM. DE PREÇO N. º 
05/2020
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 1 - MODALIDADE: Tomada de Pre-
ço nº 05/2020. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
Global. 2 – 0BJETO: Contratação de Empresa pres-
tação de serviços para construção de um barracão 
industrial conforme contrato OGU nº.88862/2019. 
3 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/08/2020 
às 09h00min na Prefeitura Municipal de Jaboti. 4 
– INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informa-
ções complementares poderão ser obtidas junto ao 
setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaboti, 
na Praça Minas Gerais, 175. O Edital Completo e 
futuras atas e contratos encontra-se disponível no 
site www.jaboti.pr.gov.br no link “licitações”.
 Municipal de Jaboti, 15/07/2020.
Cleonilde de Souza M. Sales, Presidente da Comi 
de Lici Por 01-2020

TERMO DE DESISTÊNCIA

                                                     LUANA PITOLI 
YAMAGAMI, portadora da Cédula de Identidade R.G. 
nº 10.882.994-0,  residente e domiciliada a Rua DAS 
Acácias, 044, Bairro Morro Azul, nesta cidade de 
Abatiá - PR., tendo participado do Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2020 para o emprego público de 
ENFERMEIRO  do Quadro de Empregos Públicos do 
Município de Jundiaí do Sul e, conseguido classificação  
em face de minha convocação para assumir o respec-
tivo emprego, nessa e melhor forma de direito, de livre 
e espontânea vontade, por este termo, manifesto a 
minha DESISTÊNCIA FORMAL, à vaga me conferida 
por convocação no referido emprego, facultando a 
administração pública do Município de Jundiaí do Sul 
( Pr ), promover a convocação de eventuais outros 
candidatos na ordem de classificação.

                                                   Por ser verdade, firmo 
e assino o presente termo em duas vias de igual teor, 
para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

                                               Abatiá - PR,   16  de  
julho de 2020.

                                                   

                                               Luana Pitoli Yamagami
                                               Candidata aprovada

HOMOLOGAÇÃO
 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a 
Inexigibilidade de Licitação n° 17/2020 de 16/07/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: 

SAMP AUTOVEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob n° 78.066.800/0001-00, da cidade de SANTO 
ANTONIO DA PLATINA/PR, vencendo todos os itens, 
perfazendo o valor total de R$ 888,21 (oitocentos e 
oitenta e oito reais e vinte e um centavos). 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 16 de julho de 2020.
SERGIO INACIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a 
Dispensa de Licitação n° 33/2020 de 16/07/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: 

ESMAIL MAIA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob 
n° 17.352.455/0001-79, da cidade de PINHALÃO/
PR, vencendo o único item, perfazendo o valor total 
de R$ 11.134,84 (onze mil e cento e trinta e quatro 
reais e oitenta e quatro centavos).
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 16 de julho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 02/2020 - Contrato Nº: 15/2020

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: AGRICOPEL DIESEL PARANA LTDA

Valor............: 296.690,00 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e
noventa reais)

Vigência.......: Início: 16/07/2020 Término: 20/02/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 2/2020

Recursos.....: Dotação: 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00 (18),
2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (32), 2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 (33),
2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (48), 2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (49),
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (56), 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (57),
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (58), 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (59),
2.012.3.3.90.30.00.00.00.00 (63), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (66),
2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (67), 2.015.3.3.90.30.00.00.00.00 (72),
2.014.3.3.90.30.00.00.00.00 (85), 2.016.3.3.90.30.00.00.00.00 (87),
2.017.3.3.90.30.00.00.00.00 (94), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (139),
2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (140), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (141),
2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (142), 2.021.3.3.90.30.00.00.00.00 (143),
2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (162), 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (163),
2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (164), 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (165),
2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (166), 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (167),
2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 (195), 2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 (196),
2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 (197), 2.024.3.3.90.30.00.00.00.00 (198),
2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (212), 2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (213),
2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (214), 2.029.3.3.90.30.00.00.00.00 (229),
2.063.3.3.90.30.00.00.00.00 (240), 2.030.3.3.90.30.00.00.00.00 (253),
2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (270), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (285),
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (286), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (287),
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (288), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (289),
2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (290), 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (291),
2.069.3.3.90.30.00.00.00.00 (308), 2.033.3.3.90.30.00.00.00.00 (312),
2.037.3.3.90.30.00.00.00.00 (316), 2.040.3.3.90.30.00.00.00.00 (328),
2.041.3.3.90.30.00.00.00.00 (334), 2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 (337),
2.051.3.3.90.30.00.00.00.00 (343), 2.047.3.3.90.30.00.00.00.00 (351),
2.047.3.3.90.30.00.00.00.00 (352), 2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (362),
2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (363), 2.048.3.3.90.30.00.00.00.00 (364),
2.052.3.3.90.30.00.00.00.00 (377), 2.054.3.3.90.30.00.00.00.00 (387),
6.001.3.3.90.30.00.00.00.00 (392), 2.043.3.3.90.30.00.00.00.00 (400),
2.056.3.3.90.30.00.00.00.00 (413), 2.046.3.3.90.30.00.00.00.00 (423),
2.057.3.3.90.30.00.00.00.00 (430), 2.057.3.3.90.30.00.00.00.00 (431),
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (457), 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (458),
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (459), 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (460),
2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 (547), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (549),
2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (551), 2.040.3.3.90.30.00.00.00.00 (553),

2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (577)
Objeto..........: Fica realinhado o valor dos itens do presente contrato,

passando o valor do item Nº 03 (Óleo Diesel S-500), passando o valor
unitário do litro de R$ 2,54 para R$ 2,98, e do item Nº 04 (Óleo Diesel

S-10), passando o valor unitário do litro de R$ 2,50 para R$ 2,97.
Pinhalão, 16 de Julho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 85/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO
Contratada...: CIRURGICA NOSSA SENHORA 
- EIRELI
Valor............: 10.800,00 (dez mil oitocentos reais)
Vigência.......: Início: 16/07/2020 Término: 
16/07/2021

Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
31/2020
R e c u r s o s . . . . . :  D o t a ç ã o : 
2.071.3.3.90.30.00.00.00.00 (572)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 
(ENOXAPARINA
SÓDICA) DESTINADO À SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE -
COMBATE, PREVENÇÃO E ATENDIMENTO 
DIRETO AO COVID 19.
Pinhalão, 16 de Julho de 2020

PINHALÃO

INEXIBIGILIDADE Nº. 07/2020 - Considerando o cumprimento
dos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93 com base caput do
artigo 25, bem como estipulado na Portaria nº 54, 1º de Abril de
2020, publicado em 02 de Abril de 2020, no Diário Oficial da
União, edição nº 64, com relação ao Repasse Federal e tendo em
vista o conteúdo do presente processo, RATIFICO a
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE
AO REPASSE SERÁ REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE
WENCESLAU BRAZ/PR, AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO,
O QUAL TERÁ A INCUMBÊNCIA DE ATENDER AOS IDOSOS
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, sendo o valor total do
repasse de R$ 5.829,84 (Cinco mil, oitocentos e vinte e nove
reais e oitenta e quatro centavos), PARA O AUXILIO NA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Wenceslau Braz-Pr,
16 de julho de 2020. Paulo Leonar Ferreira Amador - Prefeito

INEXIBIGILIDADE Nº. 08/2020 - Considerando o cumprimento
dos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93 com base caput do
artigo 25, bem como estipulado na Lei nº 13.204/2015, de 14 de
Dezembro de 2015, com relação ao Repasse Federal e tendo em
vista o conteúdo do presente processo, RATIFICO o Repasse de
verba no valor de R$ 10.503,96 (Dez mil, quinhentos e três
reais e noventa e seis centavos), com relevância para o
auxílio na aquisição de Gêneros alimentícios, Gás de cozinha
e Combustível, sendo que tal repasse será realizado pelo
Município de Wenceslau Braz/Pr a Associação de Pai e
Amigos dos Excepcionais/APAE de Wenceslau Braz/PR, o
qual terá por incumbência atender as pessoas com
Deficiência Intelectual e/ou Múltiplas Deficiências, e
Transtornos Globais de desenvolvimento de 0 a 60 anos, nas
áreas da saúde, educação, assistência social e transporte.
Wenceslau Braz-Pr, 16 de Julho de 2020. Paulo Leonar Ferreira
Amador - Prefeito

INEXIBIGILIDADE Nº. 09/2020 - Considerando o cumprimento
dos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93 com base caput do
artigo 25, bem como estipulado na Lei Municipal nº 2.898/2019,
publicado em 31 de Dezembro de 2019, no Diário Oficial do
Município, edição nº 734, com relação as emendas impositivas e
tendo em vista o conteúdo do presente processo, RATIFICO a
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE
AO REPASSE DE VERBA NO VALOR DE R$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS), SENDO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA O AUXILIO DE MEDICAMENTOS E R$ 5.000,00 (CINCO
MIL REAIS) PARA O AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, SENDO QUE TAL REPASSE SERÁ
REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ/PR, A
COMUNIDADE TERAPÊUTICA BOM SAMARITANO, O QUAL
TERÁ POR INCUMBÊNCIA AS PESSOAS COM
TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO ABUSIVO DE
ÁLCOOL E DROGAS ILÍCITAS. Wenceslau Braz-Pr, 16 de Julho
de 2020. Paulo Leonar Ferreira Amador - Prefeito

WENCESLAU BRAZ

OUTRAS PUBLICAÇÕES

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 da empresa:

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, 15 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

MANOEL 
BARROS DE 
ALMEIDA:03386
521916

Assinado de forma digital por MANOEL 
BARROS DE ALMEIDA:03386521916 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade 
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC 
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, 
ou=Certificado PF A3, cn=MANOEL 
BARROS DE ALMEIDA:03386521916 
Dados: 2020.07.15 10:58:29 -03'00'

11Editais
FOLHA EXTRA sexta-feira, 17 de julho de 2020 - Edição 2354



Destaque e FOLHA EXTRA sexta-feira, 17 de julho de 2020 - Edição 2354

A pandemia do 
novo corona-
vírus mudou 

a rotina de muita gente 
e, além dos impactos a 
saúde, houve também 
uma alteração nos hábi-
tos das pessoas. Junto 
com o distanciamento 
social causado pela qua-
rentena, o tempo acabou 
ficando mais ocioso longe 
do trabalho, da escola, 
das reuniões familiares e 
etc. Nesse novo cenário, 
um homem de 65 anos 
morador de Wenceslau 
Braz buscou na criati-
vidade uma maneira de 
driblar o tédio e passar 
o tempo de forma pro-
dutiva. 
Tudo começou quando, 
ao se ver incluso no grupo 
de risco por ter diabetes 
e ser hipertenso, o pro-
fessor José Aramis teve 
que evitar ao máximo 
o convívio social para 
proteger sua saúde neste 
período de pandemia. 
“Logo que começou o 
distanciamento social 

devido a Covid-19, bus-
quei sair da casa só 
quando fosse realmente 
necessário e tomando 
todas as medidas de 
precaução e cuidado”, 
explica o professor. 
Ficando mais tempo em 
casa, Aramis decidiu 
então colocar em prática 
um projeto antigo que, 
além de ajudar a se dis-
trair e passar o tempo, 
também é um exemplo 
de reaproveitamento 
e cuidado com o meio 
ambiente. “Há algum 
tempo já vinha armaze-
nando algumas garrafas 
pet com o objetivo de 
construir um barco tendo 
como matéria prima 
materiais reciclados. 
Agora que fiquei mais 
tempo em casa, percebi 
que já havia juntado 
uma quantidade que 
daria para fazer o barco e 
demos início ao projeto”, 
contou. 
Coma ajuda do genro 
“Cacá”, o primeiro passo 
do professor foi transfor-

mar a edícula de sua casa 
em um estaleiro. “Adap-
tamos o local para que 
pudéssemos trabalhar 
com os materiais. Um dia 
disse para minha esposa 
‘agora que comecei vou 
até o fim’ e, assim, foram 
90 dias trabalhando no 
projeto que ficou pronto”, 
relata Aramis. 
Para construção do barco 
foram utilizadas 420 gar-
rafas pet, cola, arames, 
lacres, tesouras, facas 
entre outros materiais 
em grande maioria reci-
cláveis. “Foi uma ativi-
dade que ajudou muito 
a passar o tempo durante 
essa quarentena, mas 
o mais importante é a 
mensagem de que com 
um pouco de trabalho e 
criatividade nós podemos 
ajudar bastante o meio 
ambiente. São 420 gar-
rafas pet que poderiam 
ir parar em uma mata 
ou em rios, mas agora 
se tornaram um barco. 
Além disso, hoje temos 
acesso a muitas mídias e 

a informação que podem 
nos dar novas ideias e 
estimular nossa imagi-
nação para que possamos 
reciclar com consciência 
e criatividade”, destacou 
o professor que também 
é conhecido como “Zezé 
da comunidade”. 
A psicóloga Priscila 
Santos frisou que o exem-
plo do professor Aramis 
é uma coisa importante 
para todas as pessoas 
neste período de pan-
demia. "Atividades que 
exigem interação física 
e criatividade, como no 
caso do professor Aramis, 
são um exemplo de como 
as pessoas podem estar 
buscando alternativas 
para ocupar seu tempo 
durante a quarentena. 
Isso é essencial para 
ajudar a mente a lidar 
com problemas como a 
ansiedade e o estresse, 
por exemplo. No caso 
dele, além do estímulo 
a mente, também reflete 
em um cuidado com o 
meio ambiente", explica.

Brazense usa a criatividade para 
driblar o tédio na quarentena e 
constrói barco reciclável
Incluso no grupo de risco e evitando sair de casa, 
professor Aramis aproveitou este período para 
pôr em prática seu projeto que deu certo

[EXEMPLO]

Logo que 
começou o 
distanciamento 
social devido 
a Covid-19, 
busquei sair da 
casa só quando 
fosse realmente 
necessário e 
tomando todas 
as medidas de 
precaução e 
cuidado


