
Apenas um município 
da região tem avaliação 
satisfatória na 
transparência sobre 
ações contra a Covid-19

Terça-feira, 04 de julho de 2020 Edição 2363

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Casal é vítima 
de assalto a 
mão armada em 
Jaguariaíva

[TRISTEZA] Jovem de 24 anos 
morre em acidente 
no Norte Pioneiro

Morre técnica de enfermagem 
que estava internada vítima 
de acidente na BR-153

Dia do Senhor Bom Jesus 
da Pedra Fria vai marcar 
retorno das missas 
presenciais em Jaguariaíva
Para evitar aglomeração de pessoas, os 
fiéis devem retirar os convites no escritório 
paroquial para poder participar da missa

Romaneli visita obras de 
pavimentação e entrega 
retroescavadeira em Japira

Japira recebe veículo 
e retroescavadeira 
através do deputado 
Alexandre Cury

Lei proíbe que 
condenados na Lei 
Maria da Penha 
assumam cargo 
em comissão em 
Jacarezinho

[FROTA]

[DECISÃO]



2

Folhaxtrae
EDITORA FOLHA EXTRA LTDA
CNPJ 06.163.583/0001-58

WENCESLAU BRAZ
Fone: (43) 3528-3930
atendimento@folhaextra.com

CURITIBA - MERCONETI
Fone: (41) 3079-4666
ricardo@merconeti.com.br

Jornalista Responsável: JUNIOR ALCEU - MTB/PR 9798

Associação 
dos Jornais
DIÁRIOS DO
INTERIOR
do Paraná

FILIADO A

www.folhaextra.com

Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

Política e
FOLHA EXTRA terça-feira, 04 de julho de 2020 - Edição 2363

[FROTA]

Japira recebe veículo e 
retroescavadeira através do 
deputado Alexandre Cury

O deputado esta-
dual Alexandre Curi 
esteve visitando o muni-
cípio de Japira na última 
sexta-feira (31) para rea-
lizar a entrega de um 
veículo e uma retroesca-
vadeira a prefeitura. Na 
ocasião, acompanharam 
a entrega o presidente 
da Camara Municipal 
Thiago Augusto Mendes 
Abucarb, o prefeito 
Ângelo Vigilato, demais 
vereadores e membros 
da equipe da prefeitura. 
O vereador Thiago desta-
cou a parceria do depu-
tado junto ao município 
na busca de recursos 
para prefeitura. “O Ale-
xandre é nosso parceiro 
e nunca negou a Japira 
nada daquilo que pedi-
mos. É um deputado 
que faz parte da histó-
ria da nossa cidade e 
sempre nos ajudar na 

busca de recursos junto 
ao governo do estado 
trabalhando pelo nosso 
município assim como 
trabalha pelas grandes 
cidades. Sempre que 
batemos em sua porta 
ele está pronto para 
nos atender. Queria que 
todo estado e município 
tivesse um represen-
tante como o Alexandre”, 
destacou o parlamentar. 
Curi também falou sobre 
esta parceria e destacou 
o carinho que tem pelo 
município e sua popula-
ção. “É sempre um prazer 
muito grande estar aqui 
em Japira, município 
pelo qual tenho um cari-
nho especial e uma grati-
dão muito grande por ser 
o deputado mais votado 
nesta cidade. Não estou 
fazendo mais que minha 
obrigação em estar aqui 
trazendo os recursos 

necessários para que a 
prefeitura possa atender 
cada vez melhor a popu-
lação”, disse. 
Sobre a entrega da pick-
-up e da retroescava-
deira, o deputado desta-
cou o trabalho do verea-
dor Thiago na busca 
por melhorias para o 
município. “O Thiago 
é um grande parceiro 
e sempre estamos de 
portas abertas para rece-
be-lo. Temos que estar 
juntos com a prefeitura 
independentemente da 
posição política, pois 
as eleições passam e a 
população precisa de 
melhorias em suas vidas. 
Fico feliz de mais uma 
vez estar aqui e poder 
estar atendendo a mais 
esta solicitação do verea-
dor que vai ajudar muito 
os moradores de Japira”, 
comentou o deputado. 

Da Redação

Da Assessoria

[DECISÃO]

Lei proíbe que condenados 
na Lei Maria da Penha 

assumam cargo em 
comissão em Jacarezinho

As pessoas conde-
nadas pela Lei Federal 
11.340/2006 (mais conhe-
cida como LEI MARIA DA 
PENHA) não poderão assu-
mir cargos em comissão no 
município de Jacarezinho. 
A proposta foi apresentada 
pelos vereadores André de 
Sousa Melo, o Pastor André, 
e Sidnei Francisquinho, 
o Chiquinho Mecânico, e 
aprovada por unanimidade.  
O Poder Executivo já sancio-
nou através da Lei 3.801 que 
entrou em vigor a partir da 
data de publicação que foi 
no dia 22 de julho. A veda-
ção prevista no caput deste 
Artigo inicia-se com a con-
denação em decisão transi-
tada em julgado, até a com-
provação do cumprimento 
integral da pena. 
Na justificativa do projeto 
os vereadores destacam que 
a Lei Maria da Penha cria 

mecanismos  para coibir e 
prevenir a violência domés-
tica e familiar contra a 
mulher, estabelecendo, 
entre outras disposições, 
que o poder público desen-
volverá políticas que garan-
tam os direitos humanos 
das mulheres no âmbito 
das relações domésticas e 
familiares.  
“A aprovação deste Projeto 
de Lei no âmbito do Municí-
pio de Jacarezinho constitui 
importante iniciativa, que 
servirá de exemplo também 
para outras instituições e 
municípios brasileiros ao 
reforçar a necessidade de 
enfrentamento e redução 
dos índices de violência, 
especialmente daqueles 
advindos do âmbito familiar 
e/ou doméstico”, finaliza a 
justificativa do Projeto que 
foi aprovado.
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O deputado estadual 
Luiz Claudio Romanelli 
esteve visitando a cidade 
de Japira na tarde desta 
quinta-feira (30) para rea-
lizar a entrega de uma 
retroescavadeira e ao lado 
do prefeito Ângelo Vigilato 
e do vice Paulo José visitou 
a primeira etapa das obras 
de pavimentação asfáltica 

nas ruas do Centro. 
O prefeito Ângelo agrade-
ceu ao deputado por mais 
uma vez estar ajudando o 
município de Japira. “Rece-
bemos o Romanelli com 
muito carinho para mais 
uma vez realizar a entrega 
de um equipamento impor-
tante para o nosso muni-
cípio. Estamos realizando 

diversas obras com o apoio 
do deputado, como o início 
do recapeamento asfáltico 
nas ruas do Centro, uma 
obra com investimento de 
mais de R$ 640 mil, além da 
perfuração de dois poços 
artesianos”, comemorou. 
Ângelo também falou sobre 
a buscas por recursos para 
realização de novas obras 

no município. “Estamos 
dando andamento nos 
recursos que serão apli-
cados na construção da 
quadra da escola municipal 
para melhorar ainda mais a 
estrutura para professores 
e alunos. O Romanelli ainda 
nos ajudou a conseguir um 
recurso de R$ 230 mil junto 
a Secretaria de Estado da 
Saúde para aquisição de 
uma nova ambulância. Isso 
mostra que estamos traba-
lhando com sinceridade e 
garra para trazer o melhor 
para população de Japira”, 
destacou. 
Romanelli destacou os 
trabalhos da gestão do 
prefeito Ângelo e desta-
cou o apoio do governo 
do estado ao município. 
“Agradeço ao governador 
Ratinho Junior pelo apoio 
que tem nos dado para que 
possamos estar realizando 

várias obras em Japira. 
Gostaria de parabenizar a 
gestão do Ângelo, do Paulo 
e sua equipe que vem tra-
balhando para fazer uma 
boa aplicação do dinheiro 
público a favor da popula-
ção. É um grupo que está 
fazendo uma política dife-
rente”, frisou o deputado. 
O vice-prefeito Paulo come-
morou a chegada do novo 
equipamento. “O Roma-
nelli é uma pessoa que está 
sempre nos ajudando com 
emendas para o município 
e esta máquina foi uma 
aquisição muito impor-
tante, pois estávamos pre-
cisando deste equipamento 
para prestar um melhor 
atendimento aos produto-
res rurais e moradores da 
zona rural ajudando na 
agricultura e recuperação 
de estradas”, disse. 

Da Redação

[INVESTIMENTOS]

Romaneli visita obras de pavimentação e 
entrega retroescavadeira em Japira

[REFORÇO]

Assembleia Legislativa destina R$105 mil para 
UENP investir em acessibilidade tecnológica

recurso será aplicado na compra de 900 chips e equipamentos de informática para 
empréstimo a estudantes da Universidade a partir deste mês de agosto

A Assembleia Legis-
lativa (ALEP) destinou 
R$105 mil para a Universi-
dade Estadual do Norte do 
Paraná (UENP). O recurso 
será aplicado na compra 
de 900 chips (para os 900 
celulares que foram doados 
pela Receita Federal) e 
equipamentos de infor-
mática para empréstimo 
a estudantes da Universi-
dade a partir deste mês de 
agosto. A ação faz parte do 
Programa Institucional de 
Acessibilidade Tecnológica 
da UENP, que visa atender 
a estudantes que não estão 
conseguindo acompanhar 
o Regime Especial por não 

possuírem equipamentos 
aptos a acessar a internet.
A reitora da UENP, Fátima 
Aparecida da Cruz Padoan, 
acentua que a demanda 
pelo recurso foi apresen-
tada pela Superintendên-
cia de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (SETI) à 
ALEP. “Agradeço ao supe-
rintendente da Seti, pro-
fessor Aldo Nelson Bona, 
por mediar a destinação 
do recurso que beneficiou 
a todas as Universidades 
Estaduais do Paraná. Tal 
investimento será funda-
mental para que possamos 
efetivar as ações de aces-
sibilidade tecnológica na 

UENP”, disse a reitora.
O recurso recebido da 
ALEP será investido pela 
UENP na compra de 900 
chips com pacote de dados 
de informação (internet), 
pelo período de seis meses, 
para disponibilização aos 
alunos, além de equipa-
mentos de informática. “O 
Regime Especial consiste 
na oferta das disciplinas 
pelas ferramentas tecnoló-
gicas, porém uma parcela 
dos nossos alunos não tinha 
acesso a essa oferta, pela 
falta de internet e equipa-
mentos. Esse investimento 
vai proporcionar uma 
inclusão efetiva em nossa 

Universidade”, ressaltou 
Fátima.
“Agradeço ao presidente 
do Legislativo, Ademar 
Traiano, e ao primeiro 
secretário, Luiz Claudio 
Romanelli, e a todos os 
deputados estaduais que 
prontamente atenderam 
a essa demanda da SETI e 

das universidades, que têm 
buscado alternativas para 
acolher a todos seus estu-
dantes e manter as ativida-
des de modo remoto a fim de 
minimizar os prejuízos que 
a pandemia e a necessidade 
de distanciamento social 
impõem”, finaliza a reitora.
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O Santuário Diocesano 
do Senhor Bom Jesus da 
Pedra Fria vai retomar 
as missas presenciais a 
partir da quinta-feira (6), 
dia do Senhor Bom Jesus 
da Pedra Fria, padroeiro 
de Jaguariaíva e feriado 
municipal. Para evitar 
grande aglomeração os 
fiéis devem retirar convi-
tes no escritório paroquial 
as estas missas e também 
para sexta-feira (7), dia do 
Divino Espírito Santo.
Por enquanto estão em 
andamento as novenas 
diárias via Facebook, 
Rádio Web Lago Azul 

e Rádio Jaguariaíva às 
19h30, até quarta-feira, 
dia 5. Já no dia 6, dia 
do padroeiro, as missas 
presenciais ocorrerão às 
8h30, 15h e 19h30. No dia 
7, dia do Divino, a missa 
será às 19h30.
Apenas a programação 
religiosa foi retomada. 
A tradicional Festa de 
Agosto, que estaria em 
sua 104ª edição, em louvor 
ao Senhor Bom Jesus da 
Pedra Fria e ao Divino 
Espírito Santo foi cance-
lada neste ano devido à 
pandemia. Por consequên-
cia não haverá o tradicio-

nal Show de Prêmios.
A partir do dia 8 de agosto 
as missas no Santuário 
Diocesano do Senhor Bom 
Jesus da Pedra Fria ocor-
rerão normalmente nas 
quartas-feiras e sábados 
às 19h30 e aos domingos 
às 8h30 e 19h30. Devido 
às medidas necessárias à 
prevenção ao novo corona-
vírus as pessoas idosas e 
dos grupos de risco estão 
orientadas a acompanhar 
as transmissões via inter-
net das celebrações que 
devem continuar sendo 
feitas.
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VACINA

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), formalizou o repasse de R$ 
100 milhões ao Estado comprar as vacinas para imu-
nizar gratuitamente a população do Paraná contra 
o coronavírus. “É mais uma contribuição na luta de 
todos contra a pandemia”, disse Traiano. Ele lembrou 
que em março, o legislativo transferiu R$ 37,7 milhões 
em recursos próprios para bancar UTIs para vítimas 
da Covid-19.

EFICAZ E GRATUITA

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) defendeu a 
distribuição de uma vacina contra o coronavírus eficaz 
e gratuita, preferencialmente ainda este ano, para 
todos os paranaenses.  Romanelli participou da live 
com o governador Ratinho Junior em que a Assembleia 
Legislativa formalizou o repasse de R$ 100 milhões para 
a compra do imunizante assim que estiver disponível 
no mercado.  

CPMF

O presidente Jair Bolsonaro autorizou o ministro Paulo 
Guedes (Economia) a discutir a criação de um novo 
imposto nos moldes da antiga CPMF. O presidente 
disse ter cobrado clareza de Guedes para que não haja 
aumento, mas sim substituição, da carga tributária. 
"Pode ser o imposto que você quiser, tem que ver por 
outro lado o que vai deixar de existir. Se vai diminuir 
a tabela do Imposto de Renda ou desonerar a folha de 
pagamentos, se vai também acabar com o IPI", afirmou. 

VICE-LIDERANÇA

O deputado Ricardo Barros (PP) deve assumir o lugar 
da deputada Bia Kicis, que perdeu a vice-liderança 
na Câmara dos Deputados após ter votado contra o 
Fundeb.  O líder do governo na Câmara, deputado 
Major Vitor Hugo (PSL-GO), também entrou na rota 
de substituição. Ambas as vagas devem ser entregues 
aos partidos de centro.

“ESCOLA DO FUTURO"

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) anunciou a doação do 
terreno para construção de uma “Escola do Futuro” em 
Ponta Grossa. A Secretaria de Estadual de Educaçãi já 
havia aprovado a proposta, agora a etapa é de detalha-
mento do projeto, que deve contar com financiamento 
na casa dos R$ 500 milhões. O Estado pretende construir 
escolas de referência em educação profissional e voltada 
a preparar os jovens paranaenses para os desafios e o 
mercado de trabalho do século XXI.

AGOSTO QUENTE

A retomada das atividades no Judiciário após o recesso 
deve movimentar o cenário político. No STJ, está 
previsto para 26 de agosto, o julgamento considerado 
fundamental para as investigações sobre a morte de 
Marielle Franco. 
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Dia do Senhor Bom Jesus da 
Pedra Fria vai marcar retorno das 
missas presenciais em Jaguariaíva

Para evitar aglomeração de pessoas, os fiéis 
devem retirar os convites no escritório paroquial 

para poder participar da missa
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Jovem de 24 anos morre em 
acidente no Norte Pioneiro

Da Redação

Da Redação

e
[TRAGÉDIA]

Ocorrência foi registrada no perímetro urbano 
do município de Carlópolis

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
noite do último sábado 
(1) deixou três pessoas 
mortas, entre elas uma 
criança. A ocorrência foi 
registrada na PR-431 em 
Jacarezinho. 
A colisão envolvendo 
duas motocicletas aconte-
ceu no trecho da rodovia 
que passa pelo bairro 
Aeroporto. Testemunhas 
relataram que uma das 
motos que trafegava 
sentido Jacarezinho 
começou a fazer zigue-
zague na pista e, após sair 

no acostamento, o con-
dutor acabou perdendo 
o controle da direção 
ao tentar retornar para 
rodovia e atingiu outra 
moto que transitava no 
sentido contrário. 
Com a violência do 
impacto, o condutor da 
moto que fazia zigue-
zague morreu na hora 
e uma jovem de 15 anos 
que estava na garupa foi 
socorrida pela equipe do 
Corpo de Bombeiros e 
encaminhada ao Pronto 
Socorro com escoriações 
e fraturas. Na outra moto 

seguiam o condutor e uma 
criança de três anos que 
estava na garupa. Os dois 
também não resistiram 
aos ferimentos e morre-
ram no local. 
Diante da situação, o trân-
sito foi interditado para 
que as equipes da Polícia 
Civil pudesse realizar a 
perícia no local e investi-
gar as circunstâncias do 
acidente. Os corpos das 
vítimas foram recolhi-
dos pela equipe do IML 
(Instituto Médico Legal) 
de Jacarezinho. 

[TRISTEZA]

Morre técnica de enfermagem 
que estava internada vítima de 

acidente na BR-153

Morreu na madru-
gada desta segunda-feira 
(3) a técnica de enfermagem 
Gisele Tomaz, de 32 anos, 
que estava internada na 
Santa Casa de Jacarezinho 
após se envolver em um aci-
dente de trânsito na última 
terça-feira (28).
Gisele estava na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
após o automóvel que ela 
conduzia, um VW/Voyage, 
colidir contra uma Ford-
F1000 na BR-153. A técnica 
em enfermagem estava 

indo para o Hospital Regio-
nal de Santo Antônio da 
Platina para assumir seu 
turno de trabalho quando 
se envolveu no acidente. 
Além de atuar na Unidade 
de Terapia Intensiva Neo-
natal do Hospital Regional, 
Gisele também trabalhava 
no Hospital Nossa Senhora 
da Saúde. A morte da téc-
nica enfermagem causou 
comoção entre amigos e 
familiares que se despe-
diram da jovem nas redes 
sociais. 

Um casal foi vítima de 
um assalto a mão armada 
registrado na noite deste 
domingo (02) em Jagua-
riaíva. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, o 
crime foi registrado por 

volta das 19h30 quando a 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento a 
uma ocorrência de assalto 
no bairro Santa Cecília. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para prestar 

atendimento as vítimas. 
Em contato com o soli-
citante, esse relatou que 
estava ensinando sua 
esposa a dirigir quando o 
casal foi abordado por três 
indivíduos sendo que um 
deles estava armado. Após 

anunciarem o assalto, os 
criminosos falaram para 
que as vítimas saíssem do 
veículo e fugiram levando 
a VW/Amarok. 
Diante da situação, os poli-
ciais militares realizaram 
diligências pelo município 

em busca dos suspeitos, 
mas até o fechamento desta 
edição ninguém havia sido 
encontrado.

Casal é vítima de assalto a mão armada em Jaguariaíva
Ocorrência foi registrada na noite do domingo no bairro Santa Cecília

[VIOLÊNCIA]
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Se boa parte da magia 
de Taylor Swift era cre-
ditada aos seus rituais 
de lançamento minucio-
samente planejados, a 
cantora provou que não 
precisa deles para manter-
-se no topo. Folklore, seu 
oitavo disco de estúdio, foi 
anunciado horas antes de 
chegar às plataformas de 
streaming, em 24 de julho, 
e já vendeu mais do que 
qualquer outro álbum lan-
çado este ano. Com 846.000 
unidades comercializadas 
nos primeiros sete dias, 
o álbum teve a melhor 
semana de estreia desde 

Lover, lançado por ela 
mesma em agosto de 2019. 
Aliás, desde o lançamento 
de Reputation, em 2016, 
quando a cantora bateu a 
marca de Drake com 1,24 
milhão de cópias, ninguém 
vende mais do que Taylor 
Swift na semana de estreia. 
Com uma sonoridade alter-
nativa, longe do pop-chi-
clete dos anteriores, e 
sem divulgação prévia, o 
disco de Taylor saiu pro-
vocando questionamen-
tos da indústria musical 
sobre sua recepção, mas a 
estratégia rendeu números 
graúdos: folkore tornou-se 
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Das Agências

Taylor Swift acumula recordes 
com novo disco ‘folklore’

Mariana Goldfarb revela que quer 
2 filhos com Cauã Reymond

o sétimo álbum consecu-
tivo da cantora a estrear 
no topo da Billboard 200, a 
principal parada de discos 
americana — feito que lhe 
rendeu o recorde de artista 
feminina com mais estreias 
em primeiro na história 

do ranking. Na sua cola, 
empatadas em segundo 
lugar, estão Beyoncé, Lady 
Gaga, Madonna e Britney 
Spears, com seis cada uma. 
Taylor ainda empatou com 
Janet Jackson como a ter-
ceira artista feminina a 

emplacar mais álbuns no 
topo do ranking, não neces-
sariamente na semana 
estreia, atrás apenas de 
Barbra Streisand, com 11, 
e Madonna, com 9.

Casada com Cauã 
Reymond há mais de um 
ano, Mariana Goldfarb 
já pensa em ser mãe. A 
atriz confidenciou que 
ela e o marido desejam 
ter duas crianças e até já 
adiantou quais seriam 
os nomes escolhidos. A 
modelo e o galã, antes 
de trocarem alianças, 
viveram um namoro de 
indas e vindas que come-
çou no início de 2016.

Mayra Cardi é 
impedida de 

falar nome de 
Arthur Aguiar
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[ACESSÍVEL]

Vacina contra covid-19 deve ser 
gratuita e eficaz, defende Romanelli

Declaração foi dada durante ato de repasse da Assembleia Legislativa do 
Paraná no valor de R$ 100 milhões para o Governo do Estado

O deputado Luiz Clau-
dio Romanelli (PSB), pri-
meiro secretário da Assem-
bleia Legislativa do Paraná, 
defendeu nesta segunda-
-feira (3) a distribuição de 
uma vacina contra o coro-
navírus eficaz e gratuita, 
preferencialmente ainda 
este ano, para todos os 
paranaenses.    Romanelli 
participou da live com o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior em que a 
Assembleia Legislativa 
formalizou o repasse de R$ 
100 milhões para a compra 

do imunizante assim que 
estiver disponível no mer-
cado internacional.
“Queremos vacinas assim 
que estiverem disponí-
veis. Uma vacina eficaz 
e gratuita. Já fizemos o 
repasse de R$ 50 milhões 
na quarta-feira (29) e vamos 
fazer outro até o final 
de agosto de mais R$ 50 
milhões. O Estado vai ter 
esse dinheiro em caixa para 
fazer parcerias na produ-
ção do imunizante”, disse 
Romanelli durante ato no 
Palácio Iguaçu.

A Organização Mundial 
da Saúde informou que há 
165 vacinas sendo desen-
volvidas. Seis estão na 
fase 3, a última.  Duas das 
vacinas em estágio mais 
avançado contam com a 
participação brasileira. O 
Instituto Butantã trabalha 
no desenvolvimento junto à 
farmacêutica chinesa Sino-
vac para produção e testes.
Produção  - O deputado 
informou ainda que já 
foram feitos vários con-
tatos com autoridades 
sanitárias da Rússia, Ingla-

terra e China, no sentido 
de estabelecer os critérios 
para a transferência de 
tecnologia para o Paraná. 
Dessa forma, o Estado 
poderá produzir as vacinas.  
Ro m a n e l l i  i n fo r m o u 
também que as negocia-
ções com laboratórios são 
estratégicas ao Estado. 
“Nós estamos discutindo 
isso com os governos russo 
e chinês, que têm os dois 
laboratórios, além também 
com outro, de Oxford, na 
Inglaterra”. A estimativa é 
de que a vacina russa fique 

pronta primeiro. 
A Sinopharm, maior labo-
ratório chinês, também 
mantém parceria estraté-
gica com o Estado, por meio 
do Tecpar, para a produção 
estadual da vacina, com 
transferência de tecno-
logia. Outro imunizante 
também previsto para 
logo, é o da Universidade 
de Oxford, na Inglaterra, 
que está sendo testado no 
Paraná. 

Alep

O governador Rati-
nho Júnior agradeceu aos 
deputados pela autorização 
na liberação do recurso e 
destacou a parceria entre 
a Assembleia Legislativa e 
o Governo do Paraná. Para 
ele, o parlamento estadual 
demonstra compromisso 
ao garantir os recursos 
necessários para a compra 
de vacinas para combater 
o novo coronavírus.
Ratinho Júnior explicou 
que o ato é mais um recurso 
que a Assembleia Legis-
lativa repassa ao Estado 
para ao enfrentamento à 
pandemia. “É um recurso 
muito grande, destinado a 
compra de vacinas, assim 
que o Ministério da Saúde 

e os laboratórios do mundo 
todo, que estão trabalhando 
para que a vacina esteja 
rapidamente disponível no 
mercado”.
Ratinho reforçou o com-
promisso dos deputados 
no aporte financeiro na 
formação de um caixa para 
dar segurança e defender 
a saúde dos paranaenses. 
“É um gesto importante. 
Nenhuma Assembleia 
Legislativa do Brasil fez 
algo tão inovador como 
esse. Nos inspira e nos 
orgulha muito nesse 
momento, ter esse gesto 
dos nossos parlamentares 
e da Assembleia Legislativa 
do Paraná”.

[GRATIDÃO]

O deputado Roma-
nelli lembra também que 
os deputados reconhecem 
o empenho do Estado nas 
ações de combate à Covid-
19. “O Governo do Paraná 
não está passivo em relação 
à questão da solução defi-

nitiva para enfrentamento 
da Covid-19 e articula ações 
nacionais e internacio-
nais em busca da vacina, 
inclusive disponibilizando 
o Instituto Tecpar como 
parceiro para a produção 
dessas vacinas”, destaca.

Romanelli também desta-
cou a harmonia entre os 
poderes no Paraná para 
garantir segurança, saúde 
e todos os protocolos de 
segurança aos paranaenses 
no combate à pandemia.
“Temos visto pelo Brasil 

afora, relações extrema-
mente conflituosas entre 
o parlamento estadual e 
o Governo do Estado. No 
Paraná, o clima de har-
monia e parceria na busca 
de soluções criativas. Por 
isso, estamos todos aqui, 

juntos e unidos para dar 
as soluções que o povo 
paranaense espera de todos 
nós”, completa.

[HARMONIA]
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[IBAITI]

Prefeitura entrega Unidade de Saúde de Apoio Rural 
para comunidade do Patrimônio do Café

O prefeito Dr. Anto-
nely Carvalho esteve na 
manhã desta sexta-feira 
(31), no Patrimônio do Café, 
acompanhando o primeiro 
dia de funcionamento da 
nova Unidade de Saúde 
à comunidade do bairro 
Patrimônio do Café. A 
nova  Unidade de Saúde 
de Apoio Rural-USAR, 
vai se chamar Susimara 
Rodrigues de Melo e está 
localizada no centro do 
bairro, próximo à Capela 
Nossa Senhora Aparecida.
A nova unidade recebeu 
o nome em homenagem 
a uma jovem  “in memo-
riam” da família do senhor 
Esmail Rodrigues de Melo 
e sua esposa senhora Sole-
dade Ruiz de Melo, morado-
res do bairro que doaram o 
terreno para a construção. 

Senhor Ismael e dona Sole-
dade são casados há mais 
de 55 anos e residem no 
Patrimônio do Café onde 
formaram uma grande 
família e construíram uma 
bela história no Município.
Em virtude da pande-
mia no novo Coronavírus, 
para evitar aglomerações, 
não houve cerimônia de 
inauguração. O prefeito 
esteve no local juntamente 
com o secretário de Saúde 
Wiliam Martins Borges, 
o presidente da Câmara 
Municipal Sidinei Róbis e 
os vereadores André Zani-
netti de Matos,  Joel Apa-
recido de Azevedo, Fábio 
Maldonado Fadel, Antônio 
Carlos da Silva e Vera Lúcia 
Siqueira dos Santos, além 
da família do casal Esmail 
e Soledade e colaborado-

res que irão trabalhar na 
unidade. Todos usavam 
máscaras de proteção.
O prefeito agradeceu o 
gesto nobre do casal de 
amigos. “Senhor Esmail 
e dona Soledade, quero 
agradecer muito vocês por 
este gesto tão bondoso que 
vai atender muita gente no 
bairro. O senhor Ismael e a 
dona Soledade são pessoas 
do bem e a contribuição 
deles irá ajudar muitas 
famílias. Meu muito obri-
gado em nome da Prefei-
tura Municipal de Ibaiti e 
em nome de todos os mora-
dores do Patrimônio do 
Café”, disse Dr. Antonely.
A nova unidade começou 
a ser construída após ofi-
cialização da doação do 
imóvel, em fevereiro de 
2018. A construção, pela 

Prefeitura de Ibaiti, seguiu 
o projeto padrão das Uni-
dades Básicas de Saúde 
do município e conta com 
atendimento médico e a 
Equipe da Saúde da Família 
de segunda à sexta-feira 
das 08h00m às 17h00m. A 
unidade possui uma sala 
de espera e recepção, con-
sultório médico, sala para 
procedimentos médicos, 
banheiros masculinos e 
feminino e para portadores 
de necessidades especiais, 
cozinha e depósito.
A Unidade de Saúde de 
Apoio Rural do Patrimônio 
do Café foi construída com 
recursos do Programa de 
Qualificação da Atenção 
Primária à Saúde (Apsus) 
e com recursos próprios 
do município como con-
trapartida. A liberação dos 

recursos do Apsus teve a 
ajuda do deputado estadual 
Artagão de Mattos Leão 
Júnior. “Gostaria de agra-
decer ao deputado Artagão 
Junior por toda ajuda e 
empenho na liberação do 
projeto da UBS de apoio 
rural do Patrimônio do 
Café”, comentou o prefeito.  
Dr. Antonely também agra-
deceu os vereadores pelo 
apoio nas obras que estão 
sendo executadas em todo 
o município. “Quero agra-
decer ao presidente da 
Câmara e aos nobres verea-
dores por toda a parceria e 
empenho com as questões 
legislativas do município e 
pelo apoio a nossa adminis-
tração”, concluiu o prefeito.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho esteve na manhã desta sexta-feira (31), no Patrimônio do Café, acompanhando o 
primeiro dia de funcionamento da nova Unidade de Saúde à comunidade do bairro Patrimônio do Café

Quero agradecer ao presidente da 
Câmara e aos nobres vereadores por 
toda a parceria e empenho com as 
questões legislativas do município e 
pelo apoio a nossa administração

Da Assessoria
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ARAPOTI

ARAPOTI

ARAPOTI

CÂMARA DE ARAPOTI

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 / 2020 AO 
CONTRATO Nº 12 / 2017

PROCESSO Nº 18 / 2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para locação de softwares de gestão legislativa.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARA-
POTI
CONTRATADA: SOFTCAM SOLUCOES LTDA
CNPJ: 24.092.271/0001-82
VALOR MENSAL: R$ 1.539,19 (hum mil quinhentos 
e trinta e nove reais e dezenove centavos).
VALOR TOTAL: R$ 18.470,28 (dezoito mil quatro-
centos e setenta reais e vinte e oito centavos).
VIGÊNCIA: 02.08.2020 a 02.08.2021
ELEMENTO DE DESPESA: 01.001.01.031.0051.2.0
01.3.3.90.40.11.00 – MANUTENÇÃO E DESENVOL-
VIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL – SER-
VIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – LOCAÇÃO 
DE SOFTWARES.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela 
CONTRATANTE
FABRICIO DE SOUZA – pela CONTRATADA

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 37/2020.
Processo nº 70/2020
A Pregoeira comunica aos interessados na execução 
do objeto do Edital supramencionado, que após a 
análise e verificação das propostas de preços e da 
documentação de habilitação, decidiu classificar e 
habilitar o seguinte proponente:
Nº
Empresa
Valor

1
JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA 
49.361,85

Arapoti, em 09 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
EDITAL DE INABILITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2020.
Processo nº 35/2020.
Objeto: Aquisição de veículo para transporte de 

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 03/08/2020

Homologando e Adjudicando o procedimento licita-
tório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico 
n° 37/2020, as empresas:

Empresa
Valor

JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA 
49.361,85

Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de insumos de raio-x visando 
atender as necessidades do Hospital Municipal 18 
de Dezembro.

MARCIO DE CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE DO FMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – ES-
TADO 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 REMARCADA

Edital de Concorrência Pública nº 001/2018.
Processo nº 113/2017.

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: 223/2020
Pregão: 37/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE 
OLIVEIRA
Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de insumos de raio-x visando 
atender as necessidades do Hospital Municipal 18 
de Dezembro.
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a : 
1000110302000420263390300000
Valor Contrato: R$ 49.361,85
Prazo Execução/Vigência: 12 meses
Data Assinatura: 03/08/2020

passageiros TIPO VAN, teto baixo, capacidade de 
transporte passageiros 16 (15+1), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de As-
sistência Social e de acordo com o Convênio nº 
26.23.2017.0222 - Paraná Cidade.
A Comissão Permanente de Licitação, designada 
pelo Decreto n° 5.576/2020, comunica aos interes-
sados no objeto da licitação supra referenciada, que 
após a análise e verificação da documentação de 
habilitação e Proposta de Preços, decidiu INABILI-
TAR a seguinte empresa licitante:
Nº
Empresa

01
Master Comércio de Veículos e Serviços EIRELI

Fica aberto prazo de 03 (três) dias úteis para que a 
referida proponente inabilitada apresente interposi-
ção recursal. 
Arapoti, em 31 de julho de 2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

Objeto:     Permissão e Uso de espaço físico da Pre-
feitura Municipal de Arapoti, localizado no Terminal 
Rodoviário Municipal, sito a Avenida Avelino Antonio 
Vieira, nº 353, Bairro Centro, neste Município, a 
empresas especializadas em comércio de “Loja e 
Demais Segmentos Relacionados (Afins)”.
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min, de 
04/09/2020.
Abertura dos Envelopes: Dia 04/09/2020, às 
09h00min.
Vigência da Permissão de Uso: O prazo de duração 
do Termo de Permissão será por Prazo Indetermina-
do a contar da publicação do Decreto de Permissão.
Tipo de Julgamento: Maior Oferta.
Valor Mínimo: LOTE 03 (Loja 02), valor mínimo de 
R$ 300,00 (trezentos reais).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser 
retirado na Divisão de Licitação e Compras, sito a 
Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro Centro 
Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 
84.990-000, no horário das 08h00min às 11h30min 
e das 13h00min às 17h30min, de segunda a sex-
ta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do 
site: www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar 
através do endereço eletrônico, e-mail: licitacao@
arapoti.pr.gov.
Data Edital: 31/07/2020.
Idineu Antonio da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
PORTARIA Nº 072/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas, considerando o Art. 88, da Lei Municipal 
90/97, de 20/03/1997,
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Recursos 
Humanos a conceder o pagamento de Adicional de 
Insalubridade fixada em 20% (vinte por cento) do 
menor piso salarial do Município para Denize Kelen 
Otávio, ocupante do emprego público de Enfermei-
ra, Francieli Cristina Romão e Janaina Regina da 
Costa Fernandes, ocupantes do emprego público 
de Agentes de Endemias  por motivo das mesmas 

JUNDIAÍ DO SUL
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executarem serviços no Departamento Municipal de Saúde.    
Revogam-se as disposições contrárias e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 31 de julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito
PORTARIA Nº 073/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, considerando o Capítulo V, Artigo 42, § 2º , da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997, e consideran-
do os serviços públicos que são realizados nos sábados e feriados apurados no período de 16 de junho de 
2020 à 15 de julho de 2020.
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Recursos Humanos a pagar aos servidores públicos municipais 
que prorrogaram suas jornadas de trabalho em até 50 (cinqüenta) horas mensais retroagindo seus efeitos 
à 16 de junho de 2020.
Matrícula                      Servidor             Cargo/Função Qtd.Horas
000389-1 Neuza Aparecida Bueno Auxiliar de Enfermagem 20
000861-1 Gercina Prestes da Silva Auxiliar de Enfermagem 49
000603-1 Jair Aparecido Dela Coleta Procurador Jurídico         20
000811-1 Marilda Custódio Luiz Enfermeira 20
000796-1 Eva Lúcia Dias Auxiliar de Enfermagem 49
000320-1 Eunice Mendes da Silva Auxiliar de Enfermagem 49
000836-1 Adriana Rocha de Freitas Auxiliar de Enfermagem         49
000607-1 Luciana de Fátima O. Pinto Auxiliar de Enfermagem         49
000606-1 Andrea Francisca de Freitas Auxiliar de Enfermagem         49

Revogam-se as disposições em contrário, e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 31 de  julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 074/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, considerando o Capítulo V, Artigo 44 e Parágrafo Único da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997 
(ESMJS),
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Recursos Humanos a pagar o Adicional Noturno aos servidores 
municipais abaixo relacionados que realizaram serviços no período noturno  de 16 de junho de 2020  à 15 
de julho de 2020.
Matricula                        Servidor          Cargo/Função
000466-1 Adécio José Pinto Operário
000796-1 Eva Lúcia Dias Auxiliar de Enfermagem
000417-1 Sebastião Sales da Luz Operário
000458-1 Nilson Fernandes Operário
000320-1 Eunice Mendes da Silva Auxiliar de Enfermagem
000836-1 Adriana Rocha de Freitas Auxiliar de Enfermagem
000388-1 Nelson Felipe de Carvalho Auxiliar de Serviços Gerais
000861-1 Gercina Prestes da Silva Auxiliar de Enfermagem
000607-1 Luciana de Fátima Otávio Pinto Auxiliar de Enfermagem

Revogam-se as disposições contrárias, e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 31 de julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito 
PORTARIA Nº 075/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,
RESOLVE
Determina o responsável pela Divisão de R.H. a lançar nas folhas de pagamentos, o desconto de ressarci-
mento ao erário do servidor, Gilberto Leite da Silva.
Revogam-se as disposições em contrário e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul-PR, 31 de julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da 
Consultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalida-
de de Edital de Pregão Eletrônico nº. 33/2020 de 
08/07/2020 a FAVOR do Proponente:
EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 
LTDA, CNPJ Nº 07.530.236/0001-89, pelo valor total 
de R$ 11.115,00 (Onze mil e cento e quinze reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      
Em 03 de agosto de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
                   Prefeito 
Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 02/2020 - Contrato Nº: 72/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA 
E GESTAO LTDA
Valor............: 2.000,00 (dois mil reais)
Vigência.......: Início: 31/07/2020 Término: 
31/12/2020
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 8/2018
Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.40.00.00.00.00 
(39)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 31 de julho de 2020 para 31 de de-
zembro de 2020, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido 
contrato.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente 
aditivo que aumenta a
prestação de serviços em 05 meses, o valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais).
Fica inserida a seguinte dotação ao contrato acima 
mencionado:
Dotação - 39 - Complemento 3.3.90.40.11.00.00.00
Pinhalão, 31 de Julho de 2020

PINHALÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 91/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE 
FERRAGENS E
FERRAMENTAS
Valor............: 2.970,00 (dois mil novecentos e 
setenta reais)
Vigência.......: Início: 31/07/2020 Término: 
31/07/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 28/2020
Recursos.....: Dotação: 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 
(547)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉ-
TRICOS E HIDRÁULICOS
DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DOS 
BAIRROS DECOL E
BONIN, NO MUNICÍPIO DE PINHALÃO/PR.
Pinhalão, 31 de Julho de 2020
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 92/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: EDER HENRIQUE MENDES
Valor............: 3.729,66 (três mil setecentos e vinte 
e nove reais e
sessenta e seis centavos)
Vigência.......: Início: 31/07/2020 Término: 
31/07/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 28/2020
Recursos.....: Dotação: 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 
(547)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉ-
TRICOS E HIDRÁULICOS
DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DOS 
BAIRROS DECOL E
BONIN, NO MUNICÍPIO DE PINHALÃO/PR.
Pinhalão, 31 de Julho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 93/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: RDLED COMERCIAL EIRELI
Valor............: 220,98 (duzentos e vinte reais e noventa 
e oito centavos)
Vigência.......: Início: 31/07/2020 Término: 31/07/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 28/2020
Recursos.....: Dotação: 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 
(547)
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
E HIDRÁULICOS
DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DOS 
BAIRROS DECOL E
BONIN, NO MUNICÍPIO DE PINHALÃO/PR.
Pinhalão, 31 de Julho de 2020

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 15/2017 
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017
TERMO ADITIVO N.º 03
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1 – ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao contrato 
n.º 01/2017;
2 – CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pinha-
lão – PR ;
3 – CONTRATADO: VISTA – Consultores Associa-
dos (C.N.P.J. n.º 10.448.411/0001-06);
4 – PERÍODO: 05/08/2020 a 04/08/2021;
5 – OBJETO: Locação se Softwares de Contabili-
dade, Folha de Pagamento, Recursos Humanos, 
Legislativo, Compras e Licitações, Patrimônio, 
Frotas e Transparência;
6 – VALOR DO CONTRATO: R$ 4.778,27 (quatro 
mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e sete 
centavos);
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.001.031.
0001.2.001.33.90.39.1001; 
8 – DATA DA ASSINATURA: 03/08/2020;
9 – AMPARO LEGAL: Art. 57, II e IV da Lei 8.666/93.

Pinhalão, 03 de agosto de 2020.

_____________________________
LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALÃO

PINHALÃO

Contrato – Processo Administrativo nº. 071/2020 – 
Inexigibilidade Nº 010/2020 - Órgão Gestor: Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Wenceslau Braz – 
Paraná - CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “Aquisição 
de gêneros alimentícios diversos, orgânicos ou em conversão da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender 
os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e 
Fundamental da Rede Pública Municipal de Wenceslau Braz, 
Estado Paraná”. Validade: 05 (cinco) meses, ou seja, de 31 de 
Julho de 2020 à 31 de Dezembro de 2020. Contrato nº 027/2020 
– Associação dos Agricultores Familiares do Norte Pioneiro, 
CNPJ/MF nº 18.112.010/0001-84, no valor total de 
R$ 442.060,60 (Quatrocentos e quarenta e dois mil sessenta 
reais e sessenta centavos). Wenceslau Braz-PR, 30 de Julho de 
2020. Giselda Barbosa Figueiredo Monteiro - Secretária 
Municipal de Educação 
 

 
Contrato – Processo Administrativo nº. 072/2020 – 
Inexigibilidade Nº 011/2020 - Órgão Gestor: Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Wenceslau Braz – 
Paraná - CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “Aquisição 
de gêneros alimentícios diversos, orgânicos ou em conversão da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atender 
os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e 
Fundamental da Rede Pública Municipal de Wenceslau Braz, 
Estado Paraná”. Validade: 05 (cinco) meses, ou seja, de 31 de 
Julho de 2020 à 31 de Dezembro de 2020. Contrato nº 028/2020 
– Cooperativa Agropecuária Familiar do Leste Pioneiro - 
Coaflep, CNPJ/MF nº 08.199.888/0001-45, no valor total de 
R$ 42.450,00 (Quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta 
reais). Wenceslau Braz-PR, 30 de Julho de 2020. Giselda 
Barbosa Figueiredo Monteiro - Secretária Municipal de 
Educação 

 
 

WENCESLAU BRAZ
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[IRRESPONSABILIDADE]

Prefeitura encerra 
‘Festa Junina’ após 

denúncia sobre 
aglomeração de 

pessoas

Uma denúncia anônima, na tarde de 
domingo (3), levou os fiscais da Prefeitura 
de Santo Antônio da Platina a uma ‘Festa 
Junina’, com aglomeração de pessoas, 
promovida por um grupo de moradores no 
centro da cidade.
O flagrante aconteceu em uma viela loca-
lizada entre as ruas Deputado Benedito 
Lúcio Machado e Tiradentes. Quando os 
participantes perceberam a presença dos 
fiscais eles deixaram o local não sendo 
possível identificar os organizadores do 
evento. No entanto, quatro pessoas foram 
identificadas posteriormente e o caso será 
relatado ao Ministério Público Estadual.
“Algumas pessoas insistem na irresponsa-
bilidade e falta de conscientização quanto às 
determinações sanitárias e de isolamento 
social para o enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus. A orientação é que 
os moradores denunciem situações envol-
vendo aglomeração de pessoas, como no 
caso em questão, para que as medidas cabí-
veis sejam tomadas”, orienta a secretária 
municipal de Saúde, Gislaine Galvão.
De acordo com o boletim epidemiológico 
divulgado na tarde desta segunda-feira (3), 
o município de Santo Antônio da Platina 
registra 253 casos positivos de Covid-19, dos 
quais 230 estão recuperados. Entre os 17 
moradores infectados ativos, um está hos-
pitalizado e 16 em isolamento domiciliar. 
Seis pessoas já morreram na cidade por 
complicações do novo coronavírus.

Flagrante aconteceu 
em uma viela localizada 
entre as ruas Deputado 
Benedito Lúcio Machado 
e Tiradentes em Santo 

Antônio da Platina
Das Agências
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[PANDEMIA]

Apenas um município 
da região tem avaliação 

satisfatória na 
transparência sobre 

ações contra a Covid-19

Levantamento feito pelo 
Ministério Público ainda aponta 

que em 13 cidades do Norte 
Pioneiro a divulgação de 

informações é considerada 
insatisfatória

Da Redação

Em quatro meses de 
pandemia no Paraná, o 
Governo do Estado já dire-
cionou um investimento de 
R$ 208 milhões aos municí-
pios para ações de combate 
a pandemia. Nesse cenário, 
o Ministério Público lançou 
um portal de transparência 
para avaliar se as prefeitu-
ras estão prestando infor-
mações adequadas quanto 
a aplicação destes recur-
sos e, no Norte Pioneiro, 
apenas um município teve 
suas ações de transparên-
cia consideradas satisfa-
tórias, enquanto outros 
dez são classificados como 
insatisfatória. 
De acordo com o mapa 
da transparência do MP, 
apenas a cidade de Ban-
deirantes foi enquadrada 
com avaliação satisfatória 
no Norte Pioneiro. O muni-
cípio de 31,3 mil habitantes 
recebeu nota 90,5 em rela-
ção a qualidade dos dados 
repassados sobre a aplica-
ção dos recursos e ações de 
combate a Covid-19.
Já a lista dos municípios 
que foram classificados 
com avaliação insatisfató-
ria conta com 13 cidades 
da região, sendo Guapi-

rama (40,0), Uraí (38,0), 
Cambará (35,0), Jataizinho 
(35,0), Santo Antônio da 
Paraíso (35,0), Jacarezinho 
(33,0), Nova Fátima (33,0), 
Figueira (25,0), Figueira 
(25,0), Congonhinhas (10,0), 
Pinhalão (8,0), Salto do 
Itararé (2,5), Itambaracá 
(0,0), Santa Amélia (0,0). 
Os demais municípios da 
região receberam classifi-
cação parcialmente satisfa-
tória com relação a trans-
parência na divulgação de 
dados sobre a Covid-19.
O Ministério Público con-
sidera a mesorregião do 
Norte Pioneiro formada por 
45 municípios, conforme 
dados do mapa de planeja-
mento do órgão. “Com essa 
ferramenta, formatada de 
maneira bastante clara 
e objetiva, de modo a ser 
de fácil leitura por toda 
a população, a própria 
sociedade poderá atuar no 
controle das prestações de 
contas de suas prefeituras 
e, a partir disso, cobrar dos 
seus gestores mais transpa-
rência no gerenciamento 
dos recursos públicos”, 
afirma o procurador-geral 
de Justiça Gilberto Giacoia

Ainda de acordo com 
o balanço realizado pelo 
MP, dos 399 municípios do 
estado apenas 50 foram ava-
liados com grau de transpa-

rência satisfatório em suas 
ações, o que representa 
12,5% do total de cidades do 
Paraná. As informações e 
o mapa completo da situa-

ção no Estado podem ser 
acessadas pela população 
através do endereço ele-
trônico www.click.mppr.
mp.br/data-covid. 

[REPASSES]

[PARANÁ]

Segundo dados do 
Portal de Transparência 
do MP, o Paraná já investiu 
mais de R$ 211 milhões em 
ações de combate a pan-
demia que não envolvem 
apenas investimentos na 
área de Saúde e aquisição 
de equipamentos ou remé-
dios. O levanto aponta que 
as verbas também estão 
sendo direcionadas para 

assistência social a famílias 
e população carente como 
no caso da aquisição de 
alimentos nos programas 
“Comida Boa” e “Compra 
Direta Paraná”. A secre-
tária de Estado de Agri-
cultura e Abastecimento 
utilizou R$ 73 milhões deste 
montante em suas ações de 
enfrentamento a pande-
mia.  Levando em conside-

ração os dados divulgados 
sobre a população para-
naense em 2019 de acordo 
com o IBGE, o Paraná conta 
com aproximadamente 
11,43 milhões de habitan-
tes, o que representa que 
governo do estado e prefei-
turas tem investido cerca 
de R$ 18 reais por pessoa 
em ações de combate a 
covid-19. 


