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Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

COMUNICADO

A Folha Extra informa 
aos seus leitores e parcei-
ros que, devido ao feriado 
nacional de Sete de Setem-
bro, não haverá edição 
impressa na próxima ter-
ça-feira (08). Retornamos 
com a circulação normal do 
jornal impresso na próxima 
quarta-feira (09). Enquanto 
isso, acompanhe as princi-
pais notícias da região em 
folhaextra.com. 

Motorista 
morre em 
colisão entre 
veículos na 
BR-153

[TRÂNSITO]

[TRAGÉDIA]

[MISTÉRIO]

Acidente na PR-431 
em Jacarezinho 
deixa uma pessoa 
morta e outra em 
estado grave
Com a violência do 
impacto, o carro foi 
arremessado para fora da 
rodovia e capotou parando 
com as rodas para cima

Paciente chega 
ao hospital 
agitado e morre 
momentos depois

Feriadão de Sete 
de Setembro deve 
ser de sol e calor 
no Norte Pioneiro

Prefeitura de Ibaiti revoga licitação 
suspensa por medida cautelar do TCE-PR
NORTE PIONEIRO. O certame objetivava a contratação de empresa fornecedora de 
mão de obra terceirizada à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

[TECONOLOGIA]

Governo recebe carros 
elétricos para utilização 
na frota pública
Os novos Zoe serão incorporados à frota do 
Estado em regime de comodato e serão utilizados 
prioritariamente para as demandas da Secretaria de 
Estado da Saúde durante a pandemia
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[TECONOLOGIA]

Governo recebe carros elétricos para 
utilização na frota pública

O Governo do Estado 
recebeu nesta quarta-feira 
(2) dez carros elétricos 
modelo Zoe, da Renault, 
como parte do projeto VEM 
PR. A parceria com a Agên-
cia Brasileira de Desenvol-
vimento Industrial (ABDI) 
e o Parque Tecnológico de 
Itaipu (PTI) visa estimu-
lar a adoção de políticas 
sustentáveis e a difusão 
de modelos inovadores 
de gestão governamental. 
O Paraná será a segunda 
unidade da Federação a 
participar desse projeto 
pioneiro de mobilidade 
urbana na administração 
pública.
Os novos Zoe serão incor-
porados à frota do Estado 
em regime de comodato e 
serão utilizados priorita-
riamente para as demandas 
da Secretaria de Estado da 
Saúde durante a pandemia.
A iniciativa prevê a instala-
ção de dez eletropostos de 
carregamento em Curitiba 
e Região Metropolitana. 
Cinco já têm locais defi-
nidos (duas unidades na 
Secretaria da Saúde, uma 
no Hospital do Trabalha-
dor, uma no Laboratório 
Central do Estado e uma 
no Jardim Botânico) e os 
demais serão indicados 
pelo Governo do Estado nos 
próximos dias.
O objetivo principal é o 
compartilhamento (car-
sharing). Os veículos do 
VEM PR estão equipados 
com o aplicativo MoVe, 
desenvolvido pelo PTI, 

que permite reservar os 
veículos disponíveis, acom-
panhar sua localização, 
monitorar a velocidade, a 
carga de bateria, as rotas 
percorridas, além de outras 
informações. Os carros 
serão desbloqueados com 
cartões cadastrados no 
sistema e têm autonomia de 
até 300 quilômetros e velo-
cidade limite de 135 km/h.
O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior disse que o 
Estado tem cerca de 22 mil 
veículos (18 mil carros) na 
frota e que está buscando 
alternativas para diminuir 
esse contingente dentro 
dos conceitos de inovação e 
sustentabilidade. Também 
foi identificada a necessi-
dade de gerar economia 
aos cofres públicos, uma 
vez que a frota tradicional 
custa aproximadamente R$ 
6,60 por quilômetro rodado.
“A ideia é otimizar a 
máquina pública cada 
vez mais, fazer mais com 
menos. No mundo todo 
o compartilhamento já é 
realidade”, afirmou Rati-
nho Junior. “Lançamos 
neste ano o TáxiGov, que 
já modernizou esse sistema 
no setor público, mas que-
remos avançar cada vez 
mais. A sinergia com a 
ABDI e o PTI é fundamental 
nessa estratégia”.
O governador também 
disse que o Estado é um 
polo de inovação e sus-
tentabilidade. Ele citou a 
iniciativa de zerar a alí-
quota do Imposto sobre a 

Os novos Zoe serão incorporados à frota do Estado em regime de comodato e serão utilizados 
prioritariamente para as demandas da Secretaria de Estado da Saúde durante a pandemia

Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) dos 
veículos elétricos, a conso-
lidação da maior eletrovia 
do País (BR-277) e as diver-
sas ações com apoio esta-
tal para incentivar novas 
startups, tecnologias apli-
cadas à máquina pública e 
ecossistemas regionais de 
inovação.
“O Paraná é o maior produ-
tor de energia sustentável 
do Brasil, tem a Capital 
mais sustentável e produz 
o agronegócio mais susten-
tável, ninguém cuida tanto 
das nascentes, microba-
cias, bacias e matas cilia-
res. E na máquina pública 
temos que ter sustentabili-
dade e inovação como algo 
habitual”, acrescentou.
O VEM PR é parte de um 
memorando de entendi-

mento assinado em feve-
reiro deste ano pelo gover-
nador e pelo presidente da 
ABDI, Igor Calvet, para a 
implementação de solu-
ções reais para formatação 
de cidades cada vez mais 
inteligentes. O documento 
prevê aproveitamento de 
soluções tecnológicas ofe-
recidas pela ABDI nos 
municípios paranaenses 
com o objetivo de aumentar 
a integração e a produti-
vidade das empresas e do 
setor público. O prazo de 
vigência da parceria é de 
40 meses.
“O Paraná é inovador, está 
na vanguarda da inovação 
e da gestão pública. Esse 
projeto simboliza isso. 
Não temos nem 1% da 
frota nacional de veículos 
elétricos, mas o Paraná já 

tem uma eletrovia de 700 
quilômetros. É um Estado 
que produz ideias e constrói 
a infraestrutura necessária 
para o salto tecnológico”, 
disse Calvet.
Segundo ele, o VEM PR 
reúne duas das três prin-
cipais tendências do mer-
cado automobilístico e de 
sustentabilidade: novas 
formas propulsão (carros 
hídricos e elétricos) e com-
partilhamento. A última é 
o veículo autônomo, mas 
essa tecnologia ainda não 
está disponível. “O objetivo 
desse projeto é melhorar 
a qualidade de vida das 
pessoas, criar modelos e 
referenciais para estados 
e municípios. Isso aumenta 
a produtividade do serviço 
público”, destacou o presi-
dente da ABDI.

AEN
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[FORTALECIMENTO]

Audiência vai debater soluções para o futuro 
da indústria e do comércio no Paraná

Paulo Litro (PSDB) destaca papel da Comissão de Indústria e Comércio 
para recuperação econômica pós-coronavírus

O deputado esta-
dual Paulo Litro (PSDB) 
foi reconduzido para a 
presidência da Comis-
são de Indústria, Comér-
cio, Emprego e Renda da 
Assembleia Legislativa 
do Paraná e destacou que 
dará continuidade ao tra-
balho de fortalecimento e 
debate para a construção 
de projetos que ajudem a 
alavancar o setor econô-
mico do Paraná.
“Devido a pandemia do 
novo coronavírus (covid-
19), que terá um grande 
efeito econômico em nosso 
país, o papel da Comissão se 
torna ainda mais relevante 
para criar um ambiente 
atrativo e com segurança 
jurídica para novos inves-
timentos da iniciativa pri-
vada, que irão gerar opor-

tunidades de emprego e 
renda para a população”, 
disse Paulo Litro.
Para fortalecer o diálogo 
com o   setor produtivo, 
iniciativa privada e socie-
dade civil, a Comissão 
de Indústria, Comércio, 
Emprego e Renda irá rea-
lizar no dia 22 de setembro, 
a partir das 10 horas, uma 
audiência pública por meio 
de videoconferência para 
debater os avanços neces-
sários para a retomada da 
economia no estado pós-co-
ronavírus. O encontro terá 
transmissão ao vivo pela 
TV Assembleia, através 
do canal aberto 10.2 e 16 
pela Claro/Net, além do 
site e das redes sociais do 
Legislativo.
De acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 
(IBGE), o Brasil apresen-
tou uma queda de 9,7% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) no 2º trimestre, o que 
significa que a economia do 
país entrou oficialmente 
em recessão técnica, que 
é caracterizada por dois 
trimestres consecutivos 
de diminuição do nível de 
atividade econômica.
“A audiência pública trará 
um debate importante 
sobre as demandas e neces-
sidades dos diferentes 
setores econômicos do 
estado e irá ajudar a definir 
prioridades de curto, médio 
e longo prazo para poten-
cializar a recuperação da 
indústria e comércio no 
Paraná”, afirmou Paulo 
Litro.

ALEP

[ESTENDIDO]
Publicada Medida Provisória que prorroga 

auxílio emergencial até o fim do ano

A medida provisó-
ria (MP) que estabelece o 
pagamento de quatro novas 
parcelas do auxílio emer-
gencial, está publicada na 
edição do Diário Oficial da 
União  desta quinta-feira 
(3). Desta vez, além de fixar 
o valor em R$ 300 o governo 
editou novas regras que 
limitam o pagamento da 

ajuda federal. O calendário 
dos pagamentos ainda não 
foi divulgado pelo governo, 
mas os valores serão todos 
pagos até 31 de dezembro. 
Pelo texto, quem já é bene-
ficiário não vai precisar 
solicitar as novas parcelas. 
Elas serão pagas desde que 
a pessoa esteja enquadrada 
nos novos critérios.

Das Agências

Desta vez, além de fixar o valor em R$ 
300 o governo editou novas regras que 
limitam o pagamento da ajuda federal
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EMPREGOS 

O governador Ratinho Junior inaugurou o novo 
frigorífico da Lar Cooperativa Agroindustrial em 
Rolândia, no Norte do Paraná.   Neste frigorífico 
serão gerados 1.911 empregos diretos. "Esses 
empregos vão gerar uma onda positiva na região 
e no estado", disse o governador.  

VALIDADE 

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei 
dos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB), 
Hussein Bakri (PSD), Delegado Recalcatti (PSD) 
e Alexandre Amaro (Republicanos) que prevê a 
suspensão dos prazos de validade dos concursos 
públicos já homologados enquanto perdurar a 
vigência do estado de calamidade pública (até 31 
de dezembro de 2020) em decorrência da pande-
mia do coronavírus. O projeto precisa de mais 
duas votações, de praxe, e segue para sanção do 
governador Ratinho Junior.

SAÚDE

O Estado vai investir R$ 16,2 milhões na reforma 
e ampliação do Hospital da Providência, em Apu-
carana, no Vale do Ivaí. O hospital é filantrópico e 
cerca de 80% dos atendimentos são realizados por 
meio do SUS. “É praticamente um hospital novo 
que será levantado, o que reforça o atendimento 
de todo o Vale do Ivaí, uma região que sempre 
precisou de investimentos na saúde”, reforça o 
governador Ratinho Junior.

CONTAS REPROVADAS 

O TCE entregou ao TRE a lista com os nomes dos 
agentes públicos que tiveram contas desaprovadas 
nos últimos oito anos.  O documento reúne infor-
mações de 1.496 pessoas que tiveram as contas 
reprovadas, entre prefeitos, ex-prefeitos, vices e 
ex-vices prefeitos, vereadores e ex-vereadores. 

SEM CORTES 

O Senado aprovou projeto de lei que proíbe o corte 
de bolsas de estudo durante o período do estado de 
calamidade pública decretado devido à pandemia 
do novo coronavírus e até um ano após o fim da 
sua vigência. “É imperativo que o Estado assegure 
a manutenção da destinação dos recursos para 
a concessão de auxílios pecuniários, na forma 
de bolsas de estudo, aos segmentos indicados”, 
afirmou o relator do projeto, senador Álvaro Dias 
(Podemos). 

SESSÕES PRESENCIAIS 

O Senado realizará em setembro a primeira sessão 
presencial desde abril, quando a Casa deu início às 
sessões deliberativas remotas. Os senadores vão se 
reunir para deliberar sobre a indicação de auto-
ridades a embaixadas e de nomes para compor o 
quadro de ministros do Superior Tribunal Militar. 
O Senado, no entanto, tomará medidas para evitar 
que muitos senadores se reúnam no plenário e 
corram risco de contágio pela covid-19.
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Prefeitura de Ibaiti revoga 
licitação suspensa por medida 

cautelar do TCE-PR

[NORTE PIONEIRO]

A Prefeitura de Ibaiti 
revogou a Concorrência 
nº 3/2020 após o Tribunal 
de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) suspen-
der, por meio de medida 
cautelar, o andamento do 
procedimento licitatório. 
O certame objetivava a 
contratação de empresa 
fornecedora de mão de obra 
terceirizada à Secretaria 
Municipal de Obras, Viação 
e Serviços Urbanos.
A medida foi tomada pouco 
mais de um mês após a 
paralisação da licitação, 
determinada pelo Tribunal 
no dia 8 de junho, em aten-
dimento a Representação 
da Lei nº 8.666/93 (Lei de 
Licitações e Contratos) 
formulada pela empresa 
Grabin Obras e Serviços 
Urbanos.
Na peça, a interessada 
apontou a existência das 
seguintes irregularidades 
no edital da licitação: vin-
culação da remuneração 
dos terceirizados ao plano 
de cargos e salários dos 
servidores públicos do 

município e não à con-
venção coletiva de traba-
lho (CCT) das categorias 
profissionais; ausência de 
adequado projeto básico ou 
termo de referência; e falta 
de critérios de repactuação 
ou reajuste contratual.
Na ocasião, o relator do 
processo, conselheiro Fer-
nando Guimarães, afirmou 
que os servidores públicos 
e os funcionários terceiri-
zados não seguem o mesmo 
regime jurídico e, portanto, 
devem ser tratados de 
acordo com as regras espe-
cíficas para cada categoria.
O conselheiro ainda ressal-
tou que a licitação deveria 
contar com minucioso 
projeto básico ou termo 
de referência, para que 
pudessem ser formuladas 
propostas adequadas. Ele 
lembrou que os custos 
podem variar sensivel-
mente de acordo com os 
trabalhos que devem ser 
desempenhados.
Por fim, o relator destacou 
não ser adequada a cláu-
sula que dispunha que o 

preço do contrato seria fixo, 
não podendo, portanto, 
sofrer reajustes. Para ele, 
a pactuação de nova CCT 
traria inevitável reflexo no 
valor contratual.
Em função da medida 
adotada pela Prefeitura de 
Ibaiti, Guimarães manifes-
tou-se pelo encerramento 
do processo, devido à perda 
de objeto, em consonância 
com a instrução da Coorde-
nadoria de Gestão Munici-
pal (CGM) da Corte e com 
o parecer do Ministério 
Público de Contas (MPC-
PR) sobre o caso.
Os demais membros do 
Tribunal Pleno do TCE-PR 
acompanharam, por una-
nimidade, o voto do rela-
tor, na sessão virtual nº 7, 
concluída em 30 de julho. 
Cabe recurso contra a 
decisão contida no Acór-
dão nº 1800/20 - Tribunal 
Pleno, veiculado no dia 7 
de agosto, na edição nº 2.356 
do  Diário Eletrônico  do 
TCE-PR (DETC).

O certame objetivava a contratação de empresa 
fornecedora de mão de obra terceirizada à Secretaria 

Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Da Assessoria



Radar e
Motorista morre em colisão 

entre veículos na BR-153

[TRÂNSITO]

[MISTÉRIO]

Um grave acidente 
registrado na noite desta 
quarta-feira (2) deixou uma 
pessoa morta e outras duas 
feridas. A colisão envol-
vendo dois automóveis 
aconteceu na BR-153 trecho 
que passa pelo município 
de Conselheiro Mairinck. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviária 
Federal, a colisão frontal 

envolveu um automóvel 
VW/Polo Sedan e um Fiat 
Uno. Segundo as informa-
ções preliminares levanta-
das pela PRF no local, o Fiat 
Uno estaria realizando uma 
ultrapassagem em local 
proibido quando acabou 
se chocando contra o outro 
veículo. 
Com a violência do impacto, 
um homem que trabalhava 

como mecânico em Con-
selheiro Mairinck e que 
conduzia o Fiat Uno não 
resistiu aos ferimentos 
e morreu no local. Já a 
condutora e a passageira 
do Polo receberam os pri-
meiros socorros e foram 
encaminhadas com lesões 
ao Pronto Socorro de Santo 
Antônio da Platina. 

Da Redação

Da Redação

Da Redação

[TRAGÉDIA]

Acidente na PR-431 
em Jacarezinho 

deixa uma pessoa 
morta e outra em 

estado grave

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
tarde desta quarta-feira 
(02) deixou uma pessoa 
morta e outra em estado 
grave na PR-431 no trevo 
que sai de Jacarezinho 
para Cambará. 
De acordo com as pri-
meiras informações, um 
automóvel VW/Parati 
seguia pela Rua São Paulo 
sentido a PR-431 e, ao 
cruzar a pista, o veículo 
acabou sendo atingido 
por um caminhão que 
transitava sentido Cam-
bará pela rodovia. Com 
a violência do impacto, 
o carro foi arremessado 
para fora da rodovia e 
capotou parando com as 
rodas para cima. 
D u a s  p e s s o a s  q u e 
seguiam no veículo fica-
ram feridas e um homem 

não resistiu as lesões e 
acabou entrando em óbito 
no local antes da chegada 
dos socorristas. Uma 
mulher foi socorrida em 
estado grave pelas equi-
pes do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência) e encaminhada 
ao Pronto Socorro para 
receber atendimento 
médico. . 
Participaram do atendi-
mento a ocorrência as 
equipes da Polícia Militar 
que permaneceu no local 
orientando o trânsito até a 
chegada da Polícia Rodo-
viária Estadual. A equipe 
do IML (Instituto Médico 
Legal) também esteve 
presente para recolher o 
corpo da vítima fatal. Já 
o motorista do caminhão 
não ficou ferido.

Com a violência do impacto, o 
carro foi arremessado para fora 
da rodovia e capotou parando 

com as rodas para cima

Paciente chega ao hospital agitado 
e morre momentos depois

Uma pessoa morreu 
nesta quarta-feira (02) 
no hospital municipal de 
Itambaracá. Mas um com-
portamento estranho da 
vítima chamou a atenção 
da equipe médica. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
por volta das 22h a equipe 
recebeu um chamado da 
equipe médica do hospital 
municipal informando que 
um paciente havia dado 

entrada no Pronto Socorro 
e após receber atendimento 
médico, veio a óbito. Diante 
do chamado, os policiais 
foram ao hospital averi-
guar a situação. 
Em contato com a equipe 
médica de plantão, os 
policiais foram informa-
dos que o paciente chegou 
ao local bastante agitado 
e passando mal, sendo 
então realizados os proce-
dimentos médicos cabíveis 

ao seu estado, porém, o 
mesmo não resistiu e veio a 
óbito em seguida. A equipe 
ainda foi informada que o 
indivíduo seria usuário de 
drogas. 
Frente aos fatos, foram 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. Não foram 
divulgadas maiores infor-
mações se a situação será 
ou não investigada.

Diante do chamado, os policiais foram ao hospital averiguar a situação
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Relax e
Ator Caio Castro lança carreira como piloto 

e vai estrear na Porsche Cup em 2021

O ator Caio Castro, 
de 31 anos, lançou nesta 
quinta-feira a carreira 
como piloto. Conhecido 
pelos trabalhos em tele-
novelas da Rede Globo e 
também no cinema, ele 
estreia ano que vem na 
Porsche Cup, categoria 
nacional que terá 12 cor-
ridas ao longo do próximo 
ano. Antes de iniciar a 
disputa da temporada, 
o ator vai cumprir até o 
fim do ano o o programa 
de desenvolvimento em 
pilotagem oferecido da 
própria Porsche Cup.

"Eu sou um apaixonado 
por automobilismo e 
corro há tanto tempo, já 
passei por tantas competi-
ções, e agora ser um piloto 
da Porsche Cup é incrível 
e uma motivação e tanto. 
Eu estou realmente muito 
feliz e animado para mais 
esse desafio na minha car-
reira de piloto", contou o 
ator. O primeiro contato 
dele com o equipamento 
da categoria foi em agosto, 
durante um teste. Na ava-
liação dos engenheiros 
da categoria, Castro teve 
um ótimo desempenho no 

comando de um carro da 
classe GT3 Cup. Apesar da 
estreia programada para 
a Porsche Cup, o ator acu-
mula cerca de dez anos de 
experiência no automobi-
lismo. O primeiro contato 
dele com o esporte foi aos 
19 anos. O currículo do 
ator e piloto tem provas 
pela Copa São Paulo, 
Campeonato Paulista de 
Kart e Rally dos Sertões. 
Castro também costuma 
frequentar como especta-
dor provas da Stock Car e 
até da Fórmula 1.

Das Agências

Das Agências

O primeiro contato dele com o equipamento da 
categoria foi em agosto, durante um teste.

Após testar positivo para Covid, Agatha 
Moreira agradece apoio

Agatha Moreira foi 
às suas redes sociais no 
começo desta quinta-
-feira (3) para falar sobre 
o seu estado de saúde e 
o do namorado, Rodrigo 
Simas. Na quarta-feira (2), 
a assessoria de imprensa 
dos atores confirmou que 
eles testaram positivo 
para a Covid-19. A atriz 
fez questão de agradecer 
o apoio dos fãs nas últi-
mas horas e afirmou que 

o casal está bem.
“Queria agradecer todo o 
carinho e preocupação de 
vocês. Vibrações positivas 
são sempre bem vindas. 
Nós estamos muito bem, 
graças a Deus! Mas, por 
favor, se cuidem! Afinal, 
não sabemos como cada 
corpo irá reagir ao vírus. 
Precisamos continuar 
tomando todos os devi-
dos cuidados e precau-
ções”, escreveu a Agatha 

Moreira. Rodrigo Simas 
tinha retornado ao tra-
balho em 20 de agosto, 
quando começou a gravar 
para a novela “Salve-se 
Quem Puder”. A asses-
soria de imprensa da 
TV Globo afirmou que 
a ausência do ator vai 
modificar o roteiro de 
gravações para não trazer 
perdas para o andamento 
da novela.
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[CARRO NOVO]

Cobra Repórter entrega automóvel 
0 km para Apae de Jaboti

A Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) do município de 
Jaboti recebeu, nesta quin-
ta-feira (03), um automóvel 
0 km que vai promover 
mais conforto e segurança 
a funcionários e alunos da 
instituição. 
A entrega do automóvel 
contou com a presença 
do deputado estadual e 
vice-líder do Governo na 
Assembléia Cobra Repór-
ter. “Fico muito contente 
em poder atender ao pedido 
da Apae de Jaboti que, 
assim como todas as Apaes, 
fazem um trabalho mara-
vilhoso. Podem contar 
sempre com o meu apoio, 
principalmente, pelo fato 

de eu presidir a Comissão 
que defende os direitos das 
pessoas com deficiência na 
Assembleia Legislativa”, 
destacou o parlamentar.
O automóvel modelo Ford/
Ka foi adquirido pelo valor 
de R$ 60 mil e é o primeiro 
automóvel 0 km destinado 
a instituição, conforme 
explicou a presidente da 
APAE Silvana de Azevedo 
Xavier. “Este foi o primeiro 
veículo zero quilometros 
que a nossa instituição 
recebeu e com certeza vai 
agregar muito no dia a 
dia de nossos trabalhos. 
Agradecemos ao deputado 
por ter dado esta atenção a 
nossa instituição”, disse. 

Da Redação

Decreto autoriza funcionamento do 
comércio em horário normal

[SANTO ANTÔNIO DA PLATINA]

Após quatro meses 
enfrentando restrições 
de funcionamento devido 
as normas de prevenção 
a pandemia da Covid-19, 
comerciantes de Santo 

Antônio da Platina já 
podem retomar sua rotina 
de horários praticados 
antes da crise da covid-19. 
A decisão foi publicada por 
meio de decreto na última 

terça-feira (01).
De acordo com a prefeitura, 
a decisão foi tomada com 
base na diminuição do 
número de casos ativos da 
doença no município que, 

de acordo com o último 
boletim informativo divul-
gado até o fechamento 
desta edição, são apenas 12. 
Outro fator que teria sido 
levado em consideração 

pelas equipes de Saúde é a 
baixa ocupação dos leitos 
no Hospital Regional do 
Norte Pioneiro e hospital 
Nossa Senhora da Saúde. 

Da Redação

Segundo dados do 
boletim epidemiológico 
divulgado nesta quarta-
-feira (02), o município de 
Santo Antônio da Platina já 
registrou 317 diagnósticos 
da Covid-19 desde o início 
da pandemia, dos quais 298 
pacientes já receberam alta 
médica e outros 12 seguem 
ativos em isolamento domi-

ciliar. Sete pessoas não 
resistiram a doença e, infe-
lizmente, vieram a óbito. 
O boletim ainda aponta 
que 2.505 pessoas já foram 
examinadas, sendo que 
2.160 casos suspeitos foram 
descartados. Além dos 12 
pacientes ativos, a cidade 
ainda segue com 28 pessoas 
em investigação. 

[NÚMEROS]

Após quatro meses enfrentando restrições de funcionamento devido as normas de prevenção a pandemia da Covid-19
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OUTRAS PUBLICAÇÕES

Edital de Convocação

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do PODEMOS - Pode do Municí-
pio de Salto do Itararé, nos termos da Lei nº 9.504/97 CONVOCA pelo presente 
edital todos os convencionais deste diretório do PODEMOS - PODE, aptos a 
votar, para a Convenção Municipal, que será realizada no dia 14 de setembro de 
2020, com início às 16h00 horas, quando será realizada a primeira convocação, 
e às 17h00 horas, quando será realizada a segunda convocação, se necessária, 
e encerramento às 21h horas, no Clube Saltense, na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
n° 359, Centro, Salto do Itararé, com a seguinte ORDEM DO DIA:
- CONVENÇÃO PARA A ESCOLHA DOS CANDIDATOS AOS CARGOS 
ELETIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, COM DELEGAÇÃO DE 
PODERES PARA A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL PARA TRATAR DE 
TEMAIS LIGADOS ÀS ELEIÇÕES, ALÉM DE OUTRAS MATÉRIAS CONEXAS 
A eventual inscrição de chapa deve ocorrer nos termos do art. 23 do Estatuto 
na sede da Comissão Executiva Municipal.
Observação: O número de participantes será no mínimo permitido, no intuito 
de evitar aglomerações, respeitando as medidas de prevenção da COVID-19, 
conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Salto 
do Itararé – PR.
Salto do Itararé, 03 de setembro de 2020.

CLAUDECI JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Executiva Municipal do PODEMOS DE SALTO DO 
ITARARÉ - PR
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Edital de Convocação

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Social Democrático 
– PSD do Município de Salto do Itararé, nos termos da Lei nº 9.504/97 e arts. 
16 e 20 do Estatuto do Partido, CONVOCA pelo presente edital todos os con-
vencionais deste diretório do Partido Social Democrático - PSD, aptos a votar, 
para a Convenção Municipal, que será realizada no dia 14 de setembro de 2020, 
com início às 16h00 horas, quando será realizada a primeira convocação, e às 
17h00 horas, quando será realizada a segunda convocação, se necessária, e 
encerramento às 21h horas, no Clube Saltense, na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
n° 359, Centro, Salto do Itararé, com a seguinte ORDEM DO DIA:
- CONVENÇÃO PARA A ESCOLHA DOS CANDIDATOS AOS CARGOS 
ELETIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, COM DELEGAÇÃO DE 
PODERES PARA A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL PARA TRATAR DE 
TEMAIS LIGADOS ÀS ELEIÇÕES, ALÉM DE OUTRAS MATÉRIAS CONEXAS 
A eventual inscrição de chapa deve ocorrer nos termos do art. 23 do Estatuto 
na sede da Comissão Executiva Municipal.
Observação: O número de participantes será no mínimo permitido, no intuito 
de evitar aglomerações, respeitando as medidas de prevenção da COVID-19, 
conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Salto 
do Itararé – PR.
Salto do Itararé, 03 de setembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
Presidente da Comissão Executiva Municipal do PSD DE SALTO DO ITARARÉ - PR

ARAPOTI

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
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do FMS

De 02/09/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação realizada na modalidade 
Inexigibilidade, sob o n° 06/2020, a empresa:
Empresa
Valor

MINÉIA SCARIOT BRUSKE - ME
R$ 11.614,50

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo empenho.

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
hospedagem para pacientes e acompanhantes que realizam tratamento de 
saúde fora do município de Arapoti, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

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
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Despacho do Presidente do FMS

De 02/09/2020.
Adjudicando e homologando o objeto da licitação realizada na modalidade 
Inexigibilidade, sob o n° 06/2020, a empresa:
Empresa
Valor

CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI
R$ 65.815,50

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo empenho.

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
hospedagem para pacientes e acompanhantes que realizam tratamento de 
saúde fora do município de Arapoti, visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

INEXIGIBILIDADE Nº 06/2020-FMS
LISTA DOS CREDENCIADOS
INEXIGIBILIDADE N° 06/2020
O Fundo Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna pública a lista de credenciados para realizar os serviços objeto do processo 
licitatório sob o nº 06/2020, a saber:
CREDENCIADO
CNPJ
CLASSIFICAÇÃO

CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI
04.254.088/0001-29
1º classificado
MINÉIA SCARIOT BRUSKE - ME
05.639.875/0001-51
2º classificado

Arapoti, 03 de Setembro de 2020.
Ana Aline Santos Mendes
Comissão de Permanente Licitação
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 251/2020
Processo de Inexigibilidade: 6/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: CEREZAMAR HOSPEDAGEM 
EIRELI
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de hospedagem para pacien-
tes e acompanhantes que realizam tratamento de 
saúde fora do município de Arapoti, visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
1000110301000420233390300000
Valor Contrato: R$ 65.815,50
Prazo Execução/Vigência: 12 meses
Data Assinatura: 03/09/2020
Data de Inicio do Contrato: 08/09/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 252/2020
Processo de Inexigibilidade: 6/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: MINÉIA SCARIOT BRUSKE - ME
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de hospedagem para pacien-
tes e acompanhantes que realizam tratamento de 
saúde fora do município de Arapoti, visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
1000110301000420233390300000
Valor Contrato: R$ 11.614,50
Prazo Execução/Vigência: 12 meses
Data Assinatura: 03/09/2020
Data de Inicio do Contrato: 08/09/2020

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
TERMO DE REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, Nº 41/2020-PMA, REVOGANDO 
OS ATOS PRATICADOS A FAVOR DA EMPRESA 
MARCIANE FURQUIM DE CAMARGO ROBERTO.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ARAPOTI, no uso de 
suas atribuições legais, em atendimento aos princípios 
do relevante interesse público, aliado à conveniência 
e oportunidade da Administração, retratados nas 
Súmulas 346 e 473, do Colendo Supremo Tribunal 
Federal - STF e obedecidos os critérios legais do 
artigo 49, da Lei 8.666/93.
CONSIDERANDO tudo quanto foi descrito e alegado 
na justificativa de não ratificação do processo licita-
tório com a empresa Marciane Furquim de Camargo 
Roberto, datado de 28 de agosto de 2020, e ofício 
R.H. nº 280/2020 da Divisão de Recursos Humanos 
exarado em 1º de setembro de 2020 (fl. 111);
CONSIDERANDO a prerrogativa conferida à Admi-
nistração quanto à revisão de seus próprios atos, 
especificamente no tocante à disposição do artigo 49 
da Lei 8.666/93, de anular ou revogar parcialmente 
o procedimento licitatório em questão;
CONSIDERANDO que a Administração Pública pode 
declarar a nulidade dos seus próprios atos, com 
fundamentação na Súmula nº 346 do STF;
CONSIDERANDO que a administração pode anular 
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direi-
tos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, 
conforme Súmula nº 473 do STF.
CONSIDERANDO que é vedado a administração 
pública contratar empresa cujo proprietário é servidor 
efetivo do órgão contratante, previsto no inciso III, do 
artigo 9º, da Lei 8.666/93;
CONSIDERANDO que a empresa Marciane Furquim 
de Camargo Roberto foi declarada vencedora do 
processo licitatório em questão, ainda, a proprietária 
Marciane Furquim de Camargo é servidora efetiva 
do órgão contratante;
CONSIDERANDO que se tornou inviável o prosse-
guimento do processo de dispensa de licitação em 
favor da empresa Marciane Furquim de Camargo 
Roberto, em razão de fato superveniente, qual seja, 
a identificação de vício que compromete a legalidade 
da execução do objeto do processo;
CONSIDERANDO a plausibilidade de se REVOGAR 
PARCIALMENTE o procedimento licitatório, quando o 
Poder Público detecta que o mesmo pode contrariar 
esses mesmos interesses;
Sabendo que a Administração Pública deve ater 
seus atos ao princípio da legalidade, isonomia e ao 
interesse público, a revogação parcial da dispensa 
de licitação deve ser realizada;
RESOLVE
REVOGAR PARCIALMENTE todos os atos praticados 
em favor da empresa MARCIANE FURQUIM DE CA-
MARGO ROBERTO na DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 41/2020 / PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2020 
pelos motivos acima expostos.
Arapoti, 1º de setembro de 2020.
NERILDA APARECIDA PENNA
Prefeita Municipal

ARAPOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2020
EXCLUSIVO ME -EPP
(RESUMO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO)

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 
53/2020 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR 
ITEM. TIPO ABERTO.

2 – 0BJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alteração dada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 para o Aquisição de teste 
Rápido Covid-19 com devido registro na ANVISA.

3 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22/09/2020 
às 09:30 no site www.bllcompras.org.br “Acesso 
Identificado no link - licitações” 

PINHALÃO

JUNDIAÍ DO SUL

JABOTI

JABOTI

4 – VALOR MAXIMO DAS PROPOSTAS: R$ 
26.340,00 (vinte e seis mil trezentos e quarenta reais).

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão 
ser obtidas junto ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, 
das 08h00minh às 16h00minh. O edital completo 
encontra-se disponível no endereço eletrônico www.
jaboti.pr.gov.br no link licitações.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 03/09/2020

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial.
Portaria 02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
DE FORNECIMENTO Nº 86/2019 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
CLASSMED – Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ 
01.328.535/0001-59.
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo na Revisão do preço 
nos termos do no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, para 
Contrato de Fornecimento nº 86/2019, vinculado ao 
Processo de Licitação Pregão Presencial nº 13/2019, 
conforme Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei 
Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro de 2019.
VIGENCIA: até 28/09/2020
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2020
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul PR, em 02 de setembro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar a Inexigibilidade de Licitação n° 20/2020 
a favor do proponente: 
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n° 05.063.653/0001-33, da cidade de 
CURITIBA/PR, vencendo todos os itens, perfazendo 
o valor total de R$ 8.810,39 (oito mil e oitocentos e 
dez reais e trinta e nove centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 03 de setembro de 2020.
SERGIO INACIO RODRIGUES
Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 110/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI
Valor............: 672.500,06 (seiscentos e setenta e 
dois mil e quinhentos
reais e seis centavos)
Vigência.......: Início: 03/09/2020 Término: 03/02/2021
Licitação......: Concorrência p/ Obras e Serv. Enge-
nharia Nº.: 5/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
os Pareceres da Comissão de Licitação e da Con-
sultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade de 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 39/2020 de 17/08/2020 
a FAVOR do Proponente:
EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, 
CNPJ Nº 07.530.236/0001-89, pelo valor total de R$ 
50.817,50 (Cinquenta mil oitocentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
      Em 
03 de setembro de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
                   Prefeito 
Municipal

Recursos.....: Dotação: 1.042.4.4.90.51.00.00.00.00 
(83),
1.042.4.4.90.51.00.00.00.00 (438)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
DO TIPO RECAPE
ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO E SOBRE PEDRAS 
IRREGULARES
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 
895314/2019/MDR/CAIXA.
Pinhalão, 3 de Setembro de 2020

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 023/2020

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, 
torna público que ás 09:30 horas do dia 18/09/2020, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santana 
do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação – 
INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo com as 
especificações do edital, para aquisição de 01 (um) 
veiculo 0 km para Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao Programa de Assistência Farmacêutica, 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, 
modelos e anexos poderão ser solicitados junto a 
Pregoeira Alice das Brotas Sene Guimarães, telefo-
ne (043) 3526 1458 ramal 202 e-mail pmsi_licita@
hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do 
Edital e seus respectivos modelos, adendos e ane-
xos, poderão ser examinados no seguinte endereço 
Praça Frei Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 
84970-000, no horário compreendido das 08h30min 
às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, ou pelos 
Telefones (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202.

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES
PREGOEIRA OFICIAL

SANTANA DO ITARARÉ

Justiça decide e Tina Toneti será vai 
disputar a prefeitura de Jacarezinho

Decisão da juíza Cris-
tiane Santos Leite, da 4ª 
Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná publicada 
nesta terça-feira (01), con-
firma a suspensão do Decreto 
Legislativo nº. 01/2017 do 
Município de Jacarezinho. 
Na liminar, a juíza argumenta 
que além de a ação ter sido 
realizada após o período em 
que Tina esteve à frente da 
prefeitura, o decreto também 
traz efeitos eleitorais.
“O Decreto Legislativo nº. 
01/2017 que desaprovou as 
contas do exercício financeiro 
da Prefeitura durante a gestão 
da ora Agravante, em 2008, 
pode ensejar em obstrução, 
pela Justiça Eleitoral, de sua 
eventual candidatura neste 
ano de 2020”, diz a liminar. 
De acordo com o advogado 
de Tina, Luiz Eduardo Pec-
cinin, o resultado da liminar 
reafirma que a tentativa de 
reprovação das contas da 

gestão 2004-2008 se trata de 
uma manobra de cunho elei-
toreiro.
“Mais uma vez a Justiça 
reafirma que a Tina pode e 
vai disputar as eleições 2020, 
e que o Decreto 01/2017 não 
passa de uma tentativa de 
tirá-la da disputa eleitoral, 
sujar sua imagem com notí-
cias falsas e boatos infunda-
dos. Mas a Tina está vindo 
aí, e se for a vontade do povo, 
Jacarezinho vai voltar a 
sorrir de novo”, afirma.
Para a ex-prefeita, a decisão 
vem em boa hora, já que Tina 
colocou seu nome à dispo-
sição como pré-candidata 
a prefeita para as eleições 
2020. “Recebi essa notícia 
ontem com muita alegria. É 
uma liminar que reafirma o 
nosso projeto de disputar as 
eleições e deixar a escolha 
do prefeito, ou da prefeita, 
para o povo de Jacarezinho. 
Vamos continuar com a nossa 

pré-campanha pelas redes 
sociais em respeito às pessoas 
e às medidas de prevenção do 
coronavírus.
Estamos ouvindo a popu-
lação, debatendo assuntos 
importantes através de lives 
semanais e construindo um 
programa de governo parti-
cipativo de verdade!”, destaca 
Tina.
Quem também comemora o 
fato é o deputado estadual 
Arilson Chiorato, presidente 
do Partido dos Trabalhado-
res. “A Justiça só ratificou 
o que todos nós sabíamos: a 
Tina está pronta para dispu-
tar as eleições e agora vamos 
oficializar sua candidatura 
após a convenção do partido, 
que deve ocorrer em breve. 
Ao povo de Jacarezinho deixo 
minha saudação e reforço 
todo nosso apoio e parceria 
ao projeto da Tina. Por uma 
Jacarezinho feliz de novo”, 
comemora Chiorato.
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[TEMPO BOM]

Feriadão de Sete de Setembro deve ser de 
sol e calor no Norte Pioneiro

Após enfrentar dias 
de baixas temperatura e 
chuvas, até mesmo com 
tempestades em algumas 
cidades, o sol voltou a dar 
as caras e o clima se esta-
bilizou na região do Norte 
Pioneiro. A boa notícia é 
que o tempo deve continuar 
firme nos próximos dias, 
inclusive no feriadão de 
Sete de Setembro que acon-
tece na próxima segunda-
-feira (07).
De acordo com a previsão 
do site Clima Tempo, Jaca-

rezinho deve registrar as 
maiores temperaturas da 
região durante o feriado. 
No sábado (05) a mínima 
prevista é de 17° com máxi-
mas que podem superar os 
30° no período da tarde. Já 
no domingo (06), os termô-
metros devem marcar entre 
17° e 32°. Na segunda-feira, 
a temperatura fica entre 15° 
e 31° sem probabilidade de 
chuvas. 
Localizada em outro 
extremo da região, Wen-
ceslau Braz também terá 

um feriadão de sol e tem-
peraturas altas. No sábado, 
a cidade deve ter mínima 
de 16° e máxima de 29°. 
Já no domingo, a mínima 
permanece em 16°, mas as 
máximas podem superar 
os 30°. No dia do feriado, 
algumas nuvens podem 
aparecer, mas as tempe-
raturas ficam entre 16º e 
31° sem probabilidade de 
chuvas. 
Localizada ao sudeste do 
Norte Pioneiro, o sábado 
deve ser de sol com tem-

peraturas entre 16° e 30°, 
sendo que o período mais 
quente do dia deve ocorrer 
às 12h e as 16h. No domingo, 
a mínima fica em 16° e as 
máximas podem superar 
os 31°. Já na segunda-feira, 
o sol pode aparecer entre 
nuvens, mas sem proba-
bilidade de chuvas e com 
temperaturas entre os 15° 
e os 30°. 
Em Cornélio Procópio, o 
sábado e domingo também 
devem ser quentes com 
termômetros marcando 

entre 17° e 30°. Já na segun-
da-feira do feriado, a tem-
peratura mais baixa pode 
chegar a 16° e a máxima 
deve superar os 30° no 
período da tarde. Não há 
previsão de chuva. 
Com base na localização 
destas quatro cidades, a 
previsão é de tempo firme 
na região. As temperaturas 
nas demais cidades podem 
ser consultadas através do 
site climatempo.com.br.

Apesar do tempo firme e temperaturas altas, orientação das autoridades de Saúde é para que população respeite as normas de prevenção a Covid-19

Da Redação

Apesar do tempo firme 
com sol e temperaturas 
agradáveis, a recomenda-
ção dos órgãos de Saúde 
é para que a população 
evite viagens, passeios e 

aglomerações como em 
reuniões familiares, festas, 
churrascos e eventos, trais 
como em estabelecimentos 
privados e locais públicos, 
visando manter as ações de 

prevenção a Covid-19. 
De acordo com o boletim 
epidemiológico divulgado 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SESA) nesta 
quinta-feira (03), a região 

segue com 3.358 diagnós-
ticos da Covid-19 desde o 
início da pandemia, sendo 
que 2.563 pacientes já rece-
beram alta e 795 seguem 
sendo monitorados com a 

doença ativa. Os números 
ainda apontam 99 mortes 
relacionadas a doença. 

[PREVENÇÃO A COVID-19]


