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 Exército vai atuar nas ruas 
de Arapoti para ajudar na    
  prevenção da Covid-19

Romanelli entrega 
equipamentos e 
R$ 170 mil para 
ambulância
Deputado acompanhou a entrega 
de uma mini pá carregadeira, 
retroescavadeira e verba para 
aquisição do veículo para Saúde

[SÃO JOSÉ DA BOA VISTA] [TRÂNSITO]
Enfermeira fica presa às ferragens 
em acidente na BR-153

Homem ajuda desconhecido e acaba sendo vítima de furto

Prefeitura decreta “Lockdown” e Lei Seca 
durante o final de semana devido a pandemia
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[ITR]
Declaração do Imposto Territorial Rural 

começa a ser entregue em agosto
Transmissão da declaração deve ser feita pela Internet ou entregue em uma 
mídia removível acessível por porta USB nas unidades da Receita Federal

Os proprietários 
de imóveis rurais devem 
entregar a partir do dia 
17 de agosto a declaração 
do Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural 
(ITR). A DITR (Declaração 
do Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural) 
deve ser elaborada por 
meio do Programa Gera-
dor da Declaração do ITR, 
disponibilizado na página 
da Receita Federal (www.
receita.economia.gov.br).
A transmissão da declara-
ção deve ser feita pela Inter-
net ou entregue em uma 
mídia removível acessível 
por porta USB nas unidades 
da Receita Federal. O prazo 
final para entrega é no dia 
30 de setembro.
Conforme divulgado pela 
Receita Federal está obri-
gada a apresentar a DITR 
a pessoa física ou jurídica, 
exceto a imune ou isenta, 
proprietária, titular do 
domínio útil ou possuidora 
a qualquer título do imóvel 
rural.
Também deve entregar a 
declaração a pessoa física 
ou jurídica que, entre 1º 
de janeiro de 2020 e a data 
da efetiva apresentação da 
declaração, perdeu a posse 
do imóvel rural ou o direito 
de propriedade pela trans-
ferência ou incorporação 
do imóvel rural ao patrimô-
nio do expropriante.
A multa para quem apre-

Das Agências

sentar a DITR depois do 
prazo é de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração de 
atraso, lançada de ofício 
e calculada sobre o total 
do imposto devido, não 
podendo seu valor ser infe-
rior a R$ 50,00 (cinquenta 
reais).
Se, depois da apresen-
tação da declaração, o 
contribuinte verificar que 
cometeu erros ou omitiu 
informações, deve, antes de 
iniciado o procedimento de 
lançamento de ofício, apre-
sentar DITR retificadora, 
sem a interrupção do paga-
mento do imposto apurado 
na declaração original. A 
DITR retificadora tem a 

mesma natureza da origi-
nariamente apresentada, 
substituindo-a integral-
mente. Por isso, a declara-
ção retificadora deve conter 
todas as informações ante-
riormente prestadas com 
as alterações e exclusões 
necessárias bem como as 
informações adicionadas, 
se for o caso.
O valor do imposto pode 
ser pago em até 4 (quatro) 
quotas iguais, mensais 
e sucessivas, sendo que 
nenhuma quota pode ter 
valor inferior a R$ 50,00 (cin-
quenta reais). O imposto de 
valor inferior a R$ 100,00 
(cem reais) deve ser pago 
em quota única. A quota 

única ou a 1ª (primeira) 
quota deve ser paga até o 
dia 30 de setembro de 2020, 
último dia do prazo para a 
apresentação da DITR.
O pagamento do imposto 
pode ser feito mediante 
transferência eletrônica 
de fundos por meio de 
sistemas eletrônicos das 
instituições financeiras 
autorizadas pela Receita 
Federal a operar com essa 
modalidade de arrecadação 
ou por meio de Documento 
de Arrecadação de Recei-
tas Federais (Darf), em 
qualquer agência bancária 
integrante da rede arreca-
dadora de receitas federais. 
Todas as orientações para a 

declaração deste ano estão 
especificadas na Instrução 
Normativa RFB nº 1.967.
Valor da terra - Para o cál-
culo do ITR uma das infor-
mações que o proprietário 
deve informar é o Valor da 
Terra Nua (VTN) de sua 
propriedade. O VTN/ha 
em Jaguariaíva é definido 
novamente em reunião com 
funcionários envolvidos na 
Fiscalização e Arrecada-
ção de Tributos, proprie-
tários rurais, corretores 
imobiliários, contadores, 
Emater e Sindicato Rural, 
sob supervisão do Departa-
mento de Economia Rural 
(DERAL). Os valores estão 
disponíveis no link https://
www.jaguariaiva.pr.gov.
br/index.php/10-pagina/
763-itr-atualizado.
A fim de proporcionar uma 
maior segurança jurídica 
e diminuição de custos 
operacionais por parte 
dos contribuintes, a Pre-
feitura Municipal, através 
da Secretaria Municipal 
de Finanças (SEFIN), via 
Departamento de Tributa-
ção e Fiscalização Tributá-
ria, está fornecendo Laudo 
de Avaliação da Fazenda 
Pública Municipal. Vale 
destacar que, por manter 
convênio com a Receita 
Federal do Brasil em rela-
ção ao ITR, Jaguariaíva é 
encarregada de fiscalizar 
as declarações anuais deste 
imposto. Através do con-
vênio o município passou 
a fazer jus a 100% da arre-
cadação do ITR.
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O deputado estadual 
Luiz Claudio Romanelli 
esteve na tarde desta quin-
ta-feira (30) visitando o 
município de São José da 
Boa Vista onde participou 
da entrega de equipamen-
tos para o pátio da prefei-
tura e uma verba de R$ 170 
mil para Saúde. 
O prefeito do município, 
Pedro Sérgio Kronéis, 
comemorou a visita do 
deputado e destacou que 
Romanelli é um dos gran-
des parceiros de São José da 
Boa Vista. “É sempre uma 
honra receber o Romanelli 
em nosso município e, por 
incrível que pareça, ele 
nunca vem de mãos vazias. 

Além da entrega desses 
equipamentos que já foram 
licitados e comprados, 
ainda hoje foi depositado 
o valor de R$ 170 mil para 
aquisição de uma ambulân-
cia”, comemorou o prefeito. 
De acordo com o prefeito, 
trata-se de um mini carre-
gadeira e um retroescava-
deira que receberam um 
investimento de R$ 420 mil 
por meio do trabalho do 
deputado junto ao governo 
do estado. “Gostaria de 
agradecer o deputado e ao 
Estado por essa parceria 
que vem trazendo benefí-
cios para nossa população”, 
destacou Sérgio.  
Romanelli também falou 

sobre a importância dos 
equipamentos e o trabalho 
realizado pela prefeitura 
para que os mesmos fossem 
adquiridos. “São dois equi-
pamentos importantes, 
uma mini carregadeira 
e uma retroescavadeira. 
Equipamentos solicita-
dos pelo município e nós 
fomos atrás dos recursos e 
conseguimos. Repassamos 
esse valor para a prefeitura 
que fez um belo investi-
mento para o município”, 
comentou. 
Sérgio ainda falou sobre 
as ações que desenvolveu 
durante seu mandato e 
deixou uma reflexão sobre 
o futuro da política no 

município. “Dedicamos 
esses anos para tentar 
desenvolver a cidade e 
melhorar a qualidade de 
vida das pessoas que aqui 
vivem, transformando a 
realidade da Educação, 
Saúde, maquinário, veícu-
los e das estradas rurais. 
É uma missão que não se 
acaba e deve continuar 
com pessoas que tenham 
disposição e compromisso 
para manter essa luta 
toda”, disse. 
Por fim, Romanelli falou 
sobre o prazer em ajudar 
os municípios da Região 
do Norte Pioneiro. “Para 
mim é uma honra, mas 
ao mesmo tempo não faço 

mais do que minha obri-
gação como parlamentar. 
Temos que trabalhar e 
dar resultado ao povo que 
confia na gente. Se Deus 
quiser a partir de 2021 vol-
tamos forte trabalhando 
em Wenceslau Braz”, com-
pletou. 
Além de visitar na tarde da 
quarta-feira (29) o municí-
pio de Santana do Itararé 
para realizar entrega de 
equipamentos, após deixar 
São José da Boa Vista 
Romanelli foi para Japira 
para realizar mais entregas 
no município. 

[INVESTIMENTO]

Romanelli visita São José da Boa Vista para entregar 
equipamentos e R$ 170 mil para ambulância
Deputado acompanhou a entrega de uma mini carregadeira, 

retroescavadeira e verba para aquisição do veículo para Saúde
Da Redação
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DINHEIRO PARA VACINA

A Assembleia Legislativa na segunda-feira, 3 de 
agosto, transferência de R$ 100 milhões, de recursos 
próprios, ao Estado. Esse dinheiro será destinado para 
a compra da vacina contra o coronavírus. "Mais uma 
vez estamos abrindo mão de recursos da Assembleia 
nesta emergência causada pela pandemia da covid-
19", disse o presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ademar Traiano (PSDB).

LUPION CONTINUA

O deputado Pedro Lupion (DEM-PR) se reuniu com o 
ministro Luíz Eduardo Ramos (Articulação Política) 
e recebeu a garantia de que segue no posto de vice-lí-
der do Governo na Câmara de Deputados. O encontro 
se deu a convite do próprio Ramos. Na conversa, o 
ministro buscou entender os efeitos do desembarque 
do DEM e do MDB do chamado centrão.

SAÚDE

O secretário Beto Preto (Saúde) e o deputado líder do 
governo Hussein Bakri (PSD) autorizaram a prefei-
tura de Paulo Frontin a licitar a reforma do Hospital 
Municipal São João Batista. "São R$ 500 mil a fundo 
perdido, a partir de emenda parlamentar que indi-
quei para essa obra. A reforma será integralmente 
custeada pelo governo Ratinho Junior e o município 
não terá de reembolsar nenhum valor ao Estado", 
disse Bakri.

GASTOS NA PANDEMIA

Cinquenta municípios paranaenses apresentam 
informações adequadas quanto à gestão dos recursos 
públicos relacionados à pandemia do coronavírus. O 
levantamento do Ministério Público avalia os portais 
de transparência das prefeituras quanto à divulgação 
dos gastos ligados à covid-19. Os municípios para-
naenses já gastaram R$ 211,6 milhões em aquisições 
para o combate à pandemia.

SEGURANÇA

O deputado Delegado Recalcatti (PSD) recebeu na reu-
nião da bancada da segurança pública da Assembleia 
Legislativa com entidades das forças de segurança, na 
sede da Adepol, sugestões de novos modelos de gestão. 
"Todos sabemos dos avanços no desempenho das 
polícias, mas é notória a insatisfação dos servidores 
com a política salarial e a falta de investimentos em 
infraestrutura.  O compromisso é de levarmos esses 
problemas ao conhecimento do Palácio Iguaçu para 
evitarmos uma crise generalizada no setor".

EMPREGOS

Ponta Grossa registrou o melhor desempenho entre 
as grandes cidades do Paraná na geração de emprego. 
No mês passado, foram 2.480 admissões e 2.030 demis-
sões, o que representa que foram abertas 450 novas 
vagas em um mês. A indústria foi o setor que mais 
gerou emprego, 460 novas vagas. Em segundo lugar 
está a construção, com 142 vagas de trabalho. Com 
593 novos postos de emprego a cidade de Arapongas 
teve o maior número de contratações no mês de junho.
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Diante do aumento 
do número de diagnósticos 
da Covid-19, a prefeitura 
municipal de Curiúva 
decidiu prorrogar por 
mais dois fins de semana a 
ordem de fechamento total 
do comércio na cidade, 
implantação da Lei Seca e 
toque de recolher após as 
19h30. A decisão foi publi-
cada nesta quinta-feira 
(29) por meio do decreto 
156/2020. 
A medida é tida como uma 
forma de Lockdown, já 
que dispõe da restrição 
na circulação de pessoas 
pela cidade e fechamento 
do comércio incluindo 
supermercados e padarias. 
Apenas as farmácias de 
plantão, postos de com-
bustíveis e os serviços de 
internet, energia elétrica 
e luz poderão funcionar. 
Já os estabelecimentos 
comerciais do ramo gas-
tronômico só poderão 
realizar serviços por meio 

de Delivery. 
Outra medida do decreto 
corresponde ao consumo 
de bebidas alcoólicas. A 
Lei seca começa às 19h da 
sexta-feira e segue até as 
06h da segunda-feira e será 
realizada até o fim da vali-
dade do novo decreto que 
termina no dia 11 de agosto. 
Nesse período, distribuido-
ras de bebidas, lanchonetes 
e afins ficam proibidos de 
vender bebidas mesmo 
que via Delivery. Também 
é proibido o consumo de 
bebidas alcoólicas em vias 
públicas do município em 
qualquer dia da semana ou 
horário. Em caso de des-
cumprimento da medida, a 
multa aplicada tem o valor 
de R$ 3 mil. 
Além das medidas para os 
finais de semana, o decreto 
ainda estipula o horário de 
funcionamento de alguns 
estabelecimentos. Super-
mercados, mercearias e 
padarias podem funcionar 

até as 19h, enquanto esta-
belecimentos gastronômi-
cos podem atender entre as 
08h e às 19h. 
Qualquer reunião com mais 
de seis pessoas, mesmo que 
em propriedade particular 
será considerada aglome-
ração sujeita a multa no 
valor de R$ 2 mil reais. Já 
o toque de recolher que 
não permite a circulação 
de pessoas pelas ruas do 
município vale das 19h30 
às 6h, exceto em caso de 
trabalhadores ou necessi-
dades médicas. 
A prefeitura destacou 
ainda que denúncias 
quanto às irregularidades 
e infrações às normas esta-
belecidas para o enfrenta-
mento à pandemia causada 
pelo coronavírus poderão 
ser realizadas através dos 
telefones (43) 3545-2332 e 
nº (43) 9 9190-3542 (What-
sApp).

Prefeitura decreta “Lockdown” 
e Lei Seca durante o final de 
semana devido a pandemia

Medidas foram publicadas através de decreto e tem 
como objetivo conter o avanço da Covid-19 no município

[CURIÚVA]

Da Redação
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Um acidente de trân-
sito registrado no início da 
noite da última terça-feira 
(28) deixou duas pessoas 
feridas na BR-153.
De acordo com informa-
ções policiais, a colisão 
envolvendo um automóvel 
VW/Voyage e uma cami-
nhonete Ford-F1000 acon-
teceu por volta das 18h30 
na BR-153 trecho da rodovia 
que liga os municípios de 
Santo Antônio da Platina 
a Jacarezinho. 

Os dois veículos transita-
vam em sentidos opostos 
da rodovia quando aca-
baram colidindo frontal-
mente. Com a violência do 
impacto, o automóvel teve 
a frente destruída e a con-
dutora, que é enfermeira 
e estava indo assumir um 
plantão no Hospital Regio-
nal, acabou ficando presa 
às ferragens. 
Equipes de socorristas do 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 

[TRÂNSITO]

Enfermeira fica presa 
às ferragens em 

acidente na BR-153

e da concessionária de 
administra o trecho esti-
veram no local prestando 
atendimento as vítimas e 
a enfermeira foi encami-
nhada ao Pronto Socorro 
de Jacarezinho com lesões 
e suspeita de fraturas 

pelo corpo. O passageiro 
da caminhonete também 
teve ferimentos na região 
das pernas e foi levado ao 
hospital para receber aten-
dimento médico. 
A equipe da Polícia Rodo-
viária Federal também 

esteve no local prestando 
atendimento e orientando 
o trânsito. A pista ficou 
interditada devido ao aci-
dente ocasionando conges-
tionamento em ambos os 
sentidos. 

[MAL AGRADECIDO] [SE DEU MAL]

Homem ajuda 
desconhecido e acaba 
sendo vítima de furto

Um homem teve um 
prejuízo após tentar ajudar 
uma pessoa. A ocorrência 
foi registrada nesta quarta-
-feira (29) em Andirá. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento a uma 
ocorrência de furto regis-
trada em uma residência 
situada na Avenida Rio 
de Janeiro. Diante do cha-
mado, os policiais foram 
ao endereço informado 
averiguar a situação. 
No local, a vítima passou 
a relatar a equipe que 

ficou sensibilizada com a 
situação de uma pessoa 
desconhecida e a convi-
dou para pernoitar em 
sua residência. Porém, 
na manhã do dia seguinte 
percebeu que seu botijão 
de gás havia sido furtado. 
Ainda segundo seus rela-
tos, ninguém mais além do 
estranho esteve na casa. 
Frente aos fatos os policiais 
realizaram buscas pelo 
suspeito, mas ninguém foi 
encontrado. Já a vítima 
foi orientada quanto aos 
procedimentos cabíveis 
ao caso. 

Jovem é preso por furto a loja 
de roupas em Cambará

A equipe da Polícia 
Militar prendeu na noite 
desta quarta-feira (29) um 
indivíduo de 19 anos apon-
tado como autor de um 
furto a uma loja de roupas 
situada em Cambará. 
De acordo com informa-
ções da PM, a equipe se 
deslocou até uma residên-
cia situada na Vila Rubin 
em busca do suspeito, 
sendo que no local o indi-
víduo foi flagrado e tentou 
fugir quando percebeu a 
presença dos policiais, 

mas acabou sendo detido. 
Ao ser indagado sobre a 
situação, o suspeito con-
fessou a autoria do crime e 
os policiais encontraram 
em sua posse algumas 
peças de roupas. Sobre 
o dinheiro, o indivíduo 
disse ter gastado com 
drogas. Em consulta ao 
sistema, a equipe ainda 
constatou que havia um 
mandado de prisão em 
aberto conta ele. 
Ainda durante a aborda-
gem um outro indivíduo 

de 23 anos que estava 
no local tentou fugir dos 
policiais, mas acabou 
sendo detido e recebeu 
voz de prisão pelo crime 
de desobediência. 
Frente aos fatos, os dois 
indivíduos foram presos 
e encaminhados junta-
mente com os objetos 
apreendidos a Delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 
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VITAMINAE
ETIOPEGS

ENOLUART
TRCELULAR

FIAPOSTRES
ELLAORAIS

APPROOE
DOLEIROC

BOTINACAR
RIEGAMO

NEGRITOPN
SURAVIOLI

ALASDOC
EROSIDOSO

Eletrodo-
mésticos
com mo-
delo míni

Aumento
(de pre-

ços)

Efeito
usado na
gravação
musical

(?) déco,
estilo do
Empire
State

Restos de 
manga que
prendem 

nos dentes

Aparelho
no qual se
instala o
aplicativo

Provas (?),
testes do
curso de
línguas

"Profis-
são" de
Alberto
Youssef

Que têm
grandes
dimen-
sões

Calçado
da moda
country

(?) e vir:
direito

civil (jur.)

Nutriente
abundante
nos frutos

do mar

Recurso
para dar
ênfase no

texto

Prato
italiano 

de massa
recheada

Extensão 
de arquivos
de Word
(Inform.)

O deus do
amor na
Mitologia

grega

Tem direi-
to à gra-
tuidade

em ônibus

Abre-(?): o primeiro
carro do desfile das
escolas de samba

Mamífero
ruminante
Marcelo
(?), ator

Carro, em
inglês

Governo
(abrev.)

Ela, em
espanhol
Amapá
(sigla)

Vogais 
de "você"
Cabeça
(?): fútil

É composto por prai-
as como Maracajaú,
Pipa e Ponta Negra

Sinal de "anão"

Problema comum na
vida do vi-
ciado em
trabalho

Relativo
ao campo
(o setor)

A aposentadoria
imposta aos

servidores quando
completam 75 anos

Vinho que
é excipiente
medicinal

Conterrâ-
neo do

maratonista
Feyisa
Lilesa

Possui
efeito an-
tioxidante
(Fisiol.)

Utensílio
do padei-

ro (pl.)
Para + o

(?) Marias,
estrelas
Multidão

(pop.)

3/art — car. 4/ella — enol. 8/peneiras. 9/vitamina e.

Bianca Andrade 
desmente assessoria e 

diz que segue internada

Resident Evil Village pode ter mais 
um personagem clássico

Silas Malafaia pede boicote à Natura por ação de 
Dia dos Pais; Thammy fala em falsos moralistas

Bianca Andrade usou as 
suas redes sociais, nesta 
tarde de quinta-feira 
(30), para desmentir a 
sua própria assessoria de 
imprensa. Mais cedo, a 
equipe da influenciadora 

tinha comunicado que a 
ex-BBB havia deixado o 
hospital. Boca Rosa gravou 
um vídeo nos Stories de seu 
Instagram para garantir 
que segue internada.

O próximo trailer de Resident Evil Village, que deve ser 
lançado em agosto, pode revelar a presença de mais um 
personagem clássico no próximo game da série, além 
de Chris Redfield.

O pastor Silas Mala-
faia, 61, entrou na polêmica 
em torno da campanha do 
dia dos pais da Natura, 
que terá o ator Thammy 
Miranda, 37, e pediu um 
boicote à marca em suas 
redes sociais. “Coloca uma 
mulher para fazer papel de 
homem no Dia dos Pais. 
Uma afronta aos valores 
cristãos", afirmou ele nesta 
terça-feira (28). A escolha 

de Thammy, um homem 
trans, casado com a modelo 
Andressa Brito, de seis 
meses, para a campanha 
já tinha provocado críticas 
nas redes sociais. Inter-
nautas chegaram a criar 
a hastag #NaturaNão na 
noite de segunda-feira (27) 
e o assunto se tornou um 
dos mais comentados da 
rede social.
Mas muitos outros inter-

nautas saíram em defesa 
do ator, que é pré-candidato 
a vereador de São Paulo. 
A atriz Cleo, 37, parabe-
nizou a marca por não se 
intimidar pelos ataques, 
assim como a advogada e 
colunista da Folha Gabriela 
Priolli, 34, que afirmou que 
muitas crianças sonhariam 
ter Thammy como pai.
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[PANDEMIA]

Assembleia Legislativa vai destinar R$ 100 mi 
para compra de vacinas contra a Covid-19

A Assembleia Legis-
lativa do Paraná vai desti-
nar R$ 100 milhões para a 
compra de vacinas contra 
a Covid-19. O anúncio foi 
feito na sessão remota 
desta quarta-feira (29) pelo 
presidente do Legislativo, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB). A formalização da 
parceria da Assembleia 
com o Governo do Estado 
acontecerá na próxima 
segunda-feira, dia 3 de 

agosto às 10h, durante 
uma videoconferência que 
reunirá deputados e o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.
Segundo Traiano, será feita 
a transferência no valor 
de R$ 100 milhões para o 
Estado com o compromisso 
de que esse recurso será 
destinado para a compra 
da vacina contra o corona-
vírus. “A Mesa Executiva 
decidiu que vai passar 

para o Governo do Estado 
recurso da sobra do orça-
mento do Poder Legislativo 
no valor de R$ 100 milhões 
para que o governo tenha 
a segurança desse recurso 
financeiro para a compra 
da vacina do coronavírus. 
Nós estamos dando mais 
uma contribuição para 
a sociedade paranaense 
com essa disponibilidade 
de recursos. É um gesto do 
Poder Legislativo em nome 

de todos os deputados e 
deputadas”.
O primeiro secretário da 
Assembleia, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
destacou que o governo tem 
feito esforços estratégicos 
para garantir a imunização 
dos paranaenses assim 
que possível. “Ouvimos o 
apelo feito pelo governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior e decidimos repas-
sar R$ 100 milhões do orça-

mento da Assembleia para 
que o governo possa fazer 
a aquisição de todas as 
vacinas quando estiverem 
disponíveis para compra 
para, de fato, imunizar toda 
a população paranaenses 
contra o coronavírus. É 
uma forma objetiva de 
poder virar essa página da 
pandemia”.

Uma emenda do Governo do Estado ao projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias também garante a 
destinação de R$ 100 milhões no orçamento de 2021 para 
a aquisição das vacinas contra o novo coronavírus, evi-
tando entraves burocráticos e agilizando a compra assim 
que o produto estiver disponível no mercado.

[RECURSOS]

O Paraná tem parce-
ria de cooperação técnica 
e científica com a China 
para iniciar a testagem e a 
produção da vacina contra 
a Covid-19, por meio do 
Tecpar (Instituto de Tecno-
logia do Paraná). O termo 
de confidencialidade com 
a empresa estatal chinesa 
Sinopharm permite que o 
estado participe da terceira 
fase de testes da vacina, 
que deve começar já em 
agosto. O Paraná também 
terá acesso ao resultado 
das duas primeiras fases 
da testagem e poderá fazer 
a produção da vacina assim 

que o produto chinês for 
aprovado.
Outra possível parceria 
do Paraná na testagem e 
produção da vacina poderá 
ser a Rússia. A cooperação 
técnica para conclusão dos 
testes do produto em desen-
volvimento pelo Centro 
Nacional de Epidemiologia 
e Microbiologia Gamaleya 
já está em negociação. 
Junto com a pesquisa da 
Universidade de Oxford, 
no Reino Unido e da China, 
a vacina russa é uma das 
mais adiantadas, com a 
segunda fase dos ensaios 
clínicos já concluídos.

[PARCERIAS]

[PESQUISAS]
Aproximadamente 

130 vacinas contra a Covid-
19 estão em desenvolvido 
em todo o mundo. O Brasil 
tem parceria com a Uni-
versidade de Oxford para 
produção da vacina, por 
meio da Fiocruz. Em está-

gio de desenvolvimento 
avançado, a vacina deve 
começar a ser produzida 
no início de 2021.
Já o Instituto Butantã, de 
São Paulo, está realizando 
teste da vacina desen-
volvida pela Sinovac, da 

China. Com a testagem 
clínica em humanos ini-
ciada, a previsão é de que 
o produto também comece 
a ser produzido no início 
do próximo ano.
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[DESTAQUE]

Nível de ocupação no Paraná 
é um dos maiores do País

Estado ficou em terceiro lugar no ranking atrás 
apenas de Santa Catarina e Mato Grosso

O Paraná apresen-
tou em junho nível de ocu-
pação de 55,4% dos mora-
dores, o terceiro maior 
do País, atrás apenas de 
Santa Catarina (56,7%) e 
do Mato Grosso (55.9%). 
No Brasil, o nível de ocu-
pação, que representa 
o percentual de pessoas 
em idade de trabalhar 
que estão efetivamente 
ocupados, está em 49%.
Os dados foram apre-
sentados pelo Instituto 
Paranaense de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (Ipardes), com base 
na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domi-
cílios (PNAD Covid-19), 
feita pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística).
A PNAD Covid-19 mostra 
que 461.156 pessoas deixa-
ram de procurar emprego 
no mês passado no Paraná 
devido à pandemia (iso-
lamento social). Outros 
648 mil moradores do 
Estado procuraram tra-
balho, o que mostra que 
a taxa de desocupação do 
Estado estava em 11,1%, 
um pouco acima dos 10% 
registrados em maio. 
Além disso, 574 mil esta-
vam afastados do traba-
lho e 250 mil deixaram 
de receber remuneração 
em junho.
Por causa da pandemia, 
10,4% dos trabalhado-
res estavam atuando  de 
forma remota no Estado 
(no Brasil eram 12,7%) e a 
taxa de informalidade das 
pessoas ocupadas estava 
em 27,3%, número abaixo 

da média nacional, que 
era de 34,8%. O Paraná, 
junto com os outros Esta-
dos do Sul, apresenta uma 
das menores informalida-
des entre as unidades da 
federação.
“Temos em mãos um 
retrato do que está acon-
tecendo no Estado do 
Paraná. Esses núme-
ros vão nos ajudar na 
construção do plano de 
retomada da economia 
que está em andamento 
e que esperamos poder 
colocar em prática em 
breve”, disse o secretário 
estadual do Planejamento 
e Projetos Estruturan-
tes, Valdemar Bernardo 
Jorge.
A pesquisa revela que 
as dez profissões mais 
afetadas pelo novo coro-
navírus respondem por 
53% dos afastamentos 
ocorridos em virtude do 
distanciamento social. A 
mais afetada em termos 
absolutos foi a de empre-
gados domésticos – 38 
mil pessoas foram afas-
tadas (93,9% da categoria 
profissional deixou de 
receber remuneração). 
No caso de cabeleireiro, 
manicure e afins, 19 mil 
pessoas foram afastadas 
do trabalho e 96,9% deixa-
ram de ser remuneradas. 
Também foram afetados 
vendedores, pedreiros, 
professores de educa-
ção física, motoristas de 
aplicativos, auxiliares de 
escritório e outros profis-
sionais.
Já o auxílio emergencial 
que vem sendo pago pelo 

Governo Federal contri-
buiu para o aumento da 
renda domiciliar média 
per capita em todos os 
decis, isto é, nos dez seg-
mentos com a mesma 
quantidade de pessoas, 
das mais pobres às mais 
ricas. No Paraná, 35,7% 
dos domicílios recebe-
ram auxílio da União (no 
Brasil, 43% receberam 
em junho). Com isso, no 
primeiro decil, a renda 
domiciliar per capita sem 
auxílio emergencial era 
de R$ 92 e, com o benefício, 
subiu para R$ 379, com um 
incremento de R$ 287. No 
décimo decil, passou de R$ 
6.235 para R$ 6.247.   
“Estamos certos da nossa 
missão de oferecer dados 
que refletem a realidade e 
que ajudam na tomada de 
decisões, por isso o Ipar-
des analisou os números 
da PNAD Covid-19 do 
IBGE e apresenta os 
desdobramentos do que 
aconteceu no Estado com 
a pandemia”, afirmou o 
presidente do Ipardes, 
Carlos Gomes Pessoa.
A pesquisa foi feita pelo 
IBGE por telefone, em 
todo o País. Ela traz a 
distribuição da estru-
tura etária da população 
e mostra o número de 
pessoas com mais de 60 
anos de idade, considera-
das como um dos grupos 
de risco da Covid-19. 
No Brasil, elas somam 
14,3%, porcentagem que 
sobe para 16,6% no Sul do 
País. No Paraná, os idosos 
respondem por 15,4% da 
população.

AEN

A pesquisa revela que as dez profissões mais afetadas pelo 
novo coronavírus respondem por 53% dos afastamentos 

ocorridos em virtude do distanciamento social
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ARAPOTI

NHANDEJARA CLUBE DE CAMPO
RUA SEBASTIÃO CARLOS GOUVEIA, 120 - VILA 
ROMANA - CEP: 84990-000
ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ: 76.030.956/0001-06
TELEFONE: (43) 3557-1002

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL 

O Presidente do NHANDE’JARA CLUBE DE CAMPO, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o Estatuto Social do Clube, convoca os Senhores (as) As-
sociados (as) para, reunirem-se em Assembléia Geral ordinária que será realizada 
no dia 31 de Outubro de 2020, com fulcro no Artigo.62º inciso II do Estatuto Social, 
sendo a convocação para a votação com o início das 09h00 e encerrando às 20h00.

PAUTA DA ASSEMBLÉIA

ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA.

REGRAS E DIREITOS:

Art.98º Terão direito a voto, mediante identificação, os Associados Patrimoniais em 
dia com a Taxa de Manutenção e Desenvolvimento – TMD, na forma do parágrafo 
1º do Artigo 61º deste estatuto e quites com outras eventuais obrigações para com 
o NCC; e os Associados Jubileus, todos no pleno e gozo dos direitos estatutários, 
ressalvando o disposto no parágrafo único do Artigo 15º.
(...)
§2º No impedimento físico do associado detentor do Título Patrimonial ou Jubileu, 
seu cônjuge ou companheiro (a) dependente, como tal registrado no NCC, pode 
pessoalmente votar pelo titular, desde que se apresente na Seção Eleitoral munindo 
de declaração formal firmada pelo titular. Em nenhuma outra hipótese é admitido 
o voto por interposta pessoa.

Art.99º Podem concorrer a cargos eletivos, nos três Conselhos do NCC, Associados 
Patrimoniais detentores do atual Título há três ou mais anos ininterruptos e Jubi-
leus que estejam em dia com suas obrigações e no gozo de seus direitos perante 
o Clube. Exceto candidatos detentores de cargos públicos eletivos. Ressalvados 
outros impedimentos e exigências estatutárias.

§1º Para quaisquer cargos dos Conselhos Diretor, Deliberativo e Fiscal não é 
permitido ao associado candidatar-se por mais de uma chapa, simultaneamente.

§2º O exercício do cargo para o qual for eleito não permite o exercício concomitante 
de cargo em outro Conselho.

§3º O cônjuge dependente, mediante delegação expressa do titular, pode candida-
tar-se a cargo eletivo no Clube, desde que preencha todos os requisitos previstos 
neste artigo, ficando o titular impedido de votar.
(...)
§6º São vedados de compor o Conselho Diretor os associados que se enquadrem 
em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso I, da 
Lei Complementar nº 64 de 1990.

Art.100º As eleições no NCC são realizadas por meio de chapa inscrita e registrada 
na Secretaria di Clube, com denominação própria, relação completa e identificação 
pessoal dos nomes de candidatos a todos os cargos eletivos, inclusive de suplentes.

§1º A inscrição e o pedido de registro de chapa são promovidos por meio de peti-
ção escrita, firmada pelo candidato a Presidente do Conselho Diretor pela chapa, 
dirigida ao Presidente do NCC e protocolada na Secretaria do Clube em até 45 
dias anteriores à data definida para a eleição. A declaração formal e pessoal de 
anuência dos candidatos que integram a chapa que concorre ao pleito torna-se 
válida desde que anexa à Petição.

§2º Da chapa deve constar os nomes dos candidatos à presidência de cada um 
dos Conselhos. Para Conselho Diretor, também deve constar a designação do 
cargo a que cada candidato concorre.

§3º Da chapa deve ainda constar o nome de dois associados candidatos para o 
Conselho Deliberativo e de dois para o Conselho Fiscal, na qualidade de suplentes.

§4º O recebimento da petição para inscrever e registrar a chapa é condicionado a 
estar o pedido de acordo com as normas estatutárias, instruído com a juntada de 
declaração de anuência de cada candidato em concorrer ao pleito e declaração 
de não estar em falência, insolvente ou condenado criminalmente por dolo.

§5º Não cumpridas as condições especificadas no parágrafo anterior, penaliza-se 
o candidato com a anulação da respectiva candidatura e do cargo para o qual foi 
eleito, além de se ver incurso nas penalidades previstas no Artigo 29 deste estatuto.

OBSERVAÇÃO:

Na data pré fixada da eleição, caso não haja a possibilidade da sua realização, 
diante do problema da pandemia Covid-19, os Conselhos Diretor e Deliberativo 
farão reunião para decidir qual será a medida possível.

Arapoti em 27 de Junho de 2020.

FÁBIO LOPES SAMPAIO
PRESIDENTE DO NCC

LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA - PR
CARROS, CAMINHÕES, MOTONIVELADORA E MUITO MAIS! RELAÇÃO E INFORMAÇÕES NO NOSSO SITE!

Somente Online: www.albanoleiloes.com.br

24/08 às 10:00 44 99175-0900 | 41 3095-9200

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 11/2020
PROCESSO Nº 138/2019
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de botina tipo coturno de segurança visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde.
FORNECEDOR: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, C.N.P.J. 
19.611.064/0001-57
VALOR GLOBAL: 13.856,00 (Treze Mil, Oitocentos e Cinqüenta e Seis Reais)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código Descrição Marca Uni Qtd Vlr uni Vlr total
29645 BOTINA DE SEGURANÇA 

TIPO COTURNO Botina 
de segurança, fechamento 
por atacador, confeccio-
nada em vaqueta Nobuck, 
forro interno; tratamento 
antimicrobiano, biqueira 
termoplástica, palmilha de 
montagem, solado injeção 
direta Biodensidade, bicolor 
e palmilha antimicrobiana. 
Cor e tamanho a definir. 

CARTOM 
CA 41335

PAR 200,00 69,28 13.856,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.001.10.301.0004.2023.3.3.9030.00.00.00303
DATA ASSINATURA: 31/07/2020
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.

folhaextra.com
acesse
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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

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS 
- ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, 
INCLUSIVE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL 
– MEI

Pregão Eletrônico nº 52/2020.

Processo nº 84/2020.

Objeto: Registro de preços para aquisição de 
produtos destinados a premiação dos projetos 
educacionais realizados pela Secretaria Municipal 
de Educação e Divisão de Cultura.

Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

Recebimento das Propostas: A partir 08:00min do 
dia 31/07/2020 até às 08:30min do dia 21/08/2020.

Abertura e Julgamento das Propostas: Das 
08:30min até às 09:00min do dia 21/08/2020.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 09h:00min 
do dia 21/08/2020.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).

Prazo de Execução/Vigência: 12 (Doze) Meses.

Valor Máximo: R$ 18.315,58 (Dezoito Mil Trezentos 
e Quinze Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Informações e Retirada do Edital: Maiores in-
formações poderão ser obtidas na Rua Ondina 
Bueno Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3032/3000, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov. Data Edital: 30/07/2020.

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

Contrato n° 220/2020.
Pregão Presencial n° 33/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: Anna Clara Comércio de Cascalho 
Ltda.
Itens Registrados:
Nº
EMPRESA
VALOR

01
Anna Clara Comércio de Cascalho Ltda
R$138.000,00

Validade: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 27/07/2020.

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
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Edital de Pregão Presencial nº 33/2020.
Processo nº 44/2020.
A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo 
Decreto n° 5.577/2020, comunica aos interessados 
no objeto da licitação supra referenciada, que após a 
análise e verificação da documentação de habilitação, 
decidiu habilitar a(s) seguinte(s) empresa(s) licitante(s):
Nº
Empresa

01
Anna Clara Comércio de Cascalho Ltda

Ainda, a Comissão Permanente de Licitação, designada 
pelo Decreto n° 5.249/2019, comunica aos interessados 
no objeto da licitação supra referenciada, a presente 
classificação:
Nº
Empresa
Valor R$

01
Anna Clara Comércio de Cascalho Ltda
138.000,00

Comunica, outrossim, que o(s) representante(s) da(s) 
proponente(s) participante(s) do certame em sessão 
pública, renunciou(aram) expressamente a intenção 
de interposição de recurso.

Arapoti, em 29 de julho de 2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

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 11/2020.
Processo nº 138/2019
A Pregoeira comunica aos interessados na execução do 
objeto do Edital supramencionado, que após a análise 
e verificação das propostas de preços e da documen-
tação de habilitação, decidiu classificar e habilitar as 
seguintes proponentes:
Nº
Empresa
Valor

1
Pizani Equipamentos De Seguranca Ltda
 R$ 13.856,00

Arapoti, em 29 de Julho de 2020.
Ana Aline Santos Mendes
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
TERMO DE RETIFICAÇÃO

Edital Tomada de Preços nº 07/2020

Processo nº 80/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em 
engenharia elétrica para e execução de serviços 
operacionais de ampliação de rede de energia elé-
trica de média e baixa tensão, incluindo serviços 
em rede energizada de média tensão, instalação de 
super postes ornamentais com luminárias em LED e 
substituição de luminárias no sistema de iluminação 
pública com fornecimento de materiais e mão de obra.

Alterações:

ONDE SE LÊ:
16.4.4. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA (Art. 30): (...)
c) Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) para o 
acompanhamento dos serviços, objeto da presente 
licitação, conforme modelo do Anexo X, que seja 
profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente e que tenha 
especialidade ou titulação compatível com o objeto 
da licitação e apresentação dos cursos a seguir:
c.1) Curso de Eletricista de Linhas Elétricas de Alta e 
Baixa Tensão – Carga horária mínima de 160 horas, 
este no mínimo para 05 funcionários;
c.2) NR-35 - Trabalhos em Altura, este no mínimo 
para 07 funcionários; 
c.3) NR-12 – anexo XII – Equipamentos de guindar, 
este no mínimo para 05 funcionários; 
     c.4) NR-12 – Operação de Guindaste, este no 
mínimo para 01 funcionário motorista;
     c.5) Curso de Manutenção de Iluminação Pública, 
este no mínimo para 03 funcionários;
   c.6) NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços 
em Eletricidade, este no mínimo para 07 funcionários;
c.7) NR-10 – Sistemas Elétricos de Potência (SEP), 
este no mínimo para 05 funcionários;

LEIA-SE
16.4.4.  Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA (Art. 30): (...)
c) Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) para o 
acompanhamento dos serviços, objeto da presente 
licitação, conforme modelo do Anexo X, que seja 
profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente e que tenha 
especialidade ou titulação compatível com o objeto 
da licitação e apresentação dos cursos a seguir:
c.1) Curso de Eletricista de Linhas Elétricas de Alta e 
Baixa Tensão – Carga horária mínima de 160 horas, 
este no mínimo para 05 funcionários;
c.2) NR-35 - Trabalhos em Altura, este no mínimo 
para 07 funcionários; 
c.3) NR-12 – anexo XII – Equipamentos de guindar, 
este no mínimo para 05 funcionários; 
     c.4) NR-12 – Operação de Guindaste, este no 
mínimo para 01 funcionário motorista;
     c.5) Curso de Manutenção de Iluminação Pública, 
este no mínimo para 03 funcionários;
   c.6) NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços 
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em Eletricidade, este no mínimo para 07 funcionários;
     c.7) NR-10 – Sistemas Elétricos de Potência 
(SEP), este no mínimo para 05 funcionários;
OS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO REFE-
RENTES AOS ITENS DA LETRA “c” E SEUS SUB 
ITENS PODERÃO SER APRESENTADOS NO ATO 
DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

Arapoti, 30 de julho de 2020.
Luciano Aguiar Rocha
Comissão Permanente de Licitação.

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 29/07/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licita-
tório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico 
n° 11/2020, as empresas:

Empresa
Valor (R$)

Pizani Equipamentos De Seguranca Ltda
 R$ 13.856,00

Objeto: Formação de registro de preços para futu-
ras e eventuais aquisições de botina tipo coturno 
de segurança visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE DO FMS

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 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Edital de Pregão Presencial nº 33/2020.

Objeto: Fornecimento de cascalho piçarrado, arenito 
e afins destinado aos serviços de conservação e 
manutenção das estradas rurais e urbanas do mu-
nicípio através de cessão de direitos de exploração 
de minérios.
Despacho da Prefeita Municipal
De 29/07/2020.
Homologando o procedimento licitatório realizado 
na modalidade em supramencionada.

Despacho do Pregoeiro
De 29/07/2020.

Adjudicando o procedimento licitatório realizado na 
modalidade supramencionada, a(s) empresa(s):
Nº
Empresa

Valor R$
01
Anna Clara Comércio de Cascalho
138.000,00
Nerilda Aparecida Penna
Prefeita Municipal
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº34/2020
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 guloseimas para ações do programa saúde na 
escola com gincana interativa online no COMBATE 
A DENGUE e separação de LIXO RECICLÁVEL, 
conforme solicitação realizada pelo Departamento 
Municipal de Saúde, com fundamento no Art. 24, 
Inciso II. Perfazendo O valor total para a compra 
dos itens requisitados é de R$1.093,34(um mil 
noventa e três reais e trinta e quatro centavos) em 
favor da Empresa Daniel Matheus de Oliveira CNPJ: 
34.736.956/0001-78. Face ao disposto no Art. 26 da 
Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra 
devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul – PR, 30 de julho de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ- RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 20/2020 OBJETO: “AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO
PARA DIAGNÓTICO DO COVID-19 EM PACIENTES, DURANTE O
PROCESSO DE TRIAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE NA UNIDADE SENTINELA CORONAVÍRUS E
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 4º
DA LEI Nº 13.979/2020”. A Comissão de Licitações da Prefeitura
Municipal de Wenceslau Braz - PR, com base no art. 4º da Lei nº 13.979,
de 6 de Fevereiro de 2020, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito –
PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR, proferiu decisão no processo
em destaque supra, RATIFICANDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a
Aquisição, junto a empresa J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA
LTDA, que indicou o menor preço para a aquisição do item deste
processo, no valor total de R$ 36.500,00 (Trinta e seis mil, quinhentos
reais), tudo conforme documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR, 30
de Julho de 2020. PAULO LEONAR FERREIRA AMADOR - PREFEITO

WENCESLAU BRAZ
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[PARCERIA]

Prefeitura dá apoio para criadores 
de bovinos e búfalos em Arapoti

Ajuda gratuita na vacinação contra a brucelose é um 
dos serviços oferecidos aos produtores

Os produtores rurais de Ara-
poti contam com um programa 
que facilita a criação de bovi-
nos e bubalinos (búfalos) 
na região. Com mão de obra 
oferecida gratuitamente pela 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura, a vacinação contra 
a brucelose é essencial para 
manter o animal imunizado 
contra uma bactéria de risco 
contagioso para os animais 
e seres humanos, seja pela 
manipulação do animal, seja 

pelo consumo de leite e carne.
Para solicitar a aplicação da 
vacina, que faz parte do Pro-
grama de Sanidade Animal, 
basta o produtor manifestar o 
interesse e solicitar um agen-
damento junto à Secretaria 
Municipal de Agricultura, 
pelo telefone 3512-3151. Cabe ao 
produtor ter o local adequado 
para conter o animal e dispor 
de um botijão de gás para 
esquentar a peça de marcação 
do animal. Toda a mão de obra, 

deslocamento, elaboração do 
laudo e encaminhamento do 
mesmo para a ADAPAR fica 
sob responsabilidade dos téc-
nicos da prefeitura.
A vacinação deve ser feitas em 
fêmeas com idade de três a oito 
meses. O programa é perma-
nente e está à disposição dos 
produtores rurais de Arapoti. 
Somente em 2020, mais de 100 
propriedades foram visitadas 
e 505 animais imunizados.

Das Agências
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[APOIO]
 Exército vai atuar nas ruas de Arapoti 
para ajudar na prevenção da Covid-19

A prefeitura 
de Arapoti 
c o n t i n u a 

trabalhando em busca de 
estabilizar o avanço da 
Covid-19 no município e, ao 
que tudo indica, vai ganhar 
um reforço de peso para 
fiscalização nas ruas do 
município. Isso porque, a 
partir da próxima segunda-
-feira (03), são aguardadas 
equipes do Exército que 
irão atuar em ações de 
prevenção ao novo coro-
navírus. 
O objetivo é aumentar a fis-
calização na cidade, princi-
palmente na região central 
e em comércios de maneira 
que os agentes do Exército 
irão promover orientações 
a população com relação a 
importância do distancia-
mento social em filas de 
bancos, lotéricas e demais 
locais que costumam gerar 
aglomeração, uso de más-
cara e álcool gel e demais 
medidas de prevenção. 
A prefeitura explicou ainda 
que o apoio é importante, 
pois além de aumentar o 
alcance de fiscalização e 
orientação a população, os 
agentes da Polícia Militar e 

fiscalização da prefeitura 
terão mais disponibilidade 
para realizar outras ações 
de prevenção a Covid-19, 
como em caso de festas ou 
aglomerações que aconte-
cem de maneira irregular. 
A prefeita Nerilda Penna 
destacou a importância 
do apoio para ações de 
prevenção na cidade. “Esta-
mos todos nessa guerra 
conta a Covid-19 e receber 
esse apoio do exército é 
com certeza um reforço 
muito grande nessa luta. 
Pedimos que a população 
continue nos apoiando 
para que juntos possamos 
conter o avanço da doença 
e, em breve, retomar nossas 
vidas novamente”, comen-
tou. 
No mês passado, Nerilda 
informou que havia entrado 
em contato com o Coronel 
José Jorge dos Santos 
Júnior, comandante do 5º 
Esquadrão de cavalaria 
mecanizada, para solici-
tar apoio ao município no 
reforço das ações de enfren-
tamento e conscientização 
com relação ao combate à 
doença.
De acordo com o decreto 

da prefeitura em vigência, 
estão proibidas aglomera-
ções mesmo que particula-
res, assim como reuniões 
e atividade religiosas do 
gênero de cultos e missas 
que devem ser realizadas 
de maneira online. Nos 
últimos dias, o Poder Exe-
cutivo realizou a liberação 
de atividades gastronômi-
cas e físicas, ampliando o 
horário de atendimento de 
restaurantes e lanchonetes 
assim como academias e 
escolas de natação, mas 
respeitando as medidas de 
segurança e prevenção a 
Covid-19.
A prefeita Nerilda Penna 
comentou as ações que 
vem sendo realizadas pelo 
município na Luta conta 
a Covid-19. “Nós estamos 
trabalhando em favor da 
população, ou seja, quere-
mos proteger a Saúde dos 
nossos munícipes, mas 
sem afetar a economia dos 
comerciantes e trabalhado-
res de nossa cidade. Temos 
que agir com consciência 
e responsabilidade para 
juntos vencermos essa 
pandemia”, frisou. 

Estamos todos nessa guerra 
conta a Covid-19 e receber esse 
apoio do exército é com certeza 
um reforço muito grande nessa 
luta. Pedimos que a população 

continue nos apoiando para que 
juntos possamos conter o avanço 
da doença e, em breve, retomar 

nossas vidas novamente

O município que 
chegou a ficar seis dias 
sem registar novos casos 
teve seis pacientes diagnos-
ticados com a doença entre 
a terça-feira (28) e quar-
ta-feira (29). Com isso, de 
acordo com o último bole-
tim informativo divulgado 
até o fechamento desta 
edição, a cidade chegou a 
marca de 157 registros da 
doença desde o início da 
pandemia. 

Deste total, 141 pessoas 
já se recuperaram e rece-
beram alta, enquanto um 
paciente segue internado 
e outros 14 estão em iso-
lamento domiciliar rece-
bendo acompanhamento 
médico. Os números ainda 
mostram que 36 casos sus-
peitos da doença seguem 
sendo monitorados e estas 
pessoas estão isoladas em 
suas casas. O município já 
registrou um óbito. 

[NÚMEROS]


