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locais se  
fortalecem.
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Ratinho Jr é aguardado em 
Jaguariaíva para inaugurar 
primeiro Condomínio do 
Idoso do Paraná

Ratinho Jr é aguardado em Jaguariaíva para 
inaugurar primeiro Condomínio do Idoso do Paraná

Inauguração está programada 
para 1º de outubro, data em que 
se comemora o Dia do Idoso

Inauguração está programada para 1º de outubro, data em que se comemora o Dia do Idoso

O superintendente de obras 
da COHAPAR, Fábio Orti-
gara, esteve na semana 
passada visitando os deta-
lhes fi nais das obras do 
Condomínio do Idoso em 
Jaguariaíva e, ao lado do 
prefeito Juca Sloboda, 
anunciou que o governa-
dor Ratinho Junior deve 
comparecer a cidade na 
próxima quinta-feira 1º de 
Outubro, data em que se 
comemora o Dia do Idoso, 
para realizar a entrega ofi -
cial das 40 casas as famílias 
cadastradas. 
O empreendimento que 
recebeu um investimento 
de R$ 3,8 milhões através 
de uma parceria entre 
prefeitura e governo do 
estado é algo pioneiro no 
Brasil, sendo o primeiro a 
ser entregue num total de 
15 condomínios que estão 
sendo construídos em dife-
rentes regiões do estado. 
O local é composto por 40 
residências e ainda conta 
com praça de convivência, 
biblioteca, sala de informá-
tica, academia ao ar livre, 
horta comunitária, salão 
de festa e para atividades, 
pista de caminhada, quios-
ques próprios para prática 
de jogos, ambulatório para 
atendimento médico, gua-
rita, sala de administração, 

tudo pensado para propor-
cionar conforto, qualidade 
de vida e segurança aos 
moradores. 
De acordo com Sloboda, 
os idosos contemplados 
para morar no local já 
foram informadas sobre 
os procedimentos ine-
rentes a documentação. 
O contrato fi rmado com 
a prefeitura dispõe que o 
órgão é responsável pela 
manutenção periódica do 
local e pela promoção dos 
serviços básicos de saúde, 
enquanto os moradores 
realizam o pagamento de 
uma taxa reduzia que fi ca 
abaixo dos valores de um 
aluguel convencional, por 
exemplo. 
“Fico muito feliz por rea-
lizar mais essa entrega a 
população do nosso muni-
cípio, ainda mais no mês em 
que Jaguariaíva está de ani-
versário. É um ambiente 
muito bom e seguro onde 
os idosos poderão conviver 
com pessoas da mesma fai-
xa-etária tendo assim uma 
melhor qualidade de vida”, 
comemorou Juca. 
“Agradeço a parceria que 
tivemos junto a prefeitura 
e a construtora que execu-
tou a obra. É um projeto 
pioneiro não apenas no 
Paraná, mas para todo o 

Brasil e que nasce aqui 
em Jaguariaíva. No dia 1º 
de outubro estaremos aqui 
junto com o governador 
Ratinho Junior para reali-
zar a entrega destas casas 

a estes idosos”, comentou 
Fábio Ortigara. 
Ainda de acordo com as 
equipes da prefeitura, 
apesar de aguardar a pre-
sença do governador do 

estado para a inauguração 
do condomínio, a cerimô-
nia deve contar com todas 
as precauções e medidas 
adotadas para contenção 
da Covid-19 no município. 

Da Redação

Motorista morre em grave 
acidente entre carro e 
caminhão na BR-153

[TRÂNSITO]

De acordo com informações do jornalista Luiz Guilherme 
Bannwart, a colisão aconteceu no trecho da rodovia 
que liga os municípios de Santo Antônio da Platina a 
Guapirama próximo a pousada Cabana do Lago

Quase um ano após 
formatura, IFPR encaminha 
diplomas dos alunos à 
prefeitura de W. Braz

Proposta que autoriza o funcionamento de até 200 
Colégios Militares no Paraná avança na CCJ
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folha
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Motorista morre em grave 
acidente entre carro e 
caminhão na BR-153

[TRÂNSITO]

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
manhã desta terça-feira 
(22) deixou um motorista 
morto na BR-153. 
De acordo com informa-
ções do jornalista Luiz 
Guilherme Bannwart, 
a colisão aconteceu no 
trecho da rodovia que 
liga os municípios de 
Santo Antônio da Platina 
a Guapirama próximo a 
pousada Cabana do Lago 
e envolveu um VW/Gol e 
um caminhão. 
Testemunhas relataram 

que o automóvel seguia 
sentido a Santo Antônio 
da Platina quanto teria 
invadido a pista contrária 
e atingido um caminhão 
de frente. Com a violência 
do impacto, o veículo foi 
jogado para fora da pista e 
ficou destruído. Já o cami-
nhão teve um dos eixos 
arrancados com a colisão. 
No Gol, seguia um jovem 
de 28 anos identificado 
como Wesley Victor dos 
Santos que não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
no local. Já o motorista 

do caminhão, apesar do 
susto, não ficou ferido. O 
corpo da vítima fatal foi 
recolhido e encaminhado 
ao IML (Instituto Médico 
Legal) de Jacarezinho. 
Equipes da Polícia Rodo-
viária Federal e do Corpo 
de Bombeiros também 
estiveram no local para 
prestar atendimento a 
ocorrência. O caso foi 
repassado a Polícia Civil 
que deve investigar as cir-
cunstâncias do acidente. 

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Colisão aconteceu na manhã desta terça-feira no 
trecho da rodovia que liga os municípios de Santo 

Antônio da Platina a Guapirama

Presos cavam túnel 
e fogem da cadeia 

pública de Cambará

[FUGA]

De acordo com informações 
da Polícia Militar, ao menos 34 

detentos deixaram o local. Dois já 
foram recapturados

Uma fuga  registrada 
na madrugada desta terça-
-feira (22) na cadeia pública 
do município de Cambará. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
por volta das 5h30 a equipe 
foi acionada para prestar 
apoio à equipe da Polícia 
Civil e Depen para conter 
uma fuga em massa dos 
detentos que estão presos 
na carceragem. Diante 
do chamado, os policiais 
foram até a cadeia para 
prestar atendimento à 
situação. 
No local, foi constatado 
que os presos cavaram um 
túnel de aproximadamente 

30 metros que começava 
dentro da carceragem e 
seguia até um terreno que 
fica ao lado da cadeia. Ao 
menos 34 presos deixaram 
o local, sendo que dois 
detentos foram recaptu-
rados logo após a fuga 
pelas equipes da Guarda 
municipal. 
Ainda segundo a PM, 
equipes da Agência de Inte-
ligência do 2º Batalhão, 
rádio patrulha, Rotam e 
Rotam/Canil estão reali-
zando diligências e inves-
tigações em busca dos 
foragidos. 

Bombeiros evitam tentativa de suicídio 
na Santa Casa de Jacarezinho

A equipe do Corpo de 
Bombeiros do município 
de Jacarezinho agiu rápido 
e evitou que uma pessoa 
cometesse suicídio. A ocor-
rência foi registrada na 
noite do último domingo 
(20) em Jacarezinho. 
De acordo com informa-
ções apuradas pelo radia-
lista Claubinho Souza, da 
rádio Banda B, a ocorrên-
cia foi registrada por volta 
das 18h00 na Santa Casa de 
Misericórdia do município 
quando um paciente conse-
guiu ter acesso ao telhado 
da unidade. Em seguida, o 
indivíduo passou a amea-
çar se jogar da cobertura 
do hospital. 

Diante da situação, a 
equipe do Corpo de Bom-
beiros foi acionada para 
prestar atendimento a 
situação e o sargento 
Moraes, cabo Monteiro e 
soldado Fabiano se diri-
giram ao hospital para 
acompanhar a situação. 
Já no local, foram inicia-
das as negociações com 
o paciente a fim de fazer 
com que o mesmo desis-
tisse da idéia de atentar 
contra a própria vida. 
Após as conversas, final-
mente o paciente cedeu 
e foi retirado do telhado, 
sendo então medicado por 
um médico e salvo pelos 
bombeiros. 

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
(PMWB) - 1ª REPETIÇÃO-PARTICIPAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna
público que fará realizar às 09:00 (nove) horas, do dia 14 (quatorze) de
Outubro de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau Braz,
na Rua Barão do Rio Branco, nº 271, Centro, CEP 84.950-000,
Wenceslau Braz, Estado do Paraná, TOMADA DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a possível contratação de
empresa especializada, para o fornecimento de material e mão de
obra, para execução de calçamento com pedras irregulares
poliédricas, incluindo serviços de placa de sinalização e rampa para
PNE, no Bairro Bela Vista, nesta municipalidade, de acordo com o
Contrato de Repasse nº 889413/2019/MDR/CAIXA, com 2.600,60m² de
calçamento; pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços
Urbanos, conforme descrição no Edital de Tomada de Preços nº
006/2020 (PMWB) e seus anexos. A pasta técnica, com o inteiro teor do
Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do
dia 24 de Setembro de 2020 no horário comercial, ou acessar através do
site do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz-PR,
22 de Setembro de 2020.Thaiane Fernandes Correa - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
(PMWB)-PARTICIPAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA-O MUNICÍPIO
DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará
realizar às 09:00 (nove) horas, do dia 15 (quinze) de Outubro de 2020,
na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau Braz, na Rua Barão do
Rio Branco, nº 271, Centro, CEP 84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do
Paraná, TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a possível contratação de empresa especializada, para o
fornecimento de material e mão de obra, para execução de uma
Quadra Poliesportiva na Vila Santa Maria II, nesta municipalidade, de
acordo com o Contrato de Repasse nº 889413/2019/MDR/CAIXA; pela
Secretaria Municipal de Esportes, conforme descrição no Edital de
Tomada de Preços nº 007/2020 (PMWB) e seus anexos.A pasta técnica,
com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço
supramencionado a partir do dia 24 de Setembro de 2020 no horário
comercial, ou acessar através do site do município,
www.wenceslaubraz.pr.gov.br.Wenceslau Braz-PR, 22 de Setembro de
2020.Thaiane Fernandes Correa-Presidente da Comissão
Permanente de Licitação

WENCESLAU BRAZ

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 08/2020 - Contrato Nº: 38/2016
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: PVT COMERCIO E MANUTENCAO 
DE MOVEIS P ESCR - LTDA
Vigência.......: Início: 16/09/2020 Término: 16/03/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2016
Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 
(37),
2 . 0 2 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 1 5 0 ) , 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (306),
2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (345)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 16 de setembro de 2020 para 16 de 
março de 2021, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 16 de Setembro de 2020

ERRATA
DECRETO 084/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras provi-
dencias.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1851/2019 de 30 de Dezembro de 2019:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil reais), conforme segue:

04- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
03- URBANISMO
15.451.0008.1005 Pavimentação de Ruas no Município e Distrito da Lavrinha 
77-4.4.90.51.00.00.00.00-1501-Obras e Instalações..........................................R$ 10.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 10.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
redução de dotações da fonte 1501 como segue:

        ANULAÇÃO/REDUÇÃO
02- EXECUTIVO
01–GABINETE DO PREFEITO
14-4.4.90.51.00.00.00.00-1501-Obras e Instalações..........................................R$ 10.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO/REDUÇÃO..............................................................R$ 10.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de Setembro de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ONDE SE LÊ: DECRETO 084/2020
LÊ-SE: DECRETO 090/2020

PINHALÃO
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Proposta que autoriza o funcionamento de até 200 
Colégios Cívico-Militares no Paraná avança na CCJ

[EDUCAÇÃO]

A proposta que auto-
riza e regulamenta o fun-
cionamento de até 200 
Colégios Cívico-Militares 
no Paraná avançou em 
duas comissões temáticas 
na sessão plenária remota 
desta segunda-feira (21), 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná. Na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), o parecer favorável 
ao projeto de lei 543/2020, 
do Poder Executivo, emi-
tido pelo relator, deputado 
Delegado Francischini 
(PSL), foi aprovado após 
receber 44 votos a favor 
e seis contra. Com isso o 
voto em separado contrário 

apresentado pelo deputado 
Tadeu Veneri (PT) ficou 
prejudicado. Já na Comis-
são de Segurança Pública, 
o parecer emitido pelo rela-
tor, deputado Coronel Lee 
(PSL), passou com 41 votos 
favoráveis e sete contrários 
No entanto, na Comissão de 
Finanças e Tributação da 
Casa, o deputado Arílson 
Chiorato (PT) solicitou 
vista ao parecer favorável 
à proposta emitido pelo 
relator, deputado Delegado 
Jacovós (PL). Na Comissão 
de Educação, o parecer 
favorável emitido pelo 
deputado Hussein Bakri 
(PSD), relator da matéria, 

recebeu pedido de vista do 
deputado Professor Lemos 
(PT).  
Ainda na sessão remota 
desta segunda-feira, foi 
aprovado, com 37 votos 
a favor e sete contra, um 
requerimento apresen-
tado pela Liderança do 
Governo solicitando a 
tramitação do projeto em 
regime de urgência. Com 
isso, a proposta do Exe-
cutivo retorna à pauta de 
votações nesta terça-feira 
(22) para a votação dos 
pareceres nas Comissões 
e também para ser votado 
em primeiro turno em 
sessão ordinária, e em 

segunda discussão durante 
sessão extraordinária.    O 
presidente da Assembleia, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), falou antes da 
sessão sobre a proposição 
do Poder Executivo. Ele 
afirmou que no início da 
tarde desta segunda-feira 
o secretário de Estado da 
Educação e do Esporte, 
Renato Feder se reuniu 
com os parlamentares para 
expor os principais pontos 
do projeto de lei 543/2020.  
“Ocorreu uma audiência 
com o secretário e depu-
tados, em que ele fez uma 
exposição com o que se 
pretende. Acho extrema-

mente importante. Quem 
tem que decidir sobre isso 
são os pais e alunos sobre 
as escolas. Não somente 
o professor sobre a sua 
vontade. Não vai se mili-
tarizar as escolas, é uma 
nova modelagem que terá 
a gestão da Polícia Militar, 
mas os professores serão 
os mesmos com um novo 
momento, em que toda a 
parte organizacional vai 
acontecer e a gestão será, 
claro, da área militar, até se 
pensando na disciplina e na 
hierarquia. É um momento 
novo e o Paraná não pode 
ficar distante disto” ressal-
tou Traiano.

A  p r o p o s t a  d o 
Governo do Estado dispõe 
sobre a autorização e regu-
lamentação do funciona-
mento de até 200 Colégios 
Cívico-Militares no Paraná. 
De acordo com o projeto do 
Executivo, a gestão com-
partilhada entre militares 
e civis vai ocorrer do 6.º ao 
9.º ano do Ensino Funda-
mental e no Ensino Médio. 

A implantação do modelo 
será de escolha livre da 
comunidade escolar por 
meio de consulta pública, 
em municípios com mais 
de 10 mil habitantes e que 
tenham ao menos duas 
escolas estaduais na área 
urbana; e em colégios com 
vulnerabilidade social, 
baixos índices de fluxo 
e rendimento escolar e 

que não ofertem ensino 
noturno.  
Ao estabelecer diretrizes 
para a gestão comparti-
lhada por civis e militares 
em escolas estaduais do 
Paraná, a proposta deter-
mina os limites de atuação 
dos militares, bem como 
os direitos individuais e 
coletivos de estudantes e 
profissionais da Educação. 

“O modelo irá respeitar 
a ‘liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divul-
gar a cultura, o pensa-
mento, a arte e o saber’, o 
‘pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas’ 
e o ‘respeito à liberdade e 
apreço à tolerância’”, diz a 
proposição.  
Segundo a justificativa que 
acompanha a proposta, o 

texto “dará a disciplina 
legal necessária à segu-
rança jurídica do modelo de 
gestão cívico-militar, evi-
tando confusões e excessos 
e garantindo que esse tipo 
de experiência cumpra ade-
quadamente os objetivos a 
que se propõe”.

[O PROJETO]

ALEP

Editais
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Quase um ano após a 
colação de grau após a con-
clusão dos cursos técnicos 
do IFPR (Instituto Federal 
do Paraná), alunos do 
município de Wenceslau 
Braz enfim irão receber 
os seus diplomas. 
Na manhã desta terça-
-feira (22), foi anunciado 
aos estudantes o crono-
grama de entrega dos 
diplomas que enfim foram 
repassados pelo IFPR a 
prefeitura do município, 
responsável por coorde-

nar o curso. 
De acordo com o infor-
mativo encaminhado aos 
alunos, a entrega será feita 
de maneira escalonada a 
fim de se evitar aglomera-
ções devido a pandemia da 
Covid-19. Assim, na segun-
da-feira serão entregues 
os diplomas do curso de 
administração, na terça-
-feira os do curso Técnico 
em Meio Ambiente, na 
quarta do curso Técnico 
em Serviços Públicos e 
Vendas, na quinta-feira 

do curso Técnico Agente 
Comunitário de Saúde 
e do curso de Logística, 
na sexta-feira o do curso 
Técnico de Segurança do 
Trabalho. 
A entrega será realizada 
apenas ao próprio for-
mando que deverá compa-
recer a Biblioteca Cidadã 
Maria Lourdes Alves para 
retirar o documento. O 
horário de atendimento 
é das 08h30 às 11h30 e das 
13h00 as 17h00. 

O que era para ser 
a realização de um sonho 
acabou se tornando uma 
dor de cabeça para os 
alunos que realizaram 
os cursos do IFPR (Insti-
tuto Federal do Paraná) 
em Wenceslau Braz. Isso 
porque, após concluírem 
os estudos, os forman-
dos esperaram quase um 
ano para receberem seus 
diplomas, o que causou 

insatisfação. 
Em julho, mais de seis 
meses após a colação de 
grau, a Folha Extra entrou 
em contato com a prefei-
tura a qual informou que 
a confecção e envio dos 
documentos é de respon-
sabilidade do IFPR, o qual 
ainda não havia encami-
nhado os certificados para 
os alunos de Wenceslau 
Braz. 

Após publicação da maté-
ria pela Folha Extra, o 
instituto informou que o 
principal motivo atrelado 
ao atraso na entrega dos 
diplomas é devido aos 
efeitos provenientes da 
pandemia da Covid-19 que 
ocasionaram mudanças 
no atendimento presencial 
e logística da instituição.

[ENTENDA O CASO]

Da Redação

Quase um ano após formatura, IFPR 
encaminha diplomas dos alunos à 

prefeitura de Wenceslau Braz

[CURSO TÉCNICO]

De acordo com o informativo encaminhado aos alunos, 
a entrega será feita de maneira escalonada a fim de se 
evitar aglomerações devido a pandemia da Covid-19

ORDEM DE SERVIÇO

Na sexta-feira, 25, o governador Ratinho Junior e o 
presidente da Itaipu, Joaquim Silva e Luna, assinam a 
ordem de serviço para duplicação da BR- 469, Rodovia 
das Cataratas, em Foz do Iguaçu. A usina vai financiar 
quase a totalidade da obra. A ordem de serviço será 
assinada menos de um mês depois do lançamento da 
pedra fundamental da duplicação pelo presidente Jair 
Bolsonaro. A obra, importante para o turismo da região, 
terá um investimento de R$ 139,4 milhões - R$ 136,3 
milhões bancados pela Itaipu. O governo do Paraná 
será o responsável pela licitação e gestão da obra.  

ENGORDA

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) defendeu 
os projetos do Estado que preveem investimentos de 
R$ 513 milhões em obras no Litoral do Paraná, em 
especial na engorda da orla de Matinhos. “É um debate 
de muito anos. O governador Ratinho Junior conhece 
bem a realidade do Litoral e os desafios de infraestru-
tura. Agora é o momento de se fazer os investimentos 
necessários", disse.

REIVINDICAÇÃO

"Esta é uma reivindicação de 20 anos do litoral 
paranaense e é muito importante a participação de 
representantes da comunidade e sociedade”, com-
pletou Romanelli que coordenou a audiência pública 
convocada pelo legislativo e que teve a participação 
do vice-governador Darci Piana, de deputados, secre-
tário Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo) e de representantes do setor produtivo.

BOLSA FAMÍLIA

O relator do orçamento, senador Márcio Bittar (PSL-
AC) admitiu que a tendência é fixar para 2021 o valor 
de R$ 200 mensais para o programa Bolsa Família 
ou seu sucedâneo. “Depois, quem sabe, seja possível 
chegar aos R$ 250 em 2022”, disse ele.

RECOMENDA

O Tribunal de Contas do Estado expediu seis recomen-
dações relacionadas ao pagamento de gratificações por 
serviços extraordinários prestados pelos servidores 
das sete universidades estaduais paranaenses. Elas 
visam solucionar falhas encontradas em fiscalização 
sobre o tema efetuada nas instituições de ensino entre 
2019 e 2020 e se estendem a UEL, UEM, UEPG, Unicen-
tro, Uenp, Unioeste) e Unespar.

SÓ EM 2021

A prefeitura de Guarapuava anunciou que as aulas 
presenciais não retornarão na rede municipal de ensino 
em 2020. O prefeito César Silvestri Filho (Podemos) 
disse que a decisão foi tomada após consulta online 
com os pais e responsáveis pelos alunos e servidores 
da educação. As aulas remotas na rede municipal 
continuam até o fim do ano. 

ARAPOTI JUNDIAÍ DO SUL

JABOTI

JABOTI

SALTO DO ITARARÉ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME OU EPP

Edital Pregão Presencial (Registro de Preço) nº 
62/2020.

Processo nº 121/2020

Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de armações e lentes de 
grau visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min do dia 06 
de Outubro de 2020.

Abertura dos Envelopes: No dia 06 de Outubro de 
2020, às 09h00min.

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

Valor Máximo: R$ 62.336,34 (sessenta e dois mil tre-
zentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: 
(43) 3512-3000/3001, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.
arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov.
 Data Edital: 22/09/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 57/2020
 (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 Presencial nº.57/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Registro de Preço de medicamentos 
emergenciais faltantes na Farmácia do Posto de 
Saúde Municipal.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 60.000,00 (Sessenta Mil 
Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/10/2020 
às 13:30 na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 22/09/2020.

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 56/2020
LIVRE CONCORRÊNCIA
(Resumo para fins de publicação)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 56/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Aquisição de Combustíveis Tipo Die-
sel destinados a manutenção Dos Departamentos 
municipais.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 458.110,00 (quatrocentos 
e cinquenta e oito mil e cento e dez reais).

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/10/2020 
às 09:00 na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 22 de 
setembro de 2020.
Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE CANCELAMENTO DA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro 
2020, que declarou CANCELADA a Dispensa de 
Licitação para Aquisição de Cesta Básica conforme 
RESOLUÇÃO AD REFERENDUM nº 004/2020 
- CEAS/PR. Atendendo ao Incentivo Benefício 
Eventual COVID- 19, retirada conforme a neces-
sidade, a Comissão de Licitação, entendendo que 
não foi gerado custos para o município em relação 
a retirada das cestas básicas a elevação do preços 
das mercadorias que a compõe neste ultimo meses 
agosto e setembro, deixaram a empresa vencedora 
impossibilitada de cumprir o acordado no processo, 
uma vez que acarretaria prejuízo para a mesma.
Isto posto, a comissão de licitação opta pelo CAN-
CELAMENTO do Processo de Dispensa de Licita-
ção nº 21/2020, à luz do Principio da Razoabilidade, 
examinando aos fatos dentro das circunstâncias 
que acima foram demonstradas, observando o caso 
concreto de forma adequada e proporcional. 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, 22 de setembro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N° 036/2020

Encontra-se reaberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
ELETRONICO N° 036/2020. Tipo MENOR PREÇO, 
que trata da AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 
E IMPRESSORAS PARA OS SETORES DA MU-
NICIPALIDADE, conforme especificado no anexo 
I do edital. O credenciamento dos representantes 
das empresas interessadas será no dia 07/10/2020, 
às 09h30min e a abertura da sessão pública, com 
recebimento dos envelopes com “propostas de 
preços”, “documentos de habilitação” e abertu-
ra dos envelopes de “proposta de preços”, dia 
07/10/2020, às 09h30min. O edital em inteiro teor 
estará a disposição dos interessados para ser re-
tirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min as 12h00min 
e das 13h00min as 17h00min, 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.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Quase um ano após a 
colação de grau após a con-
clusão dos cursos técnicos 
do IFPR (Instituto Federal 
do Paraná), alunos do 
município de Wenceslau 
Braz enfim irão receber 
os seus diplomas. 
Na manhã desta terça-
-feira (22), foi anunciado 
aos estudantes o crono-
grama de entrega dos 
diplomas que enfim foram 
repassados pelo IFPR a 
prefeitura do município, 
responsável por coorde-

nar o curso. 
De acordo com o infor-
mativo encaminhado aos 
alunos, a entrega será feita 
de maneira escalonada a 
fim de se evitar aglomera-
ções devido a pandemia da 
Covid-19. Assim, na segun-
da-feira serão entregues 
os diplomas do curso de 
administração, na terça-
-feira os do curso Técnico 
em Meio Ambiente, na 
quarta do curso Técnico 
em Serviços Públicos e 
Vendas, na quinta-feira 

do curso Técnico Agente 
Comunitário de Saúde 
e do curso de Logística, 
na sexta-feira o do curso 
Técnico de Segurança do 
Trabalho. 
A entrega será realizada 
apenas ao próprio for-
mando que deverá compa-
recer a Biblioteca Cidadã 
Maria Lourdes Alves para 
retirar o documento. O 
horário de atendimento 
é das 08h30 às 11h30 e das 
13h00 as 17h00. 

O que era para ser 
a realização de um sonho 
acabou se tornando uma 
dor de cabeça para os 
alunos que realizaram 
os cursos do IFPR (Insti-
tuto Federal do Paraná) 
em Wenceslau Braz. Isso 
porque, após concluírem 
os estudos, os forman-
dos esperaram quase um 
ano para receberem seus 
diplomas, o que causou 

insatisfação. 
Em julho, mais de seis 
meses após a colação de 
grau, a Folha Extra entrou 
em contato com a prefei-
tura a qual informou que 
a confecção e envio dos 
documentos é de respon-
sabilidade do IFPR, o qual 
ainda não havia encami-
nhado os certificados para 
os alunos de Wenceslau 
Braz. 

Após publicação da maté-
ria pela Folha Extra, o 
instituto informou que o 
principal motivo atrelado 
ao atraso na entrega dos 
diplomas é devido aos 
efeitos provenientes da 
pandemia da Covid-19 que 
ocasionaram mudanças 
no atendimento presencial 
e logística da instituição.

[ENTENDA O CASO]

Da Redação

Quase um ano após formatura, IFPR 
encaminha diplomas dos alunos à 

prefeitura de Wenceslau Braz

[CURSO TÉCNICO]

De acordo com o informativo encaminhado aos alunos, 
a entrega será feita de maneira escalonada a fim de se 
evitar aglomerações devido a pandemia da Covid-19

ORDEM DE SERVIÇO

Na sexta-feira, 25, o governador Ratinho Junior e o 
presidente da Itaipu, Joaquim Silva e Luna, assinam a 
ordem de serviço para duplicação da BR- 469, Rodovia 
das Cataratas, em Foz do Iguaçu. A usina vai financiar 
quase a totalidade da obra. A ordem de serviço será 
assinada menos de um mês depois do lançamento da 
pedra fundamental da duplicação pelo presidente Jair 
Bolsonaro. A obra, importante para o turismo da região, 
terá um investimento de R$ 139,4 milhões - R$ 136,3 
milhões bancados pela Itaipu. O governo do Paraná 
será o responsável pela licitação e gestão da obra.  

ENGORDA

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) defendeu 
os projetos do Estado que preveem investimentos de 
R$ 513 milhões em obras no Litoral do Paraná, em 
especial na engorda da orla de Matinhos. “É um debate 
de muito anos. O governador Ratinho Junior conhece 
bem a realidade do Litoral e os desafios de infraestru-
tura. Agora é o momento de se fazer os investimentos 
necessários", disse.

REIVINDICAÇÃO

"Esta é uma reivindicação de 20 anos do litoral 
paranaense e é muito importante a participação de 
representantes da comunidade e sociedade”, com-
pletou Romanelli que coordenou a audiência pública 
convocada pelo legislativo e que teve a participação 
do vice-governador Darci Piana, de deputados, secre-
tário Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo) e de representantes do setor produtivo.

BOLSA FAMÍLIA

O relator do orçamento, senador Márcio Bittar (PSL-
AC) admitiu que a tendência é fixar para 2021 o valor 
de R$ 200 mensais para o programa Bolsa Família 
ou seu sucedâneo. “Depois, quem sabe, seja possível 
chegar aos R$ 250 em 2022”, disse ele.

RECOMENDA

O Tribunal de Contas do Estado expediu seis recomen-
dações relacionadas ao pagamento de gratificações por 
serviços extraordinários prestados pelos servidores 
das sete universidades estaduais paranaenses. Elas 
visam solucionar falhas encontradas em fiscalização 
sobre o tema efetuada nas instituições de ensino entre 
2019 e 2020 e se estendem a UEL, UEM, UEPG, Unicen-
tro, Uenp, Unioeste) e Unespar.

SÓ EM 2021

A prefeitura de Guarapuava anunciou que as aulas 
presenciais não retornarão na rede municipal de ensino 
em 2020. O prefeito César Silvestri Filho (Podemos) 
disse que a decisão foi tomada após consulta online 
com os pais e responsáveis pelos alunos e servidores 
da educação. As aulas remotas na rede municipal 
continuam até o fim do ano. 

ARAPOTI JUNDIAÍ DO SUL

JABOTI

JABOTI

SALTO DO ITARARÉ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME OU EPP

Edital Pregão Presencial (Registro de Preço) nº 
62/2020.

Processo nº 121/2020

Objeto: Formação de registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de armações e lentes de 
grau visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min do dia 06 
de Outubro de 2020.

Abertura dos Envelopes: No dia 06 de Outubro de 
2020, às 09h00min.

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

Valor Máximo: R$ 62.336,34 (sessenta e dois mil tre-
zentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, 
nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: 
(43) 3512-3000/3001, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.
arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@arapoti.pr.gov.
 Data Edital: 22/09/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 57/2020
 (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 Presencial nº.57/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Registro de Preço de medicamentos 
emergenciais faltantes na Farmácia do Posto de 
Saúde Municipal.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 60.000,00 (Sessenta Mil 
Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/10/2020 
às 13:30 na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 22/09/2020.

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 56/2020
LIVRE CONCORRÊNCIA
(Resumo para fins de publicação)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado 
do Paraná, torna público que fará realizar licitação, 
conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 56/2020. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Aquisição de Combustíveis Tipo Die-
sel destinados a manutenção Dos Departamentos 
municipais.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 458.110,00 (quatrocentos 
e cinquenta e oito mil e cento e dez reais).

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/10/2020 
às 09:00 na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 22 de 
setembro de 2020.
Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE CANCELAMENTO DA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 01/2020 de 16 de janeiro 
2020, que declarou CANCELADA a Dispensa de 
Licitação para Aquisição de Cesta Básica conforme 
RESOLUÇÃO AD REFERENDUM nº 004/2020 
- CEAS/PR. Atendendo ao Incentivo Benefício 
Eventual COVID- 19, retirada conforme a neces-
sidade, a Comissão de Licitação, entendendo que 
não foi gerado custos para o município em relação 
a retirada das cestas básicas a elevação do preços 
das mercadorias que a compõe neste ultimo meses 
agosto e setembro, deixaram a empresa vencedora 
impossibilitada de cumprir o acordado no processo, 
uma vez que acarretaria prejuízo para a mesma.
Isto posto, a comissão de licitação opta pelo CAN-
CELAMENTO do Processo de Dispensa de Licita-
ção nº 21/2020, à luz do Principio da Razoabilidade, 
examinando aos fatos dentro das circunstâncias 
que acima foram demonstradas, observando o caso 
concreto de forma adequada e proporcional. 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, 22 de setembro de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N° 036/2020

Encontra-se reaberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
ELETRONICO N° 036/2020. Tipo MENOR PREÇO, 
que trata da AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 
E IMPRESSORAS PARA OS SETORES DA MU-
NICIPALIDADE, conforme especificado no anexo 
I do edital. O credenciamento dos representantes 
das empresas interessadas será no dia 07/10/2020, 
às 09h30min e a abertura da sessão pública, com 
recebimento dos envelopes com “propostas de 
preços”, “documentos de habilitação” e abertu-
ra dos envelopes de “proposta de preços”, dia 
07/10/2020, às 09h30min. O edital em inteiro teor 
estará a disposição dos interessados para ser re-
tirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min as 12h00min 
e das 13h00min as 17h00min, 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.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Proposta que autoriza o funcionamento de até 200 
Colégios Cívico-Militares no Paraná avança na CCJ

[EDUCAÇÃO]

A proposta que auto-
riza e regulamenta o fun-
cionamento de até 200 
Colégios Cívico-Militares 
no Paraná avançou em 
duas comissões temáticas 
na sessão plenária remota 
desta segunda-feira (21), 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná. Na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), o parecer favorável 
ao projeto de lei 543/2020, 
do Poder Executivo, emi-
tido pelo relator, deputado 
Delegado Francischini 
(PSL), foi aprovado após 
receber 44 votos a favor 
e seis contra. Com isso o 
voto em separado contrário 

apresentado pelo deputado 
Tadeu Veneri (PT) ficou 
prejudicado. Já na Comis-
são de Segurança Pública, 
o parecer emitido pelo rela-
tor, deputado Coronel Lee 
(PSL), passou com 41 votos 
favoráveis e sete contrários 
No entanto, na Comissão de 
Finanças e Tributação da 
Casa, o deputado Arílson 
Chiorato (PT) solicitou 
vista ao parecer favorável 
à proposta emitido pelo 
relator, deputado Delegado 
Jacovós (PL). Na Comissão 
de Educação, o parecer 
favorável emitido pelo 
deputado Hussein Bakri 
(PSD), relator da matéria, 

recebeu pedido de vista do 
deputado Professor Lemos 
(PT).  
Ainda na sessão remota 
desta segunda-feira, foi 
aprovado, com 37 votos 
a favor e sete contra, um 
requerimento apresen-
tado pela Liderança do 
Governo solicitando a 
tramitação do projeto em 
regime de urgência. Com 
isso, a proposta do Exe-
cutivo retorna à pauta de 
votações nesta terça-feira 
(22) para a votação dos 
pareceres nas Comissões 
e também para ser votado 
em primeiro turno em 
sessão ordinária, e em 

segunda discussão durante 
sessão extraordinária.    O 
presidente da Assembleia, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), falou antes da 
sessão sobre a proposição 
do Poder Executivo. Ele 
afirmou que no início da 
tarde desta segunda-feira 
o secretário de Estado da 
Educação e do Esporte, 
Renato Feder se reuniu 
com os parlamentares para 
expor os principais pontos 
do projeto de lei 543/2020.  
“Ocorreu uma audiência 
com o secretário e depu-
tados, em que ele fez uma 
exposição com o que se 
pretende. Acho extrema-

mente importante. Quem 
tem que decidir sobre isso 
são os pais e alunos sobre 
as escolas. Não somente 
o professor sobre a sua 
vontade. Não vai se mili-
tarizar as escolas, é uma 
nova modelagem que terá 
a gestão da Polícia Militar, 
mas os professores serão 
os mesmos com um novo 
momento, em que toda a 
parte organizacional vai 
acontecer e a gestão será, 
claro, da área militar, até se 
pensando na disciplina e na 
hierarquia. É um momento 
novo e o Paraná não pode 
ficar distante disto” ressal-
tou Traiano.

A  p r o p o s t a  d o 
Governo do Estado dispõe 
sobre a autorização e regu-
lamentação do funciona-
mento de até 200 Colégios 
Cívico-Militares no Paraná. 
De acordo com o projeto do 
Executivo, a gestão com-
partilhada entre militares 
e civis vai ocorrer do 6.º ao 
9.º ano do Ensino Funda-
mental e no Ensino Médio. 

A implantação do modelo 
será de escolha livre da 
comunidade escolar por 
meio de consulta pública, 
em municípios com mais 
de 10 mil habitantes e que 
tenham ao menos duas 
escolas estaduais na área 
urbana; e em colégios com 
vulnerabilidade social, 
baixos índices de fluxo 
e rendimento escolar e 

que não ofertem ensino 
noturno.  
Ao estabelecer diretrizes 
para a gestão comparti-
lhada por civis e militares 
em escolas estaduais do 
Paraná, a proposta deter-
mina os limites de atuação 
dos militares, bem como 
os direitos individuais e 
coletivos de estudantes e 
profissionais da Educação. 

“O modelo irá respeitar 
a ‘liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divul-
gar a cultura, o pensa-
mento, a arte e o saber’, o 
‘pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas’ 
e o ‘respeito à liberdade e 
apreço à tolerância’”, diz a 
proposição.  
Segundo a justificativa que 
acompanha a proposta, o 

texto “dará a disciplina 
legal necessária à segu-
rança jurídica do modelo de 
gestão cívico-militar, evi-
tando confusões e excessos 
e garantindo que esse tipo 
de experiência cumpra ade-
quadamente os objetivos a 
que se propõe”.

[O PROJETO]

ALEP
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Motorista morre em grave 
acidente entre carro e 
caminhão na BR-153

[TRÂNSITO]

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
manhã desta terça-feira 
(22) deixou um motorista 
morto na BR-153. 
De acordo com informa-
ções do jornalista Luiz 
Guilherme Bannwart, 
a colisão aconteceu no 
trecho da rodovia que 
liga os municípios de 
Santo Antônio da Platina 
a Guapirama próximo a 
pousada Cabana do Lago 
e envolveu um VW/Gol e 
um caminhão. 
Testemunhas relataram 

que o automóvel seguia 
sentido a Santo Antônio 
da Platina quanto teria 
invadido a pista contrária 
e atingido um caminhão 
de frente. Com a violência 
do impacto, o veículo foi 
jogado para fora da pista e 
ficou destruído. Já o cami-
nhão teve um dos eixos 
arrancados com a colisão. 
No Gol, seguia um jovem 
de 28 anos identificado 
como Wesley Victor dos 
Santos que não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
no local. Já o motorista 

do caminhão, apesar do 
susto, não ficou ferido. O 
corpo da vítima fatal foi 
recolhido e encaminhado 
ao IML (Instituto Médico 
Legal) de Jacarezinho. 
Equipes da Polícia Rodo-
viária Federal e do Corpo 
de Bombeiros também 
estiveram no local para 
prestar atendimento a 
ocorrência. O caso foi 
repassado a Polícia Civil 
que deve investigar as cir-
cunstâncias do acidente. 

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Colisão aconteceu na manhã desta terça-feira no 
trecho da rodovia que liga os municípios de Santo 

Antônio da Platina a Guapirama

Presos cavam túnel 
e fogem da cadeia 

pública de Cambará

[FUGA]

De acordo com informações 
da Polícia Militar, ao menos 34 

detentos deixaram o local. Dois já 
foram recapturados

Uma fuga  registrada 
na madrugada desta terça-
-feira (22) na cadeia pública 
do município de Cambará. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
por volta das 5h30 a equipe 
foi acionada para prestar 
apoio à equipe da Polícia 
Civil e Depen para conter 
uma fuga em massa dos 
detentos que estão presos 
na carceragem. Diante 
do chamado, os policiais 
foram até a cadeia para 
prestar atendimento à 
situação. 
No local, foi constatado 
que os presos cavaram um 
túnel de aproximadamente 

30 metros que começava 
dentro da carceragem e 
seguia até um terreno que 
fica ao lado da cadeia. Ao 
menos 34 presos deixaram 
o local, sendo que dois 
detentos foram recaptu-
rados logo após a fuga 
pelas equipes da Guarda 
municipal. 
Ainda segundo a PM, 
equipes da Agência de Inte-
ligência do 2º Batalhão, 
rádio patrulha, Rotam e 
Rotam/Canil estão reali-
zando diligências e inves-
tigações em busca dos 
foragidos. 

Bombeiros evitam tentativa de suicídio 
na Santa Casa de Jacarezinho

A equipe do Corpo de 
Bombeiros do município 
de Jacarezinho agiu rápido 
e evitou que uma pessoa 
cometesse suicídio. A ocor-
rência foi registrada na 
noite do último domingo 
(20) em Jacarezinho. 
De acordo com informa-
ções apuradas pelo radia-
lista Claubinho Souza, da 
rádio Banda B, a ocorrên-
cia foi registrada por volta 
das 18h00 na Santa Casa de 
Misericórdia do município 
quando um paciente conse-
guiu ter acesso ao telhado 
da unidade. Em seguida, o 
indivíduo passou a amea-
çar se jogar da cobertura 
do hospital. 

Diante da situação, a 
equipe do Corpo de Bom-
beiros foi acionada para 
prestar atendimento a 
situação e o sargento 
Moraes, cabo Monteiro e 
soldado Fabiano se diri-
giram ao hospital para 
acompanhar a situação. 
Já no local, foram inicia-
das as negociações com 
o paciente a fim de fazer 
com que o mesmo desis-
tisse da idéia de atentar 
contra a própria vida. 
Após as conversas, final-
mente o paciente cedeu 
e foi retirado do telhado, 
sendo então medicado por 
um médico e salvo pelos 
bombeiros. 

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
(PMWB) - 1ª REPETIÇÃO-PARTICIPAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna
público que fará realizar às 09:00 (nove) horas, do dia 14 (quatorze) de
Outubro de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau Braz,
na Rua Barão do Rio Branco, nº 271, Centro, CEP 84.950-000,
Wenceslau Braz, Estado do Paraná, TOMADA DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a possível contratação de
empresa especializada, para o fornecimento de material e mão de
obra, para execução de calçamento com pedras irregulares
poliédricas, incluindo serviços de placa de sinalização e rampa para
PNE, no Bairro Bela Vista, nesta municipalidade, de acordo com o
Contrato de Repasse nº 889413/2019/MDR/CAIXA, com 2.600,60m² de
calçamento; pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços
Urbanos, conforme descrição no Edital de Tomada de Preços nº
006/2020 (PMWB) e seus anexos. A pasta técnica, com o inteiro teor do
Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do
dia 24 de Setembro de 2020 no horário comercial, ou acessar através do
site do município, www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz-PR,
22 de Setembro de 2020.Thaiane Fernandes Correa - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
(PMWB)-PARTICIPAÇÃO – AMPLA CONCORRÊNCIA-O MUNICÍPIO
DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará
realizar às 09:00 (nove) horas, do dia 15 (quinze) de Outubro de 2020,
na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau Braz, na Rua Barão do
Rio Branco, nº 271, Centro, CEP 84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do
Paraná, TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a possível contratação de empresa especializada, para o
fornecimento de material e mão de obra, para execução de uma
Quadra Poliesportiva na Vila Santa Maria II, nesta municipalidade, de
acordo com o Contrato de Repasse nº 889413/2019/MDR/CAIXA; pela
Secretaria Municipal de Esportes, conforme descrição no Edital de
Tomada de Preços nº 007/2020 (PMWB) e seus anexos.A pasta técnica,
com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço
supramencionado a partir do dia 24 de Setembro de 2020 no horário
comercial, ou acessar através do site do município,
www.wenceslaubraz.pr.gov.br.Wenceslau Braz-PR, 22 de Setembro de
2020.Thaiane Fernandes Correa-Presidente da Comissão
Permanente de Licitação

WENCESLAU BRAZ

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 08/2020 - Contrato Nº: 38/2016
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: PVT COMERCIO E MANUTENCAO 
DE MOVEIS P ESCR - LTDA
Vigência.......: Início: 16/09/2020 Término: 16/03/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2016
Recursos.....: Dotação: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 
(37),
2 . 0 2 1 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 1 5 0 ) , 
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (306),
2.051.3.3.90.39.00.00.00.00 (345)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 16 de setembro de 2020 para 16 de 
março de 2021, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido contrato.
Pinhalão, 16 de Setembro de 2020

ERRATA
DECRETO 084/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras provi-
dencias.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1851/2019 de 30 de Dezembro de 2019:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil reais), conforme segue:

04- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
03- URBANISMO
15.451.0008.1005 Pavimentação de Ruas no Município e Distrito da Lavrinha 
77-4.4.90.51.00.00.00.00-1501-Obras e Instalações..........................................R$ 10.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 10.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da 
redução de dotações da fonte 1501 como segue:

        ANULAÇÃO/REDUÇÃO
02- EXECUTIVO
01–GABINETE DO PREFEITO
14-4.4.90.51.00.00.00.00-1501-Obras e Instalações..........................................R$ 10.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO/REDUÇÃO..............................................................R$ 10.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de Setembro de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ONDE SE LÊ: DECRETO 084/2020
LÊ-SE: DECRETO 090/2020

PINHALÃO
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[HABITAÇÃO]

É BOM PRA 
ECONOMIA 
DO ESTADO.

É BOM 
PRA SUA
ECONOMIA.f e i t o n o p a r a n a . p r.g o v. b ra c e s s e

COMPRE 
O QUE É 
DAQUI.

VOCÊ 
COMPRA 

E TODO O 
ESTADO SAI 

GANHANDO.

Movimenta 
a economia.

Mais  
empregos 
aparecem.

Os negócios  
locais se  
fortalecem.

Mais pessoas  
têm renda.

Ratinho Jr é aguardado em 
Jaguariaíva para inaugurar 
primeiro Condomínio do 
Idoso do Paraná

Ratinho Jr é aguardado em Jaguariaíva para 
inaugurar primeiro Condomínio do Idoso do Paraná

Inauguração está programada 
para 1º de outubro, data em que 
se comemora o Dia do Idoso

Inauguração está programada para 1º de outubro, data em que se comemora o Dia do Idoso

O superintendente de obras 
da COHAPAR, Fábio Orti-
gara, esteve na semana 
passada visitando os deta-
lhes fi nais das obras do 
Condomínio do Idoso em 
Jaguariaíva e, ao lado do 
prefeito Juca Sloboda, 
anunciou que o governa-
dor Ratinho Junior deve 
comparecer a cidade na 
próxima quinta-feira 1º de 
Outubro, data em que se 
comemora o Dia do Idoso, 
para realizar a entrega ofi -
cial das 40 casas as famílias 
cadastradas. 
O empreendimento que 
recebeu um investimento 
de R$ 3,8 milhões através 
de uma parceria entre 
prefeitura e governo do 
estado é algo pioneiro no 
Brasil, sendo o primeiro a 
ser entregue num total de 
15 condomínios que estão 
sendo construídos em dife-
rentes regiões do estado. 
O local é composto por 40 
residências e ainda conta 
com praça de convivência, 
biblioteca, sala de informá-
tica, academia ao ar livre, 
horta comunitária, salão 
de festa e para atividades, 
pista de caminhada, quios-
ques próprios para prática 
de jogos, ambulatório para 
atendimento médico, gua-
rita, sala de administração, 

tudo pensado para propor-
cionar conforto, qualidade 
de vida e segurança aos 
moradores. 
De acordo com Sloboda, 
os idosos contemplados 
para morar no local já 
foram informadas sobre 
os procedimentos ine-
rentes a documentação. 
O contrato fi rmado com 
a prefeitura dispõe que o 
órgão é responsável pela 
manutenção periódica do 
local e pela promoção dos 
serviços básicos de saúde, 
enquanto os moradores 
realizam o pagamento de 
uma taxa reduzia que fi ca 
abaixo dos valores de um 
aluguel convencional, por 
exemplo. 
“Fico muito feliz por rea-
lizar mais essa entrega a 
população do nosso muni-
cípio, ainda mais no mês em 
que Jaguariaíva está de ani-
versário. É um ambiente 
muito bom e seguro onde 
os idosos poderão conviver 
com pessoas da mesma fai-
xa-etária tendo assim uma 
melhor qualidade de vida”, 
comemorou Juca. 
“Agradeço a parceria que 
tivemos junto a prefeitura 
e a construtora que execu-
tou a obra. É um projeto 
pioneiro não apenas no 
Paraná, mas para todo o 

Brasil e que nasce aqui 
em Jaguariaíva. No dia 1º 
de outubro estaremos aqui 
junto com o governador 
Ratinho Junior para reali-
zar a entrega destas casas 

a estes idosos”, comentou 
Fábio Ortigara. 
Ainda de acordo com as 
equipes da prefeitura, 
apesar de aguardar a pre-
sença do governador do 

estado para a inauguração 
do condomínio, a cerimô-
nia deve contar com todas 
as precauções e medidas 
adotadas para contenção 
da Covid-19 no município. 

Da Redação

Motorista morre em grave 
acidente entre carro e 
caminhão na BR-153

[TRÂNSITO]

De acordo com informações do jornalista Luiz Guilherme 
Bannwart, a colisão aconteceu no trecho da rodovia 
que liga os municípios de Santo Antônio da Platina a 
Guapirama próximo a pousada Cabana do Lago

Quase um ano após 
formatura, IFPR encaminha 
diplomas dos alunos à 
prefeitura de W. Braz

Proposta que autoriza o funcionamento de até 200 
Colégios Militares no Paraná avança na CCJ

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME


