
Uma palavra com muitos 
significados; com amor 

Feliz dia dos pais
Neste domingo 9 de agosto, a Folha Extra faz uma 

homenagem em nome de nossos leitores a todos os pais 
pelo seu dia. Seja de sangue ou de coração, pais são 

aqueles que dão as vidas em dedicação aos seus filhos

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

[CULTURA]

Câmara de Arapoti faz 
lançamento oficial do 
livro Alma das Ruas 
nos Campos Floridos

População pode 
acompanhar entrega 
da Casa da Cultura de 
Jaguariaíva pelo Facebook

[BOM JESUS DA CANA VERDE]

Ministério Público e paróquia 
adotam medidas de prevenção 
a Covid-19 durante a festa de 
Siqueira Campos
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[BOM JESUS DA CANA VERDE]

Ministério Público e paróquia 
adotam medidas de prevenção 
a Covid-19 durante a festa de 

Siqueira Campos
Da Assessoria

Da Redação

O Ministério Público 
do Paraná, por meio da 
Promotoria de Justiça 
de Siqueira Campos, no 
Norte Pioneiro do estado, 
firmou termo de compro-
misso de ajustamento de 
conduta com a Paróquia 
do Divino Espírito Santo, 
para que sejam obser-
vadas todas as medidas 
sanitárias preventivas ao 
contágio por coronavírus 
(Covid-19) nas atividades 
religiosas. O documento 
tem em vista, especial-
mente, o período de cele-
bração ao padroeiro da 
cidade, Senhor Bom Jesus 
da Cana Verde, que acon-

tece durante a primeira 
quinzena de agosto. Nessa 
época, o santuário local 
costuma receber dezenas 
de milhares de pessoas, 
tanto de cidades para-
naenses quanto do inte-
rior paulista.
Entre as cláusulas do 
termo, está a obrigação 
da paróquia de observar a 
ocupação máxima de 30% 
da capacidade de lotação 
do local da celebração, 
com distribuição prévia 
de senha para os fiéis. As 
celebrações deverão ter 
horário rígido de início e 
término, a fim de evitar 
aglomerações na entrada 

e na saída do recinto. 
Além disso, a tradicional 
festa não ocorrerá nos 
moldes dos anos ante-
riores, havendo apenas 
a entrega de alimentos 
com venda antecipada. 
Não serão permitidas 
refeições no local.
O TAC prevê ainda fis-
calização da festividade 
pela Vigilância Sanitária 
do município, com apoio 
da Polícia Militar – as 
duas instituições também 
são signatárias do docu-
mento. Em caso de des-
cumprimento, foi fixada 
multa à paróquia.

[BALANÇO]
Prefeitura e Comitê Gestor 

d a Covid-19 se reúnem para 
avaliar status da pandemia 

em Wenceslau Braz

A equipe do depar-
tamento de Vigilância em 
Saúde da secretária munici-
pal de Saúde de Wenceslau 
Braz realizou uma reunião 
na tarde desta terça-feira 
(04) para apresentar ao 
Comitê Gestor de Enfren-
tamento a Covid-19 dados 
detalhados sobre a situação 
do coronavírus no municí-
pio. 
Durante o encontro, a 
equipe de Saúde apresen-
tou informações detalhadas 
sobre os casos de contagio 
por idade, gênero, local do 
contágio, região da cidade 
com mais ocorrências da 
doença e demais informa-
ções minuciosas sobre o 
avanço da doença entre os 
moradores do município. 
Outro tema debatido na 
reunião foram as ações que 
vem sendo realizadas pelas 
equipes da Vigilância Sani-

tária e Secretária de Saúde 
para conter a proliferação 
da doença na cidade. 
Também foi reforçado aos 
membros do Comitê que as 
equipes da prefeitura vêm 
tomando todas as decisões 
mantendo diálogo com 
as demais autoridades e 
sociedade seguindo todos os 
protocolos dos órgãos sani-
tários e decisões técnicas em 
relação a doença. 
De acordo com o bole-
tim informativo divulgado 
nesta quinta-feira (06), o 
município já registrou 97 
casos da doença, sendo que 
72 pessoas se recuperaram 
da Covid-19 e outras cinco 
infelizmente vieram a óbito. 
20 pacientes seguem rece-
bendo monitoramento em 
isolamento domiciliar e 15 
aguardam resultados de 
exames. 609 casos já foram 
descartados. 
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[REVITALIZAÇÃO]

Prefeita visita praça em Arapoti que recebeu 
mais de R$ 250 mil em investimentos

Restauração da Pracinha da Igrejinha foi realizada com recursos 
próprios do município para estimular o turismo religioso

A prefeita de Ara-
poti, Nerilda Penna, esteve 
visitando a Praça Romana 
Duarte de Camargo, mais 
conhecida como “Pracinha 
da Igreja”, nesta quarta-
-feira (05) para conferir 

o resultado das obras de 
revitalização realizadas 
no local e que receberam 
um investimento de R$ 
259.860,61 através de recur-
sos próprios da prefeitura. 
Em vídeo divulgado nas 

redes sociais da prefeitura, 
Nerilda falou sobre a obra. 
“Hoje estou aqui visitando 
a praça Romana Duarte 
de Camargo, uma obra 
tão desejada e esperada 
pela população do nosso 

município. Fico feliz de ver 
mais uma obra concluída e 
sendo entregue, pois traz 
mais beleza para região 
central da nossa cidade”, 
comemorou a prefeita. 
Nerilda ainda destacou que 
a revitalização da praça 
tem objetivo de promover 
mais lazer aos moradores 
e também atrair visitante 
para o município. “Ficou 
um espaço de lazer legal e 
bacana para nossa popu-
lação e também para os 
visitantes. Vivemos um 
momento em que o turismo 
religioso está em alta no 
Brasil e vamos trabalhar 
para que também cresça 
cada vez mais aqui em 
Arapoti gerando emprego 
e renda para nossa popula-
ção”, destacou. 
A prefeita comentou sobre 
o comprometimento de sua 
equipe para que os projetos 

aconteçam e o dinheiro 
público seja bem aplicado. 
“Conversamos com nosso 
time da prefeitura e com os 
engenheiros para que fizes-
sem o projeto desta obra. 
Além disso, todo o recurso 
investido foi com verbas do 
próprio município, o que 
mostra que nossa gestão 
toma todos os cuidados 
para que o dinheiro público 
seja bem aplicado”, frisou. 
Nerilda também agradeceu 
o apoio da comunidade 
católica durante a realiza-
ção das obras. “Gostaria 
de agradecer ao auxílio 
e apoio que recebemos 
do Padre Celso e de toda 
comunidade da igreja cató-
lica que nos apoiou neste 
projeto. Vamos continuar 
investindo para resga-
tar patrimônios do nosso 
município”, finalizou. 

Os relatórios de atendi-
mento elaborados pelo 
Serviço Social Autônomo 
(Paranacidade), vinculado 
à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas, mos-
tram a política do Governo 
do Paraná de apoio aos 
municípios.
Repasses de recursos do 
Tesouro do Estado para 
obras de pavimentação e 
da construção de infraes-
trutura de atendimento à 
população, além da aqui-
sição de veículos de trans-
porte, máquinas e equipa-
mentos rodoviários são um 
bom exemplo.
Apenas no Escritório 

Regional de Ponta Grossa, e 
no período pós 18 de março 
(quando teve início o traba-
lho remoto), foram contabi-
lizadas ações que transfe-
riram R$ 8.687.438,36 para 
investimentos em diver-
sos projetos, além de R$ 
8.663.205,72, de recursos do 
Sistema de Financiamento 
aos Municípios (SFM), em 
benefício das populações 
de 23 cidades.
O secretário estadual do 
Desenvolvimento Urbano, 
João Carlos Ortega, diz 
que quando um recurso é 
liberado o Governo cumpre 
o seu papel no apoio ao 
cidadão. Uma obra e a aqui-
sição de um equipamento 

impactam diretamente na 
vida dos moradores com 
as melhorias no trans-
porte, na segurança e na 
melhor acessibilidade, 
entre outras.  
Entre os projetos viabiliza-
dos, estão os que permiti-
ram a aquisição de veículos 
para uso no transporte de 
alunos das escolas públicas 
municipais, ou na saúde, 
no transporte de pacientes.
Os equipamentos rodoviá-
rios ampliam os serviços 
municipais ao facilitar o 
transporte de produtos 
agrícolas e o comércio, com 
a manutenção de vias urba-
nas e estradas vicinais.
De acordo com o gerente 

Rafael Gustavo Mansani, o 
equilíbrio no atendimento 
é outro destaque. “Nossa 
atuação chega a todos os 
municípios”, disse ele. 
“Grandes ou pequenos, 
próximos ou mais distan-
tes da sede do Escritório 
Regional, todos são trata-
dos da mesma forma. Isso 
significa que a política 
municipalista do Governo 
beneficia de forma iguali-
tária a todos os municípios 
do Estado”, assegura.
A postura dos técnicos do 
Paranacidade é outro fator 
que revela o alcance dos 
programas do Governo do 
Estado. Rafael cita o “Ilu-
mina”, que propõe a subs-

tituição dos sistemas con-
vencionais de iluminação 
pública por sistemas com 
luminárias a LED. “Fomos 
às prefeituras, apresenta-
mos os benefícios para as 
contas públicas, com mais 
economia, e para o meio 
ambiente, com a menor 
demanda por energia”, 
afirmou. “O resultado foi 
uma grande procura. Para 
citar um exemplo, o Projeto 
de Carambeí viabiliza a 
substituição de quase 100% 
da iluminação pública da 
cidade”, acrescentou.

Números mostram presença do Governo no apoio aos municípios
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PEQUENAS EMPRESAS

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei 
que autoriza a extinção de créditos tributários devidos 
pelas micro e pequenas empresas integrantes do Sim-
ples. A medida visa garantir a preservação de empregos 
durante a pandemia do coronavírus. “Estamos fechando 
basicamente o leque para manutenção de empregos no 
Brasil”, disse Bolsonaro. A renegociação de dívidas com 
a União será facilitada nos termos da Lei do Contribuinte 
Legal.

PRÊMIO GESTOR PÚBLICO 

A 8ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná, do Sindafep, 
listou 175 projetos de 70 cidades. A premiação reconhece 
as boas práticas da gestão pública e é uma das mais 
importantes do país. "O prêmio reconhece que os muni-
cípios estão trabalhando, não só na saúde, mas também 
no meio ambiente, segurança, entre várias outras áreas”, 
afirma Laerzio Chiesorin Junior, do Sindafep.

UMA HORA A MAIS

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, disse que 
o horário de votação das eleições municipais deve ser 
estendido em pelo menos uma hora, das 8h às 18h, em 
razão da pandemia da covid-19. “Estamos igualmente 
definindo, com base em cálculos estatísticos e demográ-
ficos, a conveniência, ou não, de recomendarmos, não 
seria vinculante, que cada grupo de faixa etária votasse 
em um determinado horário”, disse.

VACINA COVID

O governo federal vai garantir  recursos para produção 
de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19, 
produzida pela Fiocruz em parceria com a farmacêutica 
AstraZeneca. O Ministério da Saúde vai repassar R$ 522,1 
milhões ao processamento da vacina. Outro R$ 1,3 bilhão  
à encomenda tecnológica, que permitirá o recebimento 
do princípio ativo e a transferência de tecnologia. 

AJUDA HUMANITÁRIA

A embaixada do Líbano no Brasil está solicitando ajuda 
humanitária para o atendimento às vítimas da explo-
são ocorrida em  Beirute. A explosão matou ao menos 
135 pessoas. Outras cinco mil estão feridas. O governo 
libanês pede assistência médica, inclusive suprimentos 
hospitalares; alimentos básicos como trigo, farinha e 
enlatados; materiais de construção e equipamentos para 
a reconstrução do porto da capital libanesa.

CASA FÁCIL

O Estado vai viabilizar a construção de 4.163 novas 
casas - investimento de R$ 540 milhões - por meio de uma 
modalidade do programa Casa Fácil Paraná. As cidades 
atendidas serão Arapongas (1.479 casas), Londrina (1.474) 
e Ponta Grossa (1.210). “Londrina, Arapongas e Ponta 
Grossa são três cidades importantes para o desenvol-
vimento do Paraná. Nos deixa muito motivados poder 
anunciar um investimento deste porte de mais de R$ 500 
milhões”, destacou o governador Ratinho Junior.

FOLHA EXTRA sexta-feira, 07 de agosto de 2020 - Edição 2366

4Cidades e
[RESTAURADA]

População pode acompanhar 
entrega da Casa da Cultura de 

Jaguariaíva pelo Facebook

Cerimônia está agendada para acontecer na 
próxima quarta-feira com transmissão ao vivo

Uma obra que resga-
tou o orgulho da história 
de Jaguariaíva certa-
mente é a conclusão da 
Casa da Cultura, que 
homenageia o ilustre 
cidadão jaguariaivense 
Drº João Batista da Cruz.
Com recursos próprios, a 
administração municipal 
recuperou o local, antes 
totalmente abandonado, 
hoje o imponente prédio 
azul encanta os olhares de 
quem passa pela Cidade 
Alta. Trabalho e empenho 
das Secretarias de Edu-
cação, Cultura e Esporte 
e execução em parceria 
com a Infraestrutura e 
Habitação.
Para a entrega deste 
patrimônio Histórico 
de Jaguariaíva, agora 

totalmente revitalizado e 
pronto para ser ocupado 
pelo departamento de 
Cultura, uma cerimônia, 
adequada às normas sani-
tárias necessárias neste 
momento de pandemia, 
está sendo preparada 
para que, mesmo em casa 
ou dentro do carro, todos 
possam acompanhar este 
momento memorável que 
já tem data marcada, dia 
12 de agosto.
A cerimônia com poucas 
pessoas (no máximo 20, 
contando a equipe) acon-
tecerá na Casa da Cultura 
a partir das 18h30 e será 
transmitida através de 
um telão disposto do lado 
de fora do prédio.
Para assistir do lado de 
fora, só será permitido 

o sistema drive in, as 
pessoas ficam dentro do 
carro em uma fila que 
será organizada na rua 
que deve ser fechada 
para o evento. Como 
para o drive in o público 
será limitado, devido ao 
alcance do telão, será feita 
a transmissão ao vivo via 
facebook oficial da prefei-
tura, onde todos poderão 
acompanhar de casa.
O valor investido foi 
de mais de R$ 500 mil, 
sendo a segunda parte 
da obra executada exclu-
sivamente com recursos 
próprios (R$ 236.941 mil) 
respeitando as caracte-
rísticas originais, mas 
trazendo segurança e pre-
servando a integridade 
física do imóvel.

Da Assessoria
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[CAMBARA]

Colisão 
entre carro 

e moto deixa 
motociclista 

ferido na 
BR-369

Um motociclista 
ficou ferido após se 
envolver em um aci-
dente automobilístico 
registrado na manhã 
desta quarta-feira (05) 
na BR-369 em Cambará. 
O acidente aconteceu no 
trevo de entroncamento 
da rodovia federal com 
a PR-431. A moto transi-
tava pela BR-369 quando 
o automóvel Ford-Ka 
que seguia pela rodovia 
estadual acabou não 
percebendo a presença 
do motociclista e aces-

sou a rodovia federal 
ocasionando a colisão. 
Com o impacto da 
batida, o motociclista 
foi arremessado para 
o canteiro as margens 
da rodovia. Equipes de 
socorristas do Corpo 
de Bombeiros foram 
acionadas para prestar 
atendimento a vítima 
que foi levada ao Pronto 
Socorro com suspeita de 
fraturas. Já o motorista 
do automóvel não ficou 
ferido. 

Homem é preso com três 
quilos de maconha em 

Ribeirão do Pinhal

[TRÁFICO]

Um homem foi preso 
na noite desta quarta-feira 
(05) com cerca de três 
quilos de maconha. A 
ocorrência foi registrada 
em Ribeirão do Pinhal. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
por volta das 20h a equipe 
estava realizando um 
patrulhamento de rotina 
quando na Rua Antônio 
Franco Ferreira da Costa 
se depararam com um indi-
víduo transitando com um 
VW/Gol na contra mão da 
via, o que levantou suspei-
tas por parte dos policiais 

que deram voz de aborda-
gem ao motorista. Porém, 
o homem empreendeu fuga 
por aproximadamente 
uma quadra e parou o 
veículo. 
Durante a abordagem, 
foi encontrada em posse 
do suspeito a quantia de 
R$ 50 e, em buscas no veí-
culo, os policiais encon-
traram algumas porções 
fracionadas de maconha 
além de diversas notas de 
dinheiro totalizando R$ 
163. Embaixo do bando do 
passageiro, a equipe ainda 
localizou mais quatro 

tabletes de maconha. Ao 
ser indagado sobre a situa-
ção, o condutor do automó-
vel disse ter adquirido a 
droga em Cornélio Procó-
pio pelo valor de R$ 3 mil. 
Frente aos fatos, o homem 
de 38 anos foi preso e 
encaminhado juntamente 
com a droga e o auto-
móvel apreendidos até a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis. 
Após pesar a droga, foi 
constatado se tratar de três 
quilos da erva. 

[FIM DA LINHA]

Três são presos e 
menor é apreendido 
em operação da PM 

e Polícia Civil
Três pessoas foram 

presas e um menor de 
idade foi apreendido 
durante uma operação 
desencadeada pelas equi-
pes da Polícia Civil e Polí-
cia Militar na manhã desta 
quinta-feira (06).
Os policiais cumpriram 
mandados de busca e 
apreensão nos municí-
pios de Santo Antônio da 
Platina e Abatiá. Os docu-
mentos foram emitidos 
pela Justiça da Comarca 
de Tomazina após inves-
tigações sobre crimes 
realizados no município 
sendo que os suspeitos 
estariam envolvidos em 
crimes praticados nesta 
região. 
Durante a operação, um 

indivíduo de 19 anos e duas 
mulheres de 22 e 24 anos 
foram presos, além de um 
menor de 15 anos que foi 
apreendido. Os policiais 
ainda encontraram em 
posse dos envolvidos um 
pé de maconha, porções da 
erva, munições calibre 12, 
seis aparelhos celulares, 
uma balança de precisão 
e uma jaqueta camuflada 
que teria sido utilizada 
durante os crimes. 
Os suspeitos foram deti-
dos e encaminhados jun-
tamente com o menor, 
entorpecentes e demais 
objetos apreendidos a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 
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Alceu Almeida
e seus filhos

Isabella 
e Junior

Gregori
e Patrik

Miguel 

e Danilo Nishimura

Marcelo 
e Evaldo

José Otávio e Marcelo

Helena 

e Victor Oliver

Benjamin

Davi Luiz e

Italo

Ana Júnia 
e João Sofia 

e Vilson

João, Ulices
e Luiz

N este domingo 9 de agosto, a Folha 
Extra faz uma homenagem em 
nome de nossos leitores a todos os 

pais pelo seu dia. Seja de sangue ou de coração, 
pais são aqueles que dão as vidas em dedicação 
aos seus filhos. 
São amigos protetores desde o nascimento, as 
vezes brigões e bravos nos momentos em que se 
faz necessário, mas sempre com um jeito espe-
cial de cuidar de seus filhos em uma mistura de 
amor, carinho e responsabilidade. São figuras que 
transmitem afeto, educação, respeito, segurança, 
diversão entre tantos outros adjetivos que podem 
descrever as mais variadas figuras de um pai. 
Nesta data especial, nossos parabéns se estendem a 
todas as figuras paternas como mães, tios, irmãos, 
avós e demais pessoas que dedicam seu amor e 
carinho ao próximo como seus filhos. Aos pais 
que aqui estão e aqueles que deixaram saudades 
e estão marcados nas boas e eternas lembranças. 
A todos vocês, um abençoado e feliz dia dos pais!

Uma palavra com muitos significados; 
com amor Feliz dia dos pais



FOLHA EXTRA sexta-feira, 07 de agosto de 2020 - Edição 2366

8
ARAPOTI

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

EXTRATO
TERMO DE 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 elétrica 
de média e baixa tensão, incluindo serviços em rede 
energizada de média tensão, instalação de super pos-
tes 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:
Luminária publica LED, corpo em alumínio injetado, 
LED em placa de circuito impresso, potencia máxima 
de 200 W, eficiência mínima de 130 LM/W, grau de 
proteção mínimo IP-67 para todo o conjunto incluindo 
o driver, impactos mecânicos mínimo LK 08, dimerizá-
vel (0-10), base para relê 07 pinos, protetor de surto 
10Ka, pintura eletrostática na cor cinza munsel N6,5, 
base de 63mm, IRC >80, THD < 20, fator de potência 
> 0,92, tensão 80-305 VAC, frequência 60 HZ, tempe-
ratura de cor 5000k, lente assimétrica exclusiva para 
iluminação publica, faixa de operação -30°c ~50°c, 
pronta para telegestão, vidro temperado 4mm, vida útil 
mínimo da 50 mil horas, garantia mínima para todo o 
conjunto de 5 anos.
Leia-se: 
Luminária publica LED, corpo em alumínio injetado, 
LED em placa de circuito impresso, potencia máxima 
de 200 W, eficiência mínima de 130 LM/W, grau de 
proteção mínimo IP-66 para todo o conjunto incluindo o 
driver, impactos mecânicos mínimo IK 08, dimerizável 
(0-10), base para relê 07 pinos, protetor de surto 10Ka, 
pintura eletrostática na cor cinza munsel N6,5, base 
de 63mm, IRC  ≥ 70, THD < 20, fator de potência > 
0,92, tensão 100-250 VAC, frequência 60 HZ, tempe-
ratura de cor 5000k, lente assimétrica exclusiva para 
iluminação publica, faixa de operação -30°c ~50°c, 
pronta para telegestão, vidro temperado 4mm, vida útil 
mínimo da 50 mil horas, garantia mínima para todo o 
conjunto de 5 anos.
__________________________________________
_________________________________
Onde se lê:
Luminária publica LED, corpo em alumínio injetado, 
LED em placa de circuito impresso, potencia máxima 
de 150 W, eficiência mínima de 130L LM/W, grau de 
proteção mínimo IP-67 para todo o conjunto incluindo 
o driver, impactos mecânicos mínimo ik08, dimerizavel 
(0-10), base para rele 07 pinos, protetor de surto 10ka, 
pintura eletrostática na cor cinza munsel N 6,5, base 
de 63 mm, IRC >80, THD < 20, fator de potencia > 
0,92, tensão 80-305VAC, frequência 60 HZ, tempe-
ratura de cor 5000k, lente assimétrica exclusiva para 
iluminação publica, faixa de operação -30°c ~50°c, 

pronta para telegestão, vidro temperado 4mm, vida útil 
mínimo da 50 mil horas, garantia mínima para todo o 
conjunto de 5 anos.
Leia-se: 
Luminária publica LED, corpo em alumínio injetado, 
LED em placa de circuito impresso, potencia máxima 
de 150 W, eficiência mínima de 130L LM/W, grau de 
proteção mínimo IP-66 para todo o conjunto incluindo 
o driver, impactos mecânicos mínimo ik08, dimerizavel 
(0-10), base para rele 07 pinos, protetor de surto 10ka, 
pintura eletrostática na cor cinza munsel N 6,5, base de 
63 mm,IRC  ≥ 70, THD < 20, fator de potencia > 0,92, 
tensão 100-250 VAC, frequência 60 HZ, temperatura de 
cor 5000k, lente assimétrica exclusiva para iluminação 
publica, faixa de operação -30°c ~50°c, pronta para 
telegestão, vidro temperado 4mm, vida útil mínimo da 
50 mil horas, garantia mínima para todo o conjunto de 
5 anos.
___________________________________________
________________________________
Onde se lê:
Luminária publica led, corpo em alumínio injetado, led 
em placa de circuito impresso, potencia máxima de 
70w,  eficiência mínima de 130 lm/w, grau de proteção 
mínimo IP-67 para todo o conjunto incluindo o driver, 
impactos mecânicos mínimo ik08, dimerizavel (0-10), 
base para rele 7 pinos, protetor de surto 10ka, pintura 
eletrostática na cor cinza munsel n6,5, base de 63mm, 
irc>80, thd< 20, fator de potencia > 0,92, tensão 80-
305vac, frequência 60 hz, temperatura de cor 5000k, 
lente assimétrica exclusiva para iluminação publica, 
faixa de operação -30°c ~50°c, pronta para telegestão, 
vidro temperado 4mm, vida útil mínimo da 50 mil horas, 
garantia mínima para todo o conjunto de 5 anos.
Leia-se: 
Luminária publica led, corpo em alumínio injetado, led 
em placa de circuito impresso, potencia máxima de 
70w,  eficiência mínima de 130 lm/w, grau de proteção 
mínimo IP-66 para todo o conjunto incluindo o driver, 
impactos mecânicos mínimo ik08, dimerizavel (0-10), 
base para rele 7 pinos, protetor de surto 10ka, pintura 
eletrostática na cor cinza munsel n6,5, base de 63mm, 
IRC  ≥ 70, thd< 20, fator de potencia > 0,92, tensão 100-
250 VAC, frequência 60 hz, temperatura de cor 5000k, 
lente assimétrica exclusiva para iluminação publica, 
faixa de operação -30°c ~50°c, pronta para telegestão, 
vidro temperado 4mm, vida útil mínimo da 50 mil horas, 
garantia mínima para todo o conjunto de 5 anos.
Também houve equívocos no descritivo do poste de 
ferro galvanizado, conforme a seguir:
Onde se lê:
PLACA de ferro galvanizado a fogo reto flangeado - 6 
m de altura com braço ornamental simples - conforme 
detalhe.
Leia-se: 
POSTE de ferro galvanizado a fogo reto flangeado - 6 
m de altura com braço ornamental simples - conforme 
detalhe.
A partir da presente data, ficam RATIFICADOS todos 
os itens e anexos constantes do Edital de Licitação do 
Edital de Tomada de Preços nº 07/2020, Processo nº 
80/2020, que não foram alterados pelo presente Termo, 
surtindo todos os efeitos administrativos e jurídicos le-
gais. Como a modificação no edital afetou a formulação 
das propostas, fica alterando-se a data de recebimento 
dos envelopes e início da sessão pública, a saber;

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

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 001

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020
PROCESSO Nº 46/2020

A Prefeitura Municipal de Arapoti, Estado do Paraná, 
através do Pregoeiro, abaixo assinado, no uso de 
suas atribuições legais, atendendo aos princípios 
que norteiam a Gestão Pública e na forma do § 4º do 
art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, COMUNICA aos 
interessados que o edital em referência foi retificado 
nos seguintes termos:
O inteiro teor das alterações do edital encontra-se 
acostadas nas fls. 312/315 dos autos do processo, e 
no endereço eletrônico (site): www.bll.org.br e www.
arapoti.pr.gov.br.
A partir da presente data, ficam RATIFICADOS todos 
os itens e anexos constantes do Edital de Licitação 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 42/2020, Processo 
nº 46/2020, que não foram alterados pelo presente 
Termo, surtindo todos os efeitos administrativos e 
jurídicos legais. Como a modificação no edital não 
afetou a formulação das propostas, fica mantida a 
mesma data de recebimento dos envelopes e início 
da sessão pública, conforme edital.
Arapoti, em 05 de agosto de 2020.
Idineu Antonio da Silva
Pregoeiro

Editais
-Protocolo dos envelopes: até às 08h30min do dia 
26 de agosto de 2020;
- Abertura dos Envelopes e Início da Sessão: dia 26 
de agosto de 2020, às 09h00min.

Arapoti, 06 de agosto de 2020.

Luciano Aguiar Rocha
Comissão Permanente de Licitação.
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Artigo 1º - Fica aberto no atual orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 101.000,00 (Cento e um mil 
reais) para reforço das dotações acima: 

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

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

Jundiaí do Sul, 06 de agosto de 2020. 
 

_______________________ 
ECLAIR RAUEN 

      Prefeito Municipal 

Município de Jundiaí do Sul - 2020
DECRETO Nº 45 /2020 

Lei/Ato nº 10726 - Decreto nº 45/2020 de 06/08/2020 Nº AnoEscopo

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

Anulação de Dotações 101.000,00101.000,00Suplementar

Despesa
05

05.001
04.122.0010.2010 

4.4.90.52.00.00
450 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

05
05.001

04.122.0010.2015 
3.3.70.41.00.00

540 00000 Recursos Ordinários (Livres)
CONTRIBUIÇÕES
Contribuição ao Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Território do Vale 
Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 40.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

12
12.001

10.301.0021.2093 
3.3.90.39.00.00

4100 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Posto de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 5.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

14
14.001

08.244.0024.2107 
3.3.90.39.00.00

5190 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Programa de Guarda Temporaria subsidiada para Criança e Adolescentes em 
Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 16.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

15
15.002

15.122.0010.2109 
3.3.90.39.00.00

5280 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção e Coodernação das Atividades da Divisão de Urbanismo  
Divisão de Urbanismo
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 36.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

15
15.003

08.451.0027.1010 
4.4.90.51.00.00

5650 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Divisão de Obras
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 45.000,00Anulação

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

15
15.003

08.451.0027.1021 
4.4.90.51.00.00

5660 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do Prédio para Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -
Divisão de Obras
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 11.000,00Anulação

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

15
15.003

27.451.0027.1022 
4.4.90.51.00.00

5750 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção da Sede da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Jundiaí 
Divisão de Obras
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 45.000,00Anulação

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

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

Anulação de Dotações
Anulação de Dotações

101.000,00
101.000,00

101.000,00
101.000,00

Acréscimo 
Anulação 

JUNDIAÍ DO SUL

Editais
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Artigo 1º - Fica aberto no atual orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 101.000,00 (Cento e um mil 
reais) para reforço das dotações acima: 

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

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

Jundiaí do Sul, 06 de agosto de 2020. 
 

_______________________ 
ECLAIR RAUEN 

      Prefeito Municipal 

Município de Jundiaí do Sul - 2020
DECRETO Nº 45 /2020 

Lei/Ato nº 10726 - Decreto nº 45/2020 de 06/08/2020 Nº AnoEscopo

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

Anulação de Dotações 101.000,00101.000,00Suplementar

Despesa
05

05.001
04.122.0010.2010 

4.4.90.52.00.00
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Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 4.000,00Acréscimo

Abertura
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05
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Administração Geral
Departamento Municipal de Administração 40.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

12
12.001

10.301.0021.2093 
3.3.90.39.00.00

4100 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Posto de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Municipal de Saúde 5.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

14
14.001

08.244.0024.2107 
3.3.90.39.00.00
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Gabinete do Diretor
Departamento Municipal de Assistência Social 16.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 
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15.002

15.122.0010.2109 
3.3.90.39.00.00
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OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção e Coodernação das Atividades da Divisão de Urbanismo  
Divisão de Urbanismo
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 36.000,00Acréscimo

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

15
15.003

08.451.0027.1010 
4.4.90.51.00.00

5650 00000 Recursos Ordinários (Livres)
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Divisão de Obras
Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 45.000,00Anulação

Abertura

Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

15
15.003

08.451.0027.1021 
4.4.90.51.00.00
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Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas 45.000,00Anulação
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Suplementar Anulação de DotaçõesCrédito adicional: Recurso do crédito adicional: 

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

Anulação de Dotações
Anulação de Dotações

101.000,00
101.000,00

101.000,00
101.000,00

Acréscimo 
Anulação 

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS Nº 30/2019

Objeto: Aquisição da ferramenta BANCO DE 
PREÇOS para pesquisa e comparação de preços 
praticados pela Administração Pública, através de 
um sistema de busca baseado em resultados de 
licitações adjudicadas e homologadas pela admi-
nistração pública, pelo período de 12 (doze) meses.

De um lado no presente instrumento, o MUNICÍPIO 
DE JUNDIAÍ DO SUL – Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ/
MF sob nº. 76.408.061/0001-54, com sede na Praça 
Pio X, nº 260, na cidade de Jundiaí do Sul, ora repre-
sentado pelo senhor Prefeito Municipal, Eclair Rauen, 
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 
RG nº1.967-92-SSP/PR, e CPF nº 549.592.259-04, 
residente e domiciliado à Rua Nicolau Chamma, S/N, 
nesta cidade, Centro, CEP 86.470-000, denomina-
do CONTRATANTE e do outro lado a empresa NP 
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.797.967/0001-95, 
estabelecida na Rua Lourenço Pinto, 196, 2º e 3º 
andar, centro, Curitiba – Paraná , CEP 80.010-160, 
doravante de denominada CONTRATADA, por seu 
representante, o Sr. RUDIMAR BARBOSA DOS 
REIS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 
CPF nº 574.460.249-68, Identidade nº 4.086.763-5, 
resolvem celebrar o presente “TERMO ADITIVO”, ao 
Contrato de Prestação de Serviços da ferramenta 
BANCO DE PREÇOS para pesquisa e comparação 
de preços praticados pela Administração Pública, 
através de um sistema de busca baseado em resul-
tados de licitações adjudicadas e homologadas pela 
administração pública, pelo período de 12 (doze) 
meses, vinculado ao Contrato nº 30/2019 e Processo 
de Inexigibilidade de Licitação nº 07/2019.
As partes, assim nomeadas e qualificadas, consi-
derando o compromisso de manutenção das bases 
do contrato originário no que tange ao objeto e ao 
preço constante do Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº 07/2019, dele derivado, pelo presente 
instrumento particular de Aditivo, nessa e melhor 
forma de direito, têm, entre si, ajustado a prorrogação 
do contrato, subordinados a Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores, respeitando-se as de-
mais cláusulas do contrato originário, como seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação 

do PRAZO de vigência do Contrato Original de Pres-
tação de Serviços nº. 30/2019, com autorização legal 
do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
Fica prorrogado o PRAZO do Contrato de Prestação 
de Serviços nº. 30/2019, por um período estimado de 
12 (doze) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – MOTIVO DA PRORROGA-
ÇÃO
A prorrogação do contrato de prestação de serviços, 
celebrado com a empresa NP CAPACITAÇÃO E SO-
LUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, originário do Pro-
cesso de Inexigibilidade de Licitação nº 07/2019. Em 
primeiro lugar, revela-se, necessário tendo em vista que 
os serviços prestados são considerados de natureza 
contínua sendo prestação de serviços na realização de 
pesquisa de preços para que a Administração possa 
avaliar o custo da contratação constitui-se elemento 
fundamental para instrução dos procedimentos de 
contratação, estando prevista em várias disposições 
legais e sua obrigatoriedade é reconhecida por diversas 
jurisprudências. Essa fase da pesquisa de mercado 
quase sempre é demorada, pois implica numa criterio-
sa busca de preços perante as empresas do ramo do 
objeto pretendido e em diversos sites da Administração 
Pública. Assim, vários contatos precisam ser mantidos 
para que se consiga finalizar a pesquisa, especialmente 
quando diz respeito à contratação de serviços ou do 
objeto com poucos fornecedores no mercado.
A pesquisa de preços deficiente poderá ensejar uma 
contratação superfaturada ou inexequível, em ambos 
os casos, podem acarretar prejuízos à administração 
pública. Tal dificuldade faz com que a pesquisa de pre-
ços se apresente como um entrave para a celeridade 
na tramitação dos procedimentos de contratação e 
aquisição.
Portanto, é necessário que o Núcleo de Pesquisa de 
Preços da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal tenha acesso a mecanismos que auxiliem na 
realização da pesquisa de preços, imprimindo agilidade 
aos procedimentos de contratação e aquisição.
Informamos ainda que no Contrato Original era previsto 
na:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
II – A prorrogação poderá ser admitida nos termos do 
artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, me diante a prévia 
justificativa da autoridade competente.
III- Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 
57, da Lei Federal nº 8.666/93, a duração do contrato 

poderá sofrer prorrogação por sucessivo período, 
limitada a 60 (sessenta) meses, desde que cumpridas 
as formalidades acima indicadas e demostrado, nos 
autos, que a medida importará em obtenção de preços 
e condições mais vantajosa para a administração. 
Atendendo ainda ao manifesto encaminhado pela 
empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNO-
LÓGICAS LTDA, do dia 29//07/2020 e autorização do 
Prefeito Municipal. Depois, há da parte da empresa 
Contratada o compromisso de manutenção das 
mesmas bases do contrato originário, isto é, preço e 
condições de pagamentos.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação 
de Serviços nº. 30/2019, não atingidas pelo presente 
instrumento, permanecem inalteradas, sendo ratifica-
das de comum acordo pelas partes pactuadas. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, firmam 
este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, perante duas testemunhas.
                                       
Jundiaí do Sul – PR, 30 de julho de 2020.

Eclair Rauen
P r e f e i t o 
Municipal  

Contratante

Empresa NP Capacitação e 
Soluções Tecnológicas Ltda
Rudimar Barbosa dos Reis
Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª:...............................
....................................
Nome: ........................
....................................
CPF: ...........................
....................................

2ª:...............................
....................................
Nome: ........................
....................................
CPF: ...........................
....................................

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 30/2019

PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa 
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

Editais
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LTDA, CNPJ nº 07.797.967/0001-95
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
de Inexigibilidade de Licitação nº 07/2019, nos termos 
das Leis Federal nº. 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 30/2019.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com 
autorização legal do artigo 57, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, permanecendo 
inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas despendidas com o cumprimento da 
presente licitação correrão por conta da seguinte do-
tação orçamentária com previsão na Lei e Resolução 
Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro de 2019.
VIGÊNCIA: Estimado em 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/07/2020.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.

Jundiaí do Sul – PR, 30 de julho de 2020.

Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº35/2020
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 Avental descartável em TNT, para uso dos pro-
fissionais de saúde no atendimento de pacientes 
suspeitos ou confirmados de COVID19, 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$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos 
reais) em favor da empresa: Bacelar & Bacelar Ltda 
CNPJ: 04.086.793/0001-64. 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, 06 de agosto de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

Contrato - Termo de Colaboração N° 06/2020– Processo 
Administrativo nº 074/2020 – Inexigibilidade nº 012/2020 - 
Órgão gestor: Fundo Municipal De Assistência Social Do 
Município De Wenceslau Braz – Paraná - CNPJ/MF nº 
13.612.526/0001-74. Objeto: “Repasse de verba com 
relevância para o auxílio na aquisição de gêneros alimentícios 
e produtos médicos hospitalares, aquisição e instalação de 
elevador, aquisição de brinquedos pedagógicos, aquisição de 
materiais pedagógicos, manutenção em geral na Escola: 
manutenção elétrica, veicular, combustível, materiais de 
limpeza, e gêneros alimentícios”. Validade: 146 (cento e 
quarenta e seis) dias, ou seja, de 07 de Agosto de 2020 à 31 
de Dezembro de 2020. Contrato nº 029/2020 – Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais/APAE, CNPJ/MF nº 
78.060.613/0001-01, referente ao item 01 no valor total de R$ 
10.503,96 (Dez mil, quinhentos e três reais e noventa e seis 
centavos). Wenceslau Braz-PR, 06 de Agosto de 2020. 
Josiane de Lima - Secretária Municipal de Assistência 
Social 

WENCESLAU BRAZ

Editais
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Câmara de Arapoti faz 
lançamento oficial do livro Alma 
das Ruas nos Campos Floridos

A Câmara Municipal 
lançou oficialmente na quar-
ta-feira (05) o livro Alma das 
Ruas nos Campos Floridos, 
um projeto inédito que reúne 
as biografias e significados 
dos nomes de ruas e prédios 
públicos de Arapoti. A obra 
institucional é resultado do 
Projeto de Resolução 109, de 
autoria do vereador Divair 
da Silva (autor organizador 
do livro), aprovado pela Casa 
de Leis em 2017.
Em 144 páginas, o livro reúne 
um resgate histórico de quem 
foram as pessoas que deram 
nome às ruas e espaços públi-
cos do município. Uma ver-
dadeira ‘maratona bibliográ-
fica’, o trabalho de pesquisa 
coordenado por Divair da 

Silva, contou com a colabo-
ração de servidores da Casa 
e de cidadãos da comunidade. 
Foram diversos documentos 
analisados, entrevistas com 
familiares, buscas em car-
tórios, entre outras fontes, a 
fim de saber e registrar quem 
foram e contar a trajetória 
da vida de personalidades 
locais como Ideal Perez, 
José Nunes de Souza, Abrão 
Antônio ou Orlando Pinto 
Mendes. “Várias pessoas 
que ajudaram a construir a 
grandeza desta terra foram 
homenageadas eternizando 
seus nomes nas ruas de nosso 
município. Consideramos 
que é imprescindível que a 
memória seja passada para 
as gerações futuras, resga-

Das Agências

tando e conservando a nossa 
história”, ressaltou o autor 
do Projeto.
O livro impresso será dis-
tribuído gratuitamente em 
escolas, bibliotecas e ficará 
à disposição da comunidade, 
atendendo pesquisas esco-
lares e a curiosidade dos 
cidadãos do município. A 
versão digital também já está 
disponível para download no 
site da Câmara (https://bit.
ly/2C0eTPS). A cada quatro 
anos o livro será revisado, 
com a inclusão de novas ruas 
e espaços públicos. “Os nomes 
de ruas são escolhidos por 
pessoas que contribuíram de 
alguma forma com o desen-
volvimento e progresso do 
município, e suas histórias 
não podem ser esquecidas. 
Este livro é um importante 
registro, que eterniza his-
tórias que são perdidas no 
tempo”, disse o Presidente da 
Câmara, Marineo Ferreira. 
“É de responsabilidade da 
Câmara Municipal resgatar e 
preservar a história de nossos 
munícipes’. 
‘Quantos milhares de pessoas 
viveram e morreram por 
aqui? Quantas narrações 
enraizaram em nossas memó-
rias, quantos legados deixa-
dos por nossos antepassados, 
que lutaram sobrevivendo às 
ações destrutivas do tempo, 
quanto trabalho empregado 
na construção do município 
que nos acolhe’, lembra a 
descrição da obra.
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A Secretaria de 
Estado da Educação 
lançou nesta quarta-
-feira (05) uma pes-
quisa online sobre 
retorno às aulas. 
Serão ouvidos os pais 
e responsáveis de 1,07 
milhão de alunos da 
rede estadual de ensi-
no.A pesquisa pre-
tende captar o posi-
cionamento de todos 
os envolvidos sobre 
o assunto e faz parte 
do protocolo de segu-
rança apresentado ao 
Comitê de Volta às 
Aulas. A data de um 
possível retorno será 
definida pela Secre-
taria de Estado da 
Saúde, em função da 
pandemia do corona-
vírus.
A pesquisa ficará no 
ar até a próxima ter-
ça-feira, 11 de agosto, 
sendo que o seu resul-
tado será divulgado 
no dia 14, sexta-feira. 
Será encaminhada aos 
pais e profissionais da 
rede por e-mail. Os 
pais também recebe-
rão o link por mensa-
gem SMS.
“Depois de criarmos 
um protocolo robusto 
e seguro de retorno 
às aulas, já aprovado 
pelas autoridades de 
Saúde, chegou a hora 
de ouvirmos os pais 
e professores da rede 
estadual de ensino”, 
disse o diretor-geral 
da Secretaria da Edu-
cação, Gláucio Dias.
O protocolo elaborado 
pela Secretaria da 
Educação, a partir 
de contribuições dos 
membros do Comitê de 
Volta às Aulas, orienta 
que todas as mante-
nedoras de educação 
no Estado também 

realizem pesquisas 
juntos aos pais de 
seus alunos e junto 
aos profissionais.
Elaborado por 33 
horas de reuniões 
com os integrantes 
do Comitê, o  docu-
mento contém deta-
lhes sobre como vai 
funcionar o retorno 
das atividades pre-

senciais quando for 
autorizado pelas 
a u t o r i d a d e s  d a 
Secretaria da Saúde. 
Além das medidas de 
segurança sanitária 
e pedagógicas pre-
vistas, o protocolo 
ainda estabeleceu a 
participação dos pais 
em uma consulta 
sobre o modelo. 

Da Assessoria

Pesquisa ouve pais e professores 
sobre o retorno às aulas no Paraná
A Secretaria de Estado da Educação lançou nesta quarta-
feira (05) uma pesquisa online sobre retorno às aulas


