
Quinta-feira, 04 de março de 2021 Edição 2479

Mesmo sem Circular e com 
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2Política e

Mesmo sem circular e com comércio fechado Centro de 
Wenceslau Braz tem grande movimentação de pessoas

Reportagem flagrou pais circulando com crianças menores de 12 anos, filas em bancos e lotérica, 
além de equipes da PM e Vigilância Sanitária dispersando aglomerações na praça da Matriz

Mesmo diante de um 
dos períodos mais críticos 
desde o início da pande-
mia da Covid-19 e com a 
publicação de decretos 
do governo estadual e da 
prefeitura para conter a 
disseminação do vírus do 
novo coronavíruas, grande 
parte da população não 
tem colaborado. Em Wen-
ceslau Braz, por exemplo, 
mesmo com a suspensão 
dos serviços da Circular e 
fechamento do comércio, 
a concentração de popula-
ções na região Central do 
município é grande. 
A Folha flagrou, nesta 

quarta-feira (03), aglome-
rações em filas de bancos e 
na casa lotérica, circulação 
de adultos acompanhados 
de crianças menores de 12 
anos pelas ruas, grande 
concentração de veículos 
sendo, inclusive, difícil de 
encontrar uma vaga de 
estacionamento disponível 
no Centro da cidade, além 
de pessoas transitando por 
vias públicas sem utilizar 
máscaras de proteção. 
Enquanto a reportagem 
percorria as ruas para 
acompanhar a situação, 
foram flagradas equipes 
da Vigilância Sanitária e 

Polícia Militar dispersando 
aglomerações de pessoas 
que se reúnem para con-
sumir bebidas alcoólicas 
ou jogar baralho no local, 
ambas situações proibidas 
pelos decretos municipal 
e do governo do estado. A 
praça, inclusive, chegou a 
ser interditada nesta ter-
ça-feira sendo isolada com 
fitas para que as pessoas 
não se aglomerassem no 
local. 
“É até mesmo revoltante 
essa situação, pois você 
vê sua loja fechada, seus 
funcionários sem poder 
trabalhar e as contas che-

gando e enquanto isso o 
pessoal está passeando 
pelas ruas normalmente. 
É bem complicado, pois a 
maioria dos comerciantes 
que estão sem trabalhar 
tomam todas as medidas 
de prevenção em suas lojas, 
mas quando tem que parar 
a gente para e as pessoas 
continuam pelas ruas sem 
cuidado”, desabafou um 
comerciante que preferiu 
não se identificar. 
“Nós já estamos realizando 
as ações que nos cabem a 
fazer. Estamos fiscalizando 
com a ajuda da Polícia 
Militar, mas há uma baixa 

no número de profissio-
nais em nossas equipes 
que foram contaminados 
pela doença, então falta 
efetivo e estamos atuando 
como podemos. Em relação 
a fila dos bancos, o que 
estamos fazendo é colocar 
fiscais para acompanhar 
e orientar as pessoas, pois 
o decreto do governo saiu 
bem na semana de paga-
mento e aí acaba gerando 
essas filas”, explicou Ale-
xandre da Silva, diretor 
das Vigilâncias Epidemio-
lógica, Sanitária e de Con-
trole de Zoonoses. 

Da Redação

De acordo com o 
último boletim epidemio-
lógico publicado até o 
fechamento desta matéria, 
a situação da Covid-19 
em Wenceslau Braz nesta 

terça-feira (02) segue com 
180 pessoas com a doença 
ativa e que seguem em 
isolamento domiciliar. Há 
ainda 107 casos suspeitos 
que seguem em investiga-

ção e aguardam resultados 
de exames. Ao todo, desde o 
início da pandemia já foram 
registrados 860 diagnósti-
cos da doença, dos quais 
663 pessoas se recuperaram 

da doença e, infelizmente, 
17 pacientes perderam a 
vida devido a complicações 
causadas pelo coronavírus. 
Em relação à aplicação das 
doses da vacina contra a 

Covid-19, 650 pessoas já 
receberam a primeira dose 
do imunizante e destes248 
pessoas já receberam 
também a segunda dose 
da vacina.

[CASOS EM ALTA]

[AGLOMERAÇÕES]
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PAZUELLO EM CASCAVEL
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 

confirmou agenda em Cascavel na próxima quinta-
-feira (4), a convite do prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC). O voo da FAB com a comitiva está previsto 
para chegar às 13 horas, no Aeroporto de Cascavel. 
O prefeito conduzirá a visita do ministro a uma 
das UPAs, ao Centro de Vacinação Covid e à obra 
do Cisop. 

COMER, COMER
O programa Mesa Solidária de Curitiba dis-

tribui até 700 refeições por dia, em três espaços, e 
ganhou horários extras para atender moradores 
de rua e desempregados. Já foram distribuídas 126 
mil refeições a quem está em risco social. “Este 
crescimento de 250%, em pouco mais de um ano, 
é resultado de um esforço da prefeitura  e das 40 
instituições parceiras do Mesa Solidária, com 
entidades religiosas, ONGs e movimentos de apoio 
às pessoas em situação de rua, e também feirantes 
e permissionários dos Sacolões da Família”, diz 
Luiz Gusi, secretário de Segurança Alimentar e 
Nutricional.

AVALIAÇÃO
Números do Instituto Paraná Pesquisas 

apontam a avaliação do governo do presidente 
Jair Bolsonaro. Entre ótima e boa, o governo teve 
34%, de ruim é péssima (40,6%) e regular (23,7%). 
Aprovaram somaram 46,3% e desaprovam, 49%.  O 
instituto entrevistou 2080 eleitores de 26 estados 
em 196 cidades entre os dias 25 de fevereiro e 1º de 
março, O grau de confiança é de 95% e a margem 
de erro é de 2%  

ICMS DA ENERGIA
“Seguimos lutando em Brasília na questão 

da cobrança do ICMS de produtos como energia 
elétrica e petróleo. Deste ativo do Paraná que 
não recebe ICMS pela geração de 25% da energia 
hidrelétrica. Equivalente a mais de R$ 600 milhões/
ano, suficiente para construir todos os anos 300 
novas creches, garantindo vagas para 60 mil crian-
ças” – do deputado Gustavo Fruet (PDT).

ASFALTO NO SAIBRO
“Seguimos com o programa Asfalto No Saibro 

em Curitiba. Já estão em andamento as etapas 3 e 
4, que somam mais de 35 km de vias que vão dizer 
adeus ao pó e lama para receber asfalto novo e 
infraestrutura de drenagem. A ideia é zerar as 
ruas de saibro na Cidade. Nos bairros CIC e São 
Miguel, 4.090 metros de ruas” – do prefeito de 
Curitiba, Rafael Greca (DEM).

[FORÇA TAREFA]
Equipes da Vigilância, Polícia Civil 
e Militar e Ministério Público fazem 
fiscalização da Covid-19 em Arapoti

Agentes realizaram visitas em diversos pontos da cidade 
para combater a incidência de aglomerações no município

Com o objetivo de 
coibir aglomerações e o des-
cumprimento das medidas 
de prevenção à COVID-19, 
foi realiza uma força-tarefa 
entre Vigilância Sanitária, 
polícias Civil e Militar, e 
Ministério Público para 
averiguação de denúncias 
por todo o município nesse 
fim de semana.
Duas multas por festas 
foram aplicadas no Cer-
rado das Cinzas e na Olaria 
na Gleba D. Outras duas 
multas, por aglomerações 
em residências também 
foram aplicadas. A força 
tarefa também esteve em 

Calógeras e dispersou aglo-
meração, com aplicação 
de multas, no Aeroporto. 
Ao todo, foram aplicadas 
39 multas por não uso da 
máscara. 
Durante o final de semana, 
foram recebidas mais de 30 
denúncias de festas e aglo-
merações. Como explica a 
chefe da Vigilância Sani-
tária, Églen Lima, muitas 
vezes essas denúncias 
ocorrem ao mesmo tempo, 
e em locais distantes um 
do outro, o que dificulta 
sua fiscalização, visto o 
limite de pessoal disponível 
para o trabalho e o tempo 

levado nos deslocamentos. 
“A equipe se desdobra para 
atender o maior número de 
casos possível”, esclarece.
“É lamentável o compor-
tamento das pessoas neste 
momento onde UTI’s estão 
lotadas, há alta nas mortes 
e explosão de casos de 
covid-19 no município, no 
estado do Paraná e em 
muitos estados do Brasil”, 
desabafa Églen. “A nossa 
preocupação é com a saúde 
pública, só venceremos a 
batalha contra a COVID-19 
com apoio da população”, 
conclui.

De acordo com o 
boletim informativo da 
Covid-19 divulgado nesta 
quarta-feira (03), desde 
o início da pandemia já 
foram registrados 1.718 
diagnósticos da doença no 

município, dos quais 1.437 
já se recuperaram, 253 
seguem com a doença ativa 
e em isolamento domiciliar 
e seis pacientes seguem 
internados. Os números 
ainda mostram 91 casos 

suspeitos que seguem em 
isolamento sendo moni-
torados. Infelizmente, o 
coronavírus já matou 22 
pessoas no município.

Da Assessoria

[BOLETIM]
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Radar e
Homem morre em colisão 
entre automóvel e 
caminhão em Carlópolis

Um homem morreu após se 
envolver em um acidente 
registrado na madrugada 
desta quarta-feira (03) na 
PR-218 próximo ao muni-
cípio de Carlópolis. 
De acordo com informações 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual, o acidente aconteceu 
por volta das 5h00 e envol-
veu um automóvel VW/
Gol com placas de Joaquim 
Távora e um caminhão com 
placas de Sorocaba/SP. 
O caminhão trafegava no 
sentido Joaquim Távora a 
Carlopolis quando acabou 
se envolvendo no acidente 

com o automóvel que trafe-
gava no sentido contrário. 
Com o choque lateral, o 
veículo chegou a sair da 
pista e parou as margens da 
rodovia. O condutor do Gol, 
que até o fechamento desta 
edição ainda não havia 
sido identificado, acabou 
morrendo no local. Seu 
corpo foi recolhido e enca-
minhado ao IML (Instituto 
Médico Legal) de Jacare-
zinho. Já o motorista do 
caminhão não ficou ferido. 
As causas e circunstâncias 
do acidente devem ser 
investigadas. 

Da Redação

Um homem foi preso 
na noite do último sábado 
(27) após realizar ameaças 
contra a ex-esposa e seu 
cãozinho. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta as 22h30 para pres-
tar atendimento a uma 
ocorrência de violência 
doméstica em uma resi-
dência situada no bairro 
Jardim Cristo Rei que, 
segundo solicitante, estava 
ouvindo uma mulher gri-
tando por socorro. Diante 
do chamado, a equipe foi 
até o endereço informado 
para averiguar a situação. 
No local, os policiais foram 

recebidos pela mulher que 
passou a relatar que está 
em processo de separação 
do ex-marido, mas que os 
dois seguem residindo no 
mesmo local e, nesta data, 
ela e seu cachorro foram 
ameaçados pelo agressor 
com uma marreta. Mesmo 
com a presença dos poli-
ciais, o homem continuou 
proferindo ameaças contra 
a mulher e seu cãozinho. 
Frente aos fatos, o suspeito 
foi preso e encaminhado a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis ao 
caso. A marreta utilizada 
para realizar as ameaças 
foi apreendida. 

Homem é preso após 
ameaçar ex-esposa e seu 

cachorro com uma marreta
Da Redação

Motociclista e passageiro ficam 
feridos em acidente na PR-272 em 

Siqueira Campos

Duas pessoas fica-
ram feridas após a moto 
que elas estavam se 
envolver em um acidente 
de trânsito registrado 
nesta quarta-feira (03) em 
Siqueira Campos. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviá-
ria Estadual, uma pick-
-up VW/Saveiro transi-
tava pela rodovia PR-272 

no sentido Tomazina 
Siqueira Campos quando, 
ao entrar no trevo que dá 
acesso a cidade, acabou 
se envolvendo na colisão 
com a motocicleta. Duas 
pessoas que estavam na 
moto sofreram ferimentos 
leves e foram socorridas 
pela equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e enca-

minhadas a Santa Casa 
siqueirense. Já o condutor 
da pick-up não se feriu. 
A equipe da Polícia 
Rodoviária Estadual de 
Siqueira Campos também 
esteve no local prestando 
atendimento a ocorrência 
e submeteu os condutores 
ao teste do bafômetro, 
sendo os resultados nega-
tivos. 

Felizmente, vítimas sofreram apenas ferimentos leves e foram 
encaminhadas a Santa Casa para receber atendimento médico

Da Redação
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ARAPOTI

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº 233/2020, NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2020-FMS
PROCESSO Nº 55/2020-FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela sua Secretaria Municipal de Saúde, 
entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.277.712/0001-27, 
situada na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, neste ato representado 
pela Presidente a Senhora ANDRÉA CRISTINA DA SILVA, brasileira, por-
tadora da Carteira de Identidade/RG nº 304197646 e inscrita no CPF/MF 
321.981.378-01, residente e domiciliada em Arapoti – PR, no uso de suas 
atribuições legais, resolve, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O presente Termo tem por objetivo o AUMENTO do quantitativo e valor ao 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 233/2020, firmado entre as partes em 
05/08/2020, celebrado com a BIOCENTER - LABORATÓRIO DE ANALISES 
CLINICAS S/S LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 06.886.368/0001-85, com sede 
administrativa na Rua Abraão Antonio, 596, Centro, Arapoti – Paraná, neste 
ato representada por TIAGO DA SILVA DEMARQUE, brasileiro, portador 
da carteira de identidade número 43.349.513-3 expedida pela SSP/SP e 
inscrito no CPF/MF sob número 327.691.028-42.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Alterações
Em face ao DESCREDENCIAMENTO da empresa MENDES & MENDES, 
CNPJ 02.439.469/0001-57 na data de 22/02/2021, no qual ainda possuía 
saldo em seus itens/lote, ficam retificadas as quantidades dos exames 
conforme anexo I, deste termo aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Fundamento Legal
A alteração é celebrado com fundamento na Lei nº 8.666/93. Consoante 
com o Edital que deu origem a esse credenciamento, no qual prevê que 
as quantidades serão divididas pelo número de empresas credenciadas.

Arapoti, 22 de Fevereiro de 2021.

ANDRÉA CRISTINA DA SILVA
Presidente do FMS

TIAGO DA SILVA DEMARQUE
Contratada

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº 232/2020, NOS 
TERMOS DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2020-FMS
PROCESSO Nº 55/2020-FMS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela sua Secretaria Municipal de Saúde, 
entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.277.712/0001-27, 
situada na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, neste ato representado 
pela Presidente a Senhora ANDRÉA CRISTINA DA SILVA, brasileira, por-
tadora da Carteira de Identidade/RG nº 304197646 e inscrita no CPF/MF 
321.981.378-01, residente e domiciliada em Arapoti – PR, no uso de suas 
atribuições legais, resolve, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O presente Termo tem por objetivo o AUMENTO do quantitativo e valor ao 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 232/2020, firmado entre as partes em 
05/08/2020, celebrado com a empresa LABORATORIO WOLLZ & SOUZA 
LTDA, inscrito no CNPJ/MF nº 29.102.383/0001-90, com sede administrativa 
na Avenida Luiz Pinheiro 2752, Jardim Ceres, Arapoti – Paraná, neste ato 
representada por DAMARES RIBEIRO WOLLZ, brasileira, portadora da 
carteira de identidade número 9.673.947-8 expedida pela SSP/PR e inscrita 
no CPF/MF sob número 066.580.219-61.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Alterações
Em face ao DESCREDENCIAMENTO da empresa MENDES & MENDES, 
CNPJ 02.439.469/0001-57 na data de 22/02/2021, no qual ainda possuía 
saldo em seus itens/lote, ficam retificadas as quantidades dos exames 
conforme anexo I, deste termo aditivo. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Fundamento Legal
A alteração é celebrado com fundamento na Lei nº 8.666/93. Consoante 
com o Edital que deu origem a esse credenciamento, no qual prevê que 
as quantidades serão divididas pelo número de empresas credenciadas.

Arapoti, 22 de Fevereiro de 2021.

TERMO DE RESCISÃO
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Nº 239/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI E A 
EMPRESA MENDES & MENDES S/S LTDA QUE TEM POR OBJETO 
CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES BÁSICOS E ESPECIAIS VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DISTRATANTE:  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pela sua Secretaria 
Municipal de Saúde, entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.277.712/0001-27, situada na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, neste 
ato representado pela Presidente a Senhora ANDRÉA CRISTINA DA SILVA, 
brasileira, portadora da Carteira de Identidade/RG nº 304197646 e inscrita 
no CPF/MF 321.981.378-01, residente e domiciliada em Arapoti – PR

DISTRATADA:  MENDES & MENDES S/S LTDA, inscrita no CNPJ/
MF nº 02.439.469/0001-57, com sede administrativa na Rua dos Expe-
dicionários, 243, Centro, Arapoti – Paraná, neste ato representada por 
MARIANA MENDES CHEMIN SIQUEIRA, brasileira, portadora da carteira 
de identidade número 7.383.595-0 expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF/
MF sob número 036.881.849-71.

Os DISTRATANTES têm entre si justos e avençados, e resolvem rescindir 
o TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 239/2020, sujeitando-se as partes 
às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às 
seguintes cláusulas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem como objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL do Termo 
de Credenciamento firmado entre as partes em 14/08/2020, nos termos 
previstos no Edital de INEXIGIBILIDADE Nº 03/2020-FMS, PROCESSO 
Nº 55/2020-FMS, que deu origem ao TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 
239/2020, em sua Cláusula ‘’13.3 - O credenciado poderá solicitar o seu 
descredenciamento a qualquer tempo, desde que requerido com antece-

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

AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA

Edital de Pregão Eletrônico nº 68/2020.
Processo nº 117/2020.
Objeto: Aquisição de um (01) trator agrícola, visando atender as necessidades 
dos agricultores familiares do Município de Arapoti, conforme Contrato de 
Repasse nº 839694/2016/MDA/CAIXA.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 04/03/2021, até 
às 17h30mim do dia 17/03/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h00min até às 08h45min, 
do dia 18/03/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min do dia 18/03/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Prazo De Entrega: 60 (sessenta) dias.
Valor Máximo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado na Divisão de 
Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro Centro 
Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84.990-000, no horário 
das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de segunda a 
sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site: www.arapoti.
pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do endereço eletrônico, e-mail: 
licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 03/03/2021.
Idineu Antonio da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

PORTARIA Nº. 045/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
EXONERAR, a pedido, a partir do dia 28 de fevereiro 
de 2021, a servidora Jose Cristiane Braga de Lara, 
portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 8.293.128-
7, ocupante do cargo de Professora Municipal do 
Quadro de Pessoal Efetivo desta Municipalidade.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR,  01 de março de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

JUNDIAÍ DO SUL

dência mínima de 30 (trinta) dias.’’

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO
Fica rescindido de pleno direito, amigável, por acordo entre as partes, 
com efeitos a partir de 22/02/2020, o contrato publicado no Diário Oficial 
do Município  em 14/08/2020. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo de rescisão decorre de autorização escrita e fundamen-
tada da autoridade competente da contratante, e encontra amparo legal 
no artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO
As partes dão plena e total quitação das obrigações pactuadas, com ex-
ceção dos créditos, se reconhecidos pelo Município de Arapoti, em favor 
da DISTRATADA, não sendo cabível, por parte da DISTRATADA, qualquer 
contestação judicial ou extrajudicial que diga respeito a pagamentos, 
faturas, indenizações ou compensações referentes ao Contrato extinto 
por este instrumento.
Parágrafo único - Assim, pela assinatura do presente termo, concede-se 
plena quitação de todas as obrigações pactuadas ao DISTRATANTE, re-
nunciando expressa e irrevogavelmente a qualquer forma de representação 
judicial ou administrativa.

CLÁUSULA QUARTA – DO FÓRUM
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum 
da Comarca de Arapoti, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente 
Termo de Rescisão de Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, DISTRATANTE e DISTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo.

Arapoti, em 22 de Fevereiro de 2021.

ANDRÉA CRISTINA DA SILVA
CONTRATANTE

MARIANA MENDES CHEMIN SIQUEIRA
CONTRATADA

ANDRÉA CRISTINA DA SILVA
Presidente do FMS

DAMARES RIBEIRO WOLLZ
Contratada
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Romanelli pede mais leitos de UTI para 
Santo Antônio da Platina

O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
e o prefeito José da Silva 
Coelho Neto, o Zezão (Pode) 
reivindicam ao Estado a 
implantação de novos leitos 
exclusivos de Covid no 
Hospital Regional do Norte 
Pioneiro (HRNP), em Santo 
Antônio da Platina. Zezão 
esteve em Curitiba, acom-
panhado de lideranças 
municipais, onde buscou 
recursos também para 
outros setores.
Romanelli destacou, nesta 
terça-feira, 2, que com 
o aumento dos casos da 
doença na região, é necessá-
rio ampliar o atendimento. 
“Santo Antônio da Platina 
precisa de mais quatro 

leitos de UTI e dez para 
enfermaria, exclusivos 
para abrigar pacientes da 
Covid. Atualmente, o hos-
pital conta com dez leitos de 
UTI e nove semi-intensivos, 
que estão todos ocupados”, 
aponta o deputado.
O prefeito Zezão diz que a 
demanda de novos leitos 
é “necessária e altamente 
urgente”. “Estamos otimis-
tas e esperamos sensibili-
zar o governador Ratinho 
Júnior, porque o Hospital 
Regional atende muita 
gente todos os dias”. Levan-
tamentos de equipamentos, 
logística, espaço físico e 
até mesmo contratação de 
profissionais foi feito pela 
direção do hospital, que 

garante que o momento 
é difícil, sobretudo para 
contratar profissionais de 
saúde neste momento de 
pandemia.
Além de fazer pedidos à 
Secretaria de Estado da 
Saúde, o prefeito Zezão 
também visitou a Secre-
taria de Infraestrutura e 
Logística, acompanhado 
do deputado Romanelli, 
onde pediu a liberação de 
recursos para construção 
de avenida e trevo, para 
evitar acidentes próximo 
à fábrica da Yazaki, onde o 
número de vítimas de trân-
sito é constante, sobretudo 
no horário de saída dos 
turnos da indústria.

Das Assessoria




