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[SETE DE SETEMBRO]
Feriadão de trânsito violento teve ao menos 

oito mortes nas rodovias da região

Shakira é investigada 
por sonegação fiscal 
na Espanha

O FERIADO PROLONGADO de Sete de Setembro, Dia da Independência, foi de trânsito violento nas 
rodovias que cortam a região do Norte Pioneiro e também em alguns municípios dos Campos Gerais

Deputado pede fiscalização do 
Procon contra práticas abusivas 
nos preços de alimentos

[MAIS INTELIGENTE]
Governo do Paraná investe R$ 
820 milhões para modernizar 

distribuição de energia

Ratinho Jr destacou que a rede será 
totalmente automatizada e que o programa é 

um salto histórico para o estado

[PROVIDÊNCIAS]

A maior preocupação, segundo o deputado, é com a elevação de preços dos itens que 
compõem a cesta básica, como arroz, feijão, leite, farinha de trigo, café, açúcar e óleo

Três são presos com 
grande quantidade de 
drogas em Jacarezinho
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OUTRAS PUBLICAÇÕES

[PROVIDÊNCIAS]

Deputado pede fiscalização do 
Procon contra práticas abusivas 

nos preços de alimentos

O deputado Marcio 
Pacheco (PDT) enviou 
nesta quarta-feira (09) 
um ofício à diretora-
-geral do Procon-Pa-
raná, Claudia Silvano, 
solicitando providên-
cias em relação a ele-
vação de preços que 
vem sendo verificada 
em supermercados 
e estabelecimentos 
similares no Paraná.
“Nós temos recebido 
inúmeras denúncias de 
paranaenses preocu-
pados com os aumen-
tos incompreensíveis 
e injustificáveis de 
produtos alimentícios. 
Por isso, estamos enca-
minhando esse pedido 

de providências junto 
ao Procon estadual, 
inclusive para acionar 
também os órgãos 
municipais”, afirma 
Pacheco, que é o presi-
dente da Comissão de 
Defesa do Consumidor 
na Assembleia Legis-
lativa do Paraná.
A maior preocupa-
ção, segundo o depu-
tado, é com a elevação 
de preços dos itens 
que compõem a cesta 
básica, como arroz, 
feijão, leite, farinha 
de trigo, café, açúcar 
e óleo. Em Curitiba, 
por exemplo, a cesta 
básica em agosto teve 
um aumento de 8%.

Entre os produtos que 
sofreram os maiores 
aumentos no período 
estão o feijão (53%), 
o arroz (20%), o pão 
e o leite (15% cada). 
“A população não 
pode sofrer com essa 
contínua elevação, 
devendo ser investi-
gada se realmente a 
majoração se justifica, 
uma vez que pode 
estar havendo espe-
culação no mercado, 
onde muitos podem 
estar se aproveitando 
desse momento provo-
cado pela pandemia do 
coronavírus”, ressalta 
o deputado.

Após o presidente da 
República, Jair Bol-
sonaro, pedir lucro 
“próximo de zero” 
aos donos de super-
mercados, a Secreta-
ria Nacional do Con-
sumidor (Senacon), 
ligada ao Ministério 
da Justiça, notificou 
nesta quarta-feira 
(9) empresas e asso-
ciações cooperativas 
ligadas à produção, 
distribuição e venda 
de alimentos da cesta 
básica para questionar 
a alta nos preços dos 
produtos. De acordo 
com o documento, 
todos terão cinco dias 
para responder aos 
questionamentos.
No texto, a Senacon 
justifica que, “diante 
do sensível aumento 
de preços de itens 

da cesta básica, em 
especial do arroz, a 
Secretaria Nacional 
do Consumidor deci-
diu notificar o setor 
produtivo e comercial 
para esclarecer as 
causas do aumento nos 
alimentos que com-
põem a cesta básica 
brasileira”.
“O aumento de valores 
foi notado especial-
mente em relação ao 
arroz que, apesar dos 
positivos volumes pro-
dutivos da última safra 
brasileira, informados 
pela Conab, teve signi-
ficativo incremento de 
preços na prateleira”, 
diz outro trecho da 
notificação.
O intuito da medida, 
ainda de acordo com 
a secretaria do MJ, é, 
após a devida análise, 

buscar “coibir aumen-
tos arbitrários”.
A notificação destaca 
trecho do Código de 
Defesa do Consumi-
dor em que consi-
derada uma prática 
abusiva “elevar sem 
justa causa o preço de 
produtos ou serviços”.
No prazo de cinco 
dias, os estabelecimen-
tos deverão informar 
quais os produtos da 
cesta básica possuem 
maior variação de 
preço no último mês, 
quais são os três prin-
cipais fornecedores do 
produto, qual o preço 
médio praticado pelos 
fornecedores nos últi-
mos seis meses, entre 
outras questões.

[MINISTÉRIO DA JUSTIÇA]

ALEP
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[MAIS INTELIGENTE]

Governo do Paraná investe R$ 820 milhões 
para modernizar distribuição de energia

Ratinho Jr destacou que a rede será totalmente automatizada e que 
o programa é um salto histórico para o estado

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
apresentou nesta quarta-
-feira (9) o programa Rede 
Elétrica Inteligente, que 
será implantado pela Copel, 
com investimento total de 
R$ 820 milhões. O programa 
tem como objetivo moder-
nizar a gestão e a distribui-
ção de energia elétrica no 
Estado.  Na primeira fase 
serão atendidos 151 muni-
cípios das regiões Leste 
(Região Metropolitana 
de Curitiba), Centro-Sul, 
Sudoeste e Oeste, benefi-
ciando aproximadamente 
4,5 milhões de paranaen-
ses. Além do governador, o 
lançamento oficial do pro-

grama, no Palácio Iguaçu, 
contou com participação do 
presidente da companhia, 
Daniel Pimentel Slaviero.
Com o novo sistaaaaema, 
as unidades consumidoras 
terão medidores digitais 
que se comunicam dire-
tamente com o Centro 
Integrado de Operação 
da Distribuição da Copel, 
facilitando o controle de 
toda a cadeia, da subesta-
ção até o consumidor final. 
Esse investimento tecno-
lógico permitirá leitura 
de consumo a distância e 
autonomia para cidadão 
monitorar seu consumo em 
tempo real por aplicativo. 
Além disso, o programa 

vai reduzir o tempo de des-
ligamento provocado por 
intempéries e outros fato-
res externos ao sistema.
O governador destacou 
que a rede será totalmente 
automatizada e que o pro-
grama é um salto histórico 
que permite, entre várias 
novas soluções, acabar com 
furtos de energia, tornar as 
cidades cada vez mais inte-
ligentes e garantir moni-
toramento amplo da rede 
para, inclusive, diminuir 
as tarifas. O programa será 
implementado sem qual-
quer custo adicional para 
os clientes. Essa primeira 
fase de implementação 
deve durar 30 meses.

“A Copel tinha o compro-
misso de olhar mais para 
o Estado, realizar investi-
mentos regionais. Já temos 
o Paraná Trifásico em 
pleno funcionamento, com 
mais de mil quilômetros 
instalados para fomentar 
o desenvolvimento eco-
nômico das propriedades 
rurais, estruturando ainda 
mais a cadeia do agronegó-
cio, e agora os municípios 
passarão a ter um sistema 
ainda mais moderno e 
seguro”, disse Ratinho 
Junior.
Ele complementou que o 
Paraná tem vocação para 
produzir e gerar energia 
com qualidade e que deve 

apostar cada vez mais nesse 
segmento. “Estamos na 
vanguarda do setor ener-
gético. Somos os maiores 
produtores de energia do 
Brasil e fazemos isso de 
maneira sustentável, inclu-
sive como terreno fértil 
para as Pequenas Centrais 
Hidrelétricas e Centrais 
Geradoras Hidrelétricas”, 
acrescentou o governador. 
“A Copel hoje vale mais 
de R$ 20 bilhões. Ela está 
ajudando o Paraná a ser o 
Estado mais inovador do 
País”.

Esta primeira fase do 
programa Rede Elétrica 
Inteligente foi dividida em 
duas etapas. Em julho a 
Copel Distribuição realizou 
a maior licitação da sua 
história para contratar o 
fornecedor que instalará 
a tecnologia nas primeiras 
73 cidades das regiões Cen-
tro-Sul, Sudoeste e Oeste 
do Paraná. Somente nesta 
etapa são R$ 252 milhões 
aplicados já a partir deste 
ano, com benefício direto a 
1,5 milhão de paranaenses 
(462 mil unidades consu-
midoras). A implantação 
definitiva ocorrerá até o 
segundo semestre de 2022.

A licitação para a segunda 
etapa está prevista para 
o começo de 2021. Serão 
mais R$ 568 milhões, outro 
investimento histórico da 
Copel Distribuição, para 
atender mais 78 municípios 
das regiões Leste, Centro-
-Sul, Sudoeste e Oeste do 
Paraná. A previsão é que 
a implantação comece 
no segundo semestre de 
2021 e atenda 3 milhões de 
paranaenses (1 milhão de 
unidades consumidoras).
Depois dessas etapas o 
projeto será levado para as 
outras cidades do Paraná 
em novas fases de imple-
mentação.

[ETAPAS]
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RETIRADO DA PAUTA

A Assembleia Legislativa retirou 
por 10 sessões o projeto de lei do 
Tribunal de Justiça que trata das 
custas cobradas nos cartórios. Será 
formada uma comissão de deputa-
dos e representantes da OAB e da 
Associação dos Notários e Regis-
tradores para dirimir divergências 
em torno da proposta e buscar um 
consenso em relação ao texto. “O 
momento que o Brasil enfrenta hoje 
é duro sob vários aspectos, inclusive 
do ponto de vista econômico. Todas 
as famílias - em maior ou menor 
intensidade – tiveram as finanças 
afetadas, num cenário que ainda vai 
levar um tempo para se normalizar", 
disse o deputado Hussein Bakri 
(PSD) sobre a retirada do projeto 
da pauta de votações. 
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INOVA +

UENP desenvolve projeto de orientação para 
apoiar empresas durante a pandemia

Projeto consiste em um ambiente virtual de vivência de uma comunidade 
de práticas ligadas as ações empreendedoras

Durante a pandemia 
do novo coronavírus, o 
Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA) da Uni-
versidade Estadual do 
Norte do Paraná (UENP), 
Campus de Cornélio Pro-
cópio, percebeu a demanda 
em dar apoio as organiza-
ções empresariais e desen-
volveu o projeto de exten-
são Inova +. O projeto busca 
fazer uma aproximação 
entre alunos e empresas, 
em um trabalho de asses-
soria e orientação.
O Inova +, Centro de Prá-
ticas Inovadoras e Apoio 
a Negócios, é um projeto 
de iniciativa dos cursos 
de Administração, Ciên-
cias Contábeis e Ciências 
Econômicas da UENP e 
consiste em um ambiente 

virtual de vivência de uma 
comunidade de práticas 
ligadas as ações empreen-
dedoras.
Segundo o coordenador do 
projeto, professor Carlos 
Cesar Garcia Freitas, o 
objetivo é criar uma apro-
ximação do aluno com 
a comunidade externa, 
principalmente com os 
trabalhadores, profissio-
nais e empresários ligados 
aos negócios. “O Inova + é 
um espaço de prática para 
os alunos, onde vão criar 
conteúdo, praticar o conhe-
cimento do curso, criar fer-
ramentas e soluções para 
negócios”, explica.
Entre as atividades desen-
volvidas pelo Inova + estão: 
Manutenção de site WEB, 
com orientações sobre 

gestão de negócios aos 
empreendedores, empre-
sários, MEIs, profissio-
nais liberais, autônomos e 
demais públicos envolvidos 
com atividades de negócios; 
Geração de informações, 
conhecimentos e conteú-
dos acerca das mais diver-
sas áreas relacionadas aos 
negócios.
As ações compreendem 
ainda a disponibilização 
e orientação sobre a apli-
cação de técnicas e ferra-
mentas de apoio a gestão 
de negócios; Incentivo a 
participação em eventos 
com foco em soluções 
inovadoras de negócios; 
e Promoção de encontros 
e reuniões virtuais, a fim 
de desenvolver de forma 
criativa soluções para as 

demandas existentes no 
universo empresarial e de 
negócios, para despertar 
o espírito empreendedor 
em alunos e empresários, 
criando novos negócios e 
organizações.
No site é possível encontrar 
orientações para seu negó-
cio, sobre contabilidade 
e finanças, com vídeos e 
cursos online, divulgar 
oportunidades de estágio, 
onde o projeto faz a interli-
gação entre a organização 
e os alunos, e informar sua 
demanda, para ajudar na 
resolução de problemas ou 
identificar oportunidades a 
serem exploradas. 
No caso das demandas, o 
coordenador do Inova + 
explica que, por ser um 
projeto de orientação e não 

de consultoria, as deman-
das cadastradas no site são 
encaminhadas para o Pro-
grama Ajude (Programa de 
Extensão Apoio Jurídico e 
Desenvolvimento Empre-
sarial, desenvolvido pelo 
CCSA) ou para Trabalhos 
Acadêmicos.
Buscando manter um 
trabalho ativo no con-
tato com a comunidade, 
sempre informando sobre 
as atualizações, o Inova + 
disponibilizou o cadastro 
para assinar a newsletter 
e receber os conteúdos e 
novidades do site. Conheça 
o Inova + no site  https://
sites.google.com/uenp.
edu.br/inovamais/abertu-
ra?authuser=0

Da Assessoria

RESPONSABILIDADE

"Por isso, com muita responsabilidade, a Assembleia 
retirou de pauta o projeto das custas dos cartórios. 
Faremos uma discussão ampla com OAB e Anoreg, 
sempre com transparência e na busca de consenso em 
prol dos mais de 11 milhões de paranaenses. Esse é o 
nosso papel enquanto representantes legitimamente 
eleitos pela população”, completou o líder do Governo 
no legislativo.

PASSAPORTE SANITÁRIO

O secretário de Indústria e Comércio de Ciudad del 
Este, Iván Airaldi, adiantou a preparação de um 
protocolo específico para a “reabertura inteligente” 
da Ponte da Amizade. Segundo ele, Os comerciantes 
da cidade paraguaia propõem como alternativa um 
passaporte sanitário para a travessia de pessoas. Com 
circulação em número restrito  e testes periódicos de 
covid-19 em ambos os lados da ponte, de forma rápida. 

VÍTIMA

O vereador de Campo Mourão, Edson Bat-
tilani (CDN), é mais uma vítima fatal da 
covid-19. Batilani positivou para o corona-
vírus em 19 de agosto e estava internado no 
Hospital do Paraná em Maringá.Ele vinha 
se recuperando bem em casa, mas voltou 
a sentir febre, e foi internado no dia 25, 
transferido posteriormente à UTI devido ao 
agravamento da doença não resistiu.

CONVENÇÃO DO PP

O PP de Curitiba realiza convenção no 
dia 16 de setembro, no Palácio Garibaldi.  
A convenção confirmará os candidatos a 
prefeito, vice-prefeito e também os verea-
dores da legenda que terá chapa completa. 
O encontro será transmitido  pelas redes 
sociais do partido.
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[TRÁFICO]

Três são presos com grande 
quantidade de drogas em 

Jacarezinho
Durante operação policiais encontraram 
porções de maconha, crack e cocaína

Uma operação deno-
minada “Jacarezinho 
Segura” resultou na prisão 
de três pessoas pelo crime 
de tráfico de drogas no 
município. A ação foi reali-
zada nesta terça-feira (08).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
informações levantadas 
pela equipe da Agência 
Local de Inteligência apon-
taram uma mulher de 44 
anos como responsável 
pelo tráfico de drogas em 
uma residência situada 
no bairro Jardim Paraíso. 
Diante da informação, 
por volta das 18h desta 
terça-feira os policiais esti-
veram no endereço citado. 
Assim que chegaram ao 
local, um usuário que 
havia saído da residência 
da suspeita foi abordado 
e com ele localizada uma 
porção de maconha. Ao 

ser indagado, o indivíduo 
confirmou ter adquirido 
a droga com a suspeita. 
Diante da situação, o local 
foi cercado pelos policiais.  
Na sequência, a equipe 
policial entrou no quintal 
da residência onde dois 
indivíduos de 23 anos 
foram abordados e com 
eles foram encontradas 
porções de crack, maconha 
e dinheiro. Ao serem inda-
gados sobre a situação, 
confirmaram aos policiais 
que estavam ali vendendo 
drogas. Com isso, os dois 
receberam voz de prisão. 
Em seguida, a equipe 
adentrou na residência e 
encontrou a mulher que, 
ao ser informada sobre 
as investigações, confir-
mou aos policiais que 
estava vendendo drogas 
e mostrou o local onde os 
entorpecentes estavam 

escondidos. Assim, foram 
localizados quatro tabletes 
de maconha, além de 77 
porções de crack. Conti-
nuando as buscas, com 
ajuda de um cão farejador 
os policiais encontraram 
mais 30 porções de maco-
nha e 42 de cocaína prontas 
para ser comercializadas. 
Também foi localizado um 
caderno com anotações 
referentes a contabilidade 
do tráfico. 
Frente aos fatos, o trio 
recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado a delegacia 
da Polícia Civil juntamente 
com a droga apreendida 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis ao 
caso. Ao todo, foram encon-
trados durante a operação 
5,4 Kg de maconha, 40g 
de crack, 41g de cocaína, 
mais de R$ 2,8 mil e dois 
aparelhos celulares.

[SEGURANÇA]

Policiais realizam 
operação contra o 
crime em Cambará

Quatro indivíduos 
foram presos no último 
fim de semana durante 
a execução da operação 
“Cambará Segura” reali-
zada entre o sábado (05) 
e domingo (06) no muni-
cípio. Segundo a Polícia 
Militar, objetivo da ação é 
combater a criminalidade. 
De acordo com a PM, ao 
todo quatro pessoas foram 
presas, sendo uma por 
embriaguez ao volante, 
dois por mandado de 
prisão em aberto e um 
jovem pelo crime de tráfico 
de drogas. 
A primeira prisão aconte-
ceu no sábado quando as 
equipes policiais presta-
ram atendimento a uma 
ocorrência envolvendo 
acidente de trânsito na 
Rua Henrique Dias bairro 
Vila Santana. No local, 
foi constatado que o con-
dutor do veículo estava 
embriagado e, com isso, 
ele recebeu voz de prisão. 

Ainda no sábado, durante 
diligências realizadas 
pelas equipes policiais dois 
indivíduos foram aborda-
dos no bairro Ignez Pani-
chi e, durante a checagem 
no sistema, foi constatado 
mandados de prisão em 
aberto em seu desfavor. 
Com isso, ambos recebe-
ram voz de prisão. 
A última prisão aconte-
ceu no domingo na região 
Central do município. 
Durante patrulhamento, 
os policiais abordaram 
um indivíduo de 26 anos 
na Rua Antônio Castanho 
e, durante a revista pes-
soal, foi encontrado em 
sua posse 30 porções de 
crack prontas para serem 
comercializadas. 
Todos os detidos e objetos 
apreendidos foram enca-
minhados a delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 

Da Redação
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Relax e
Shakira é investigada por 

sonegação fiscal na Espanha

Hugh Grant 
faz 60 anos

O jornal espanhol El País 
divulgou nesta quarta-
-feira (9) que a cantora 
colombiana Shakira 
está sendo investigada 
pelo governo da Espa-
nha. Ela teria sonegado 
cerca de 90 milhões 
de reais em impostos 
e aberto 14 empresas 
fantasma em paraísos 
fiscais para ficarem 
longe das garras do fisco 
espanhol.
As empresas, segundo 
a investigação, não pos-
suem funcionários nem 

materiais. Suas existên-
cias seriam para servir 
de fachada e esconder 
a fortuna em lugares 
como as Ilhas Virgens 
e Ilhas Caymã. Já havia 
uma condenação do tipo 
em 2011, quando Sha-
kira pagou 24 milhões de 
euros à Espanha depois 
se ter sido considerada 
uma sonegadora.
Shakira é considerada a 
popstar da América do 
Sul mais bem sucedida 
em todos os tempos. 
Seus prêmiois incluem 

cinco MTV Video Music 
Awards, três Grammy 
Award, treze Grammy 
Latino, sete Billboard 
Music Awards e 33 Bil-
lboard Latin Music 
Awards. Ela tem uma 
estrela em seu nome 
na Calçada da Fama de 
Hollywood e um número 
impressionante: mais de 
125 milhões de discos e 
singles em todo o mundo 
e, até a contagem de 2014, 
25,4 milhões de vendas 
nos Estados Unidos.

Para muitos, a idade é apenas 
um número. E esses famosos nos 
mostram que é possível chegar 
aos 60 anos aparentando terem 
menos! Quem iria imaginar que 
Hugh Grant, o galã das comédias 
românticas, é o mais novo sessen-
tão do pedaço? Pois, para o nosso 
espanto (e o de Bridget Jones!), 
o ator britânico completou seis 
décadas de vida em 9 de setembro.

Papagaio canta música da 
Beyoncé e quebra a internet

O papagaio Chico 
c o n q u i s t o u  a 
internet ao cantar 
o hit “If  I Were A 
Boy”, lançado por 
Beyoncé em 2008. 
A performance 
do animal é tão 
incrível que ele 
tem atraído fãs do 
mundo todo. 



Editais 7
FOLHA EXTRA quinta-feira, 10 de setembro de 2020 - Edição 2385

ARAPOTI

ARAPOTI

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n° 254/2020.
Pregão Eletrônico (Registro de Preços) n° 46/2020.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: Concretix Concreto e Argamassa Ltda. 
Itens Registrados:
Lote
Item
Descrição
Unid.
Quant.
Valor Unitário (R$)
Valor Total (R$)
01
01
AMPLA DISPUTA
Massa de concreto para construção Fck = MPa, 
convencional, consumo aproximado:
Brita 1: 830 Kg
Brita 2: 211 Kg
Areia: 652 Kg
Pó de Pedra: 204 Kg
Cimento: 204 Kg
Água: 187 litros
Slump 100 + - Mm (10+-2)
M³
300
263,00
78.900,00
Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) 
meses.
Data da assinatura: 09/09/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – ES-
TADO PARANÁ
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
RUA PLACÍDIO LEITE, Nº 148, CENTRO CÍVICO - 
CEP 84.990-000 CONTATO (43) 3512 - 3033.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA(S) DE PRE-
ÇOS
PROCESSO N° 80/2020
TOMADA DE PREÇOS N° 07/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI, por meio 
de seu Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tação, designado pelo Decreto Municipal nº 5.576 de 
09/05/2020, no uso de suas atribuições legais, torna 
público para conhecimento dos licitantes participantes 
do Processo Licitatório em epígrafe, que a sessão de 
abertura dos envelopes contendo as Propostas de 
Preços (Envelope nº 02) das licitantes habilitadas será 
realizada no dia 11 de setembro de 2020 (sexta-feira) 
às 09h00min, na sala de Licitações, localizada no 1º 
andar do Edifício Centro Administrativo Municipal, 
sito a Rua Ondina Bueno de Siqueira, nº 180, bairro 
Centro Cívico, cidade de Arapoti, Estado do Paraná.
Arapoti, 09 de setembro de 2020.

Luciano Aguiar Rocha
Presidente da CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – ES-
TADO PARANÁ
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
RUA PLACÍDIO LEITE, Nº 148, CENTRO CÍVICO CEP 
84.990-000 / CONTATO (43) 3512-3159 / 3032 / 3033

AVISO DE NÃO INTERPOSIÇÃO RECURSAL
PROCESSO Nº 80/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Arapoti - PR, por meio de seu Presi-
dente, designado pelo Decreto Municipal nº 5.576 
de 09/05/2020, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos licitantes 
participantes do Processo Licitatório em epígrafe, que 
transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme 
Inciso I, do Art.109 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 
para interposição de recursos contra os atos pratica-
dos pela Comissão de Licitação na sessão pública 
realizada no dia 26/08/2020, da licitação de Tomada 
de preços nº 07/2020, que não houve apresentação 
de recurso administrativo.

Arapoti, 09 de setembro de 2020.

Luciano Aguiar Rocha
Presidente da CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020.
Processo nº 52/2020.
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, decidiu habilitar a seguinte empresa 
licitante:
Nº
Empresa
01
Concretix Concreto e Argamassa Ltda

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

EXTRATO DE ERRATA

No Jornal Folha Extra edição sob o nº 2384 de 
09/09/2020, na página 05 e no Diário Oficial do 
Município de Arapoti edição de nº 683 página 04 de 
08/09/2020 publicação como Extrato de Aviso de 
Licitação – Pregão Presencial nº 57/2020:
 
ONDE SE LÊ:      
Protocolo dos Envelopes: Até as 08h30min do dia 
22/09/2020.

Abertura dos Envelopes: Dia 22/09/2020 às 09h00min.

LEIA-SE:
Protocolo dos Envelopes: Até as 08h30min do dia 
23/09/2020.

Abertura dos Envelopes: Dia 23/09/2020 às 09h00min.

Arapoti, 09 de setembro de 2020.

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

EXTRATO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 46/2020.

E Inabilitar a empresa
Nº
Empresa
01
Super Base e Concresul Ltda

Ainda, a Comissão Permanente de Licitação, de-
signada pelo Decreto n° 5.576/2020, comunica aos 
interessados no objeto da licitação supra referenciada, 
a presente classificação:
Lote
Item
Classificação
Empresa
Valor R$

01
01
1º
Concretix Concreto e Argamassa Ltda
78.900,00

01
01
2º
Super Base e Concresul Ltda
76.500,00

02
01
Deserto
**********
*******

Comunica, outrossim, que o(s) representante(s) da(s) 
proponente(s) participante(s) do certame em sessão 
pública, renunciou(aram) expressamente a intenção 
de interposição de recurso.
Arapoti, em 09 de setembro de 2020.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

 
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL - FUNDEPAR 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 910/2020 – GMS/FUNDEPAR 
PROTOCOLO Nº 16.662.321-9 OBJETO: execução de reparos no Colégio 
Estadual Tiradentes, no Município de Santo Antônio da Platina/PR. DATA E 
HORÁRIO DA DISPUTA: 24 de setembro de 2020, às 08:30 (oito horas e 
trinta minutos) por meio de sistema eletrônico do Banco do Brasil. VALOR 
MÁXIMO: R$ 148.609,21 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e nove reais e 
vinte e um centavos). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS 
TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-se à disposição no portal 
www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, 
pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL). Também no portal www.comprasparana.pr.gov.br no link 
Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 
3250-8302. DATA: 04/09/2020. Comissão Permanente de Licitação. 
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Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de concreto usinado.
Despacho da Prefeita Municipal

De 09/09/2020.

Homologando o procedimento licitatório realizado na 
modalidade em supramencionada.

Despacho do Pregoeiro
De 09/09/2020.

Adjudicando o procedimento licitatório realizado na 
modalidade supramencionada, a(s) empresa(s):

Lote 
Item
Empresa
Valor R$

01
01
Concretix Concreto e Argamassa Ltda
78.900,00

02
01
Deserto
*******

Nerilda Aparecida Penna
Prefeita Municipal
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

PINHALÃO

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020
O senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações, designado pela portaria 01/2020, de 17/01/2020, 
não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO do 
Processo Licitação Concorrência Pública nº 01/2020 que tem como objeto a alienação dos imóveis descritos 
no objeto da presente licitação, tudo de acordo com Art. 17 Inciso I da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, suas modificações posteriores, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Municipal nº. 
589, de 17 de dezembro de 2019, Ata de Avaliação, e as condições estabelecidas neste Edital, ficando os 
valores por Lote como segue;

Lote Descrição do Imóvel Avaliado V. Proposto Vencedor
01 Imóvel – Um lote de terreno urbano, denomina-

do lote A,parte integrante dos lotes 11 e 12 do 
quarteirão nº. 07, com área de 296,00 (duzentos 
e noventa e seis metros quadrados), sem ben-
feitorias, localizado na rua 3 de maio, conforme 
matrícula nº. 10.946

22.940,00 25.000,00 Jorge Adriano 
Rodrigues

02 Imóvel – Um lote de terreno urbano, denomina-
do lote C, parte integrante dos lotes 11 e 12 do 
quarteirão nº. 07, com área de 600,00 (seiscentos 
metros quadrados), sem benfeitorias, localizado 
na rua 3 de maio, conforme matrícula nº. 10.948

46.500,00 47.000,00 Jorge Adriano 
Rodrigues

03 Imóvel – Um lote de terreno urbano, denomina-
do lote D, parte integrante dos lotes 11 e 12 do 
quarteirão nº. 07, com área de 384,00 (trezentos 
e oitenta e quatro metros quadrados), sem ben-
feitorias, localizado na rua 3 de maio, conforme 
matrícula nº. 10.949

29.760,00 30.000,00 Jorge Adriano 
Rodrigues

Perfazendo o valor total dos Lotes de R$ - 102.000,00 (cento e dois mil reais.)
O senhor Jorge Adriano Rodrigues, inscrito no CPF nº 857.633.579-49, foi DECLARADO VENCEDOR do 
certame. Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação. Assim sendo, fica a proponente 
acima citada vencedora do certame e sugere à autoridade superior a homologação da presente Concorrência 
Pública nº 01/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 09 de setembro de 2020.
Walderlei Leme Fernandes
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
Homologo a decisão do senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria 
designado pela portaria 01/2020, de 17/01/2020, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte 
das licitantes, torna público que adjudica o Processo Licitação Concorrência Pública nº 01/2020, que tem 
como objeto a alienação dos imóveis descritos no objeto da presente licitação, tudo de acordo com Art. 17 
Inciso I da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas modificações posteriores, Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, Lei Municipal nº. 589, de 17 de dezembro de 2019, Ata de Avaliação, e as 
condições estabelecidas neste Edital, ficando os valores por Lote como segue;

Lote Descrição do Imóvel Avaliado V. Proposto Vencedor
01 Imóvel – Um lote de terreno urbano, de-

nominado lote A,parte integrante dos lotes 
11 e 12 do quarteirão nº. 07, com área de 
296,00 (duzentos e noventa e seis metros 
quadrados), sem benfeitorias, localizado na 
rua 3 de maio, conforme matrícula nº. 10.946

22.940,00 25.000,00 Jorge Adriano 
Rodrigues

02 Imóvel – Um lote de terreno urbano, deno-
minado lote C, parte integrante dos lotes 
11 e 12 do quarteirão nº. 07, com área de 
600,00 (seiscentos metros quadrados), sem 
benfeitorias, localizado na rua 3 de maio, 
conforme matrícula nº. 10.948

46.500,00 47.000,00 Jorge Adriano 
Rodrigues

03 Imóvel – Um lote de terreno urbano, deno-
minado lote D, parte integrante dos lotes 
11 e 12 do quarteirão nº. 07, com área de 
384,00 (trezentos e oitenta e quatro metros 
quadrados), sem benfeitorias, localizado na 
rua 3 de maio, conforme matrícula nº. 10.949

29.760,00 30.000,00 Jorge Adriano 
Rodrigues

Perfazendo o valor total dos Lotes de R$ - 102.000,00 (cento e dois mil reais.)
O senhor Jorge Adriano Rodrigues, inscrito no CPF nº 857.633.579-49, foi DECLARADO VENCEDOR do 
certame. Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação. Assim sendo, fica a proponente 
acima citada vencedora do certame da presente Concorrência Pública nº 01/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 09 de setembro de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 02/2020 - Contrato Nº: 104/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada...: VISTA - CONSULTORES ASSOCIA-
DOS LTDA.
Valor............: 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
Vigência.......: Início: 04/09/2020 Término: 04/04/2021
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 18/2019
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 04 de setembro de 2020 para 04 de abril 
de 2021, 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 07 (sete) meses, o valor 
de R$ 4.900,00 (quatro
mil e novecentos reais).
Pinhalão, 4 de Setembro de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2020
O Pregoeiro do Município Senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomeado 
através da Portaria nº 01/2020, de 17/01/2020, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte 
das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 
07/2020, tendo como objetivo Contratação de Instituição Financeira Pública ou Privada e Cooperativas 
de Créditos para Prestação de Serviços da Modalidade de Cobrança Bancária “Boleto Registrado”, Para 
Arrecadação de Tributos, Taxas e Demais Receitas Municipais, em Qualquer Agência ou Por Meios Eletrô-
nicos. A Instituição Financeira Deverá Instalar de Forma Gratuita na Divisão de Tributação do Município um 
Sistema Informatizado (Sotfware) para Gerenciamento, Transmissão e Recepção dos Boletos, bem como 
Dar Treinamento e Suporte na Operação do Mesmo, para atender ao Departamento Municipal de Finanças, 
contratação prevista para 12 (doze) meses, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência, que faz 
parte integrante deste Edital, para atender ao Departamento Municipal de Finanças. Ficando classificados 
os seguintes proponentes:

Item Quant. Unid Descrição dos Serviços V. Unit V. Total

01 10.000 Unid Boleto registrado com float de no máximo 
D+1, com registro por meio eletrônico 
automático de no máximo 15 minutos e 
pagamento somente na liquidação

2,50 25.000,00

02 10.000 Unid Tarifa de Baixa por devolução 2,30 23.000,00

03 10.000 Unid Tarifa de manutenção de Titulo Vencido 2,00 20.000,00

TOTAL 68.000,00

Declarada vencedora do certame a o valor global, fixo e sem reajuste, proposto para execução integral do 
objeto, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema PR/SP – Sicred Paranapanema 
PR/SP, CNPJ: 79.086.997/0001-02.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim as necessidades da admi-
nistração. Assim sendo, ficando as proponentes acima citadas vencedoras do certame e sugere à autoridade 
superior a homologação do presente Pregão Presencial nº 07/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 09 de setembro de 2020
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2020
Homologo a decisão do senhor e a Equipe de Apoio devidamente nomeado através da Portaria nº 01/2020, 
de 17/01/2020, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público que 
adjudica o Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 07/2020, tendo como objetivo Contrata-
ção de Instituição Financeira Pública ou Privada e Cooperativas de Créditos para Prestação de Serviços 
da Modalidade de Cobrança Bancária “Boleto Registrado”, Para Arrecadação de Tributos, Taxas e Demais 
Receitas Municipais, em Qualquer Agência ou Por Meios Eletrônicos. A Instituição Financeira Deverá Instalar 
de Forma Gratuita na Divisão de Tributação do Município um Sistema Informatizado (Sotfware) para Geren-
ciamento, Transmissão e Recepção dos Boletos, bem como Dar Treinamento e Suporte na Operação do 
Mesmo, para atender ao Departamento Municipal de Finanças, contratação prevista para 12 (doze) meses, 
conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital, para atender ao 
Departamento Municipal de Finanças. Ficando classificados os seguintes proponentes:

Item Quant. Unid Descrição dos Serviços V. Unit V. Total
01 10.000 Unid Boleto registrado com float de no máximo D+1, 

com registro por meio eletrônico automático de 
no máximo 15 minutos e pagamento somente na 
liquidação

2,50 25.000,00

02 10.000 Unid Tarifa de Baixa por devolução 2,30 23.000,00
03 10.000 Unid Tarifa de manutenção de Titulo Vencido 2,00 20.000,00

TOTAL 68.000,00

Declarada vencedora do certame a o valor global, fixo e sem reajuste, proposto para execução integral do 
objeto, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema PR/SP – Sicred Paranapanema 
PR/SP, CNPJ: 79.086.997/0001-02.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim as necessidades da ad-
ministração. 
Assim sendo, ficando as proponentes acima citadas vencedoras do certame referente ao presente Pregão 
Presencial nº 07/2020.
Jundiaí do Sul- PR, 09 de setembro de 2020
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

SALTO DO ITARARÉ

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 09/2020 - Contrato Nº: 39/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: ADAGOUBERTO NOGUEIRA ESCO-
LINHA DE FUTEBOL
Valor............: 8.830,80 (oito mil oitocentos e trinta 
reais e oitenta centavos)
Vigência.......: Início: 02/09/2020 Término: 31/12/2020
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 26/2018
Recursos.....: Dotação: 2.048.3.3.90.39.00.00.00.00 
(529)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 02 de setembro de 2020 para 31 de 
dezembro de 2020,
ficando então alterada a cláusula segunda do refe-
rido contrato.
Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
contrato, passando de 02
de setembro de 2020 para 31 de dezembro de 2020, 
ficando então alterada
a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 2 de Setembro de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 09/2020 - Contrato Nº: 44/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: JULIANA OLIVEIRA DE PAULA 
06279369979
Valor............: 6.000,00 (seis mil reais)
Vigência.......: Início: 08/09/2020 Término: 31/12/2020
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2017
Recursos......: Dotação: 2.048.3.3.90.39.00.00.00.00 
(529)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 08 de setembro de 2020 para 31 de 
dezembro de 2020,
ficando então alterada a cláusula segunda do refe-
rido contrato.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente 
aditivo que aumenta a
prestação de serviços em 04 (três) meses, o valor 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Pinhalão, 8 de Setembro de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PUBLICA N° 001/2020 

  Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o Chamada Publica N° 001/2020. 
Tipo Credenciamento, para Contrato, que trata de CREDENCIAMENTO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO HOSPITAL 
MUNICPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
SALTO DO ITARARÉ, conforme especificado no anexo I do edital. O 
credenciamento dos representantes das empresas interessadas será no 
dia 28/09/2020, às 09:00 horas e a abertura da sessão pública, com 
recebimento dos envelopes com  “documentos de habilitação” e abertura 
dos envelopes  dia 28/09/2020, às 09:15 horas. O edital em inteiro teor 
estará a disposição dos interessados, de segunda a sexta-feira das 
08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, na rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, Centro, Município de Salto do Itararé. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou telefone (43) 3579-1607. 
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OUTRAS PUBLICAÇÕES

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 111/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI
Valor............: 861.627,58 (oitocentos e sessenta e um mil seiscentos e
vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)
Vigência.......: Início: 09/09/2020 Término: 09/02/2021
Licitação......: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 6/2020
Recursos.....: Dotação: 1.042.4.4.90.51.00.00.00.00 (439),
1.042.4.4.90.51.00.00.00.00 (462)
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO RECAPE
ASFÁLTICO NAS RUAS TEOLINDO DE MORAES E GETÚLIO VARGAS
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 890528/2019/MDR/CAIXA.
Pinhalão, 9 de Setembro de 2020

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº
050/2020 (PMWB)- PARTICIPAÇÃO – AMPLA
CONCORRÊNCIA O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ,
ESTADO DO PARANÁ, torna público para conhecimento de
quantos possam interessar que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o regime de
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a possível
aquisição de um veículo automotor tipo ônibus
rodoviário semi leito, conforme descrição no Edital de
Pregão Eletrônico nº 050/2020 (PMWB) e seus anexos.
INFORMAÇÕES: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A
partir 09hs:00min do dia 11/09/2020 até as 08hs:59min do
dia 28/09/2020. ABERTURA E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS: 28/09/2020 - das 09hs:00min às
09hs:30min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 28/09/2020 - a partir das 09hs:31min.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL -
www.bll.org.br. A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital,
poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir
do dia 11 de Setembro de 2020, nos endereços eletrônicos:
www.bll.org.br e www.wenceslaubraz.pr.gov.br.
Wenceslau Braz – PR, 09 de Setembro de 2020. Fábio
Antonio Batista da Rosa-Pregoeiro Substituto Municipal
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O feriado prolongado 
de Sete de Setembro, Dia 
da Independência, foi de 
trânsito violento nas rodo-
vias que cortam a região do 
Norte Pioneiro e também 
em alguns municípios 
dos Campos Gerais. Além 
disso, de acordo com o 
balanço da Polícia Rodo-
viária Estadual, foram 
registrados mais acidentes 
do que em 2019 nas rodovias 
estaduais. De acordo com 
os registros, ao menos oito 
pessoas perderam a vida 
nas rodovias da região. 
A primeira tragédia foi 
registrada na noite da 
sexta-feira (04) quando, por 
volta das 21h, uma colisão 
envolvendo um automóvel 
GM/Corsa e uma carreta 
tirou a vida de uma mulher 
de 34 anos. A vítima fatal foi 
identificada como Camila 
Santos de Oliveira. Ela 
conduzia o automóvel que 
acabou batendo contra 
uma carreta quando os 
veículos transitavam pela 
rodovia BR-153 trecho 
que passa pelo município 
de Santo Antônio da Pla-
tina. Infelizmente, com 
a violência do impacto a 
vítima morreu no local, já 

o motorista da carreta não 
ficou ferido. 
Ainda na noite da sexta, 
mais uma pessoa morreu 
na BR-153. Desta vez, um 
motociclista de 62 anos 
que era morador da cidade 
de Ourinhos/SP perdeu 
a vida após se envolver 
em um acidente com um 
automóvel GM Celta. 
Segundo informações da 
Polícia Rodoviária Federal, 
a vítima chegou a receber 
os primeiros socorros e foi 
encaminhada ao hospital, 

mas não resistiu aos feri-
mentos e veio a óbito. Já 
o condutor do veículo não 
ficou ferido. 
O sábado (05) foi o dia em 
que mais mortes foram 
registradas durante o 
feriadão. A primeira tra-
gédia aconteceu durante a 
tarde e culminou na morte 
de uma família. De acordo 
com informações da Polí-
cia Rodoviária Federal, 
uma carreta Scania seguia 
carregada com blocos 
de madeira pela rodovia 
BR-153 quando, no trecho 
que liga os municípios de 

Ibaiti a Ventania, o moto-
rista acabou perdendo o 
controle do veículo que 
tombou. Uma mulher que 
era esposa do condutor e 
uma criança que seria filha 
do casal não resistiram aos 
ferimentos e morreram no 
local. Já o caminhoneiro 
chegou a receber atendi-
mento médico e foi encami-
nhado de helicóptero a um 
hospital de Ponta Grossa, 
mas também não resistiu 
e veio a óbito no hospital. 

Ainda no sábado, um 
homem morreu após se 
envolver em um acidente 
registrado na rodovia 
PR-090 no trecho que passa 
pelo município de São Jerô-
nimo da Serra. Segundo 
informações da Polícia 
Rodoviária Estadual, a 
vítima tinha 59 anos e diri-
gia um fusca que acabou 
tombando após atingir um 
barrando. Com o impacto, 
o motorista acabou não 
resistindo aos ferimentos e 
morreu no local. Seu corpo 
foi recolhido pela equipe 
do IML (Instituto Médico 
Legal) de Londrina. 
Após um domingo aparen-
temente tranquilo e sem 
registros de acidentes na 
região, a segunda-feira 
(07) teve ao menos dois 
acidentes que resultaram 
em mortes. A primeira 
situação foi registrada na 
rodovia PR-422 no trecho 
que liga os municípios de 
Wenceslau Braz a Toma-
zina e deixou uma mulher 
de 34 anos morta. Segundo 
informações da Polícia 

Rodoviária Estadual, a 
vítima pilotava uma moto-
cicleta Honda CG/Titan 
150 quando em um local 
conhecido como “Curva do 
S” acabou colidindo contra 
um caminhão que seguia 
no sentido contrário. Equi-
pes de socorro do SAMU 
(Serviço der Atendimento 
Móvel de Urgência) estive-
ram no local para prestar 
atendimento a vítima que 
chegou a ser encaminhada 
ao hospital, mas não resis-
tiu aos ferimentos e veio 
a óbito. Já o motorista do 
caminhão não ficou ferido. 
Ainda no dia Sete, mais 
um acidente culminou na 
morte de um jovem que foi 
parar no hospital e deixou 
uma adolescente ferida. De 
acordo com informações 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual, um jovem de 20 anos e 
sem CNH e sua namorada 
de 17 anos ficaram feridos 
após sofrerem uma queda 
enquanto transitavam pela 
rodovia PR-272 que liga os 
municípios de Siqueira 
Campos a Tomazina. 
O acidente teria acontecido 
durante a tarde quando o 
rapaz perdeu o controle da 
moto ao passar no local em 
que a linha férrea cruza 
a rodovia vindo a sair da 
pista, atingir uma cerca e 
só parar em um pasto. Os 
dois ocupantes da moto 
chegaram a ser socorridos 
e encaminhados ao hospi-
tal e, segundo relatos de 
amigos e familiares nas 
redes sociais, o condutor 
da moto foi levado em 
estado grave a um hospital 
de Londrina onde não teria 
resistido a uma cirurgia e 
entrou em óbito. Já a ado-
lescente segue internada 
e seu quadro seria estável.

Destaque e
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[SETE DE SETEMBRO]

Feriadão de trânsito violento teve ao menos 
oito mortes nas rodovias da região

Da Redação


