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Ratinho Junior anuncia construção 
de penitenciária no Norte Pioneiro
Anúncio foi feito pelo governador nesta segunda-feira. Local será construído no 
município de Ribeirão do Pinhal com capacidade para até 800 detentos
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Divulgação

Secretário de Educação e 
vereadores debatem volta as aulas 
na rede municipal de Arapoti

[PLANEJAMENTO]

José Carlos de Carvalho anunciou o cronograma de retorno das aulas municipais que deve começar 
com o retorno de alunos do 4º e 5º ano e está previsto para o dia 09 de agosto

[NORTE PIONEIRO]
Homem é preso em 
Santo Antônio da 
Platina acusado de 
praticar estupro de 
vulnerável

[INVESTIGAÇÃO]
Homem encontrado 
com tiro na cabeça 
é transferido de 
helicóptero para 
Londrina



Folhaxtrae
EDITORA FOLHA EXTRA LTDA
CNPJ 06.163.583/0001-58

WENCESLAU BRAZ
Fone: (43) 3528-3930
atendimento@folhaextra.com

CURITIBA - MERCONETI
Fone: (41) 3079-4666
ricardo@merconeti.com.br

Jornalista Responsável: JUNIOR ALCEU - MTB/PR 9798

Associação 
dos Jornais
DIÁRIOS DO
INTERIOR
do Paraná

FILIADO A

www.folhaextra.com

Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

2

FOLHA EXTRA quarta-feira, 14 de julho de 2021 - Edição 2554

Saúde e

[ENTENDIMENTO]

[CORONAVÍRUS]

Decreto restringe atividades de quem se recusa 
a tomar vacina em Cornélio Procópio

Quem optar por não receber a vacina no período correspondente à sua faixa etária, ou 
grupo, estará impedido de frequentar locais como escolas e transportes coletivos

A Prefeitura de Cor-
nélio Procópio publicou 
decreto condicionando 
a participação das pes-
soas que se recusam em 
tomar a vacina contra a 
Covid-19 em algumas ati-
vidades do município. O 

decreto 387/21, publicado 
esta semana dispõe sobre o 
assunto, esclarecendo que 
a vacinação é o único meio 
existente para a redução 
de sintomas, internações, 
casos graves e até os óbitos 
provocados pela doença.

Através do documento, 
decreta que quem optar 
por não receber a vacina no 
período correspondente à 
sua faixa etária, ou grupo, 
estará impedido de frequen-
tar locais como escolas e 
transportes coletivos. Além 

disso, terá que assinar um 
termo de responsabilidade 
que está cientificada que 
só poderá receber o imu-
nizante quando todas as 
faixas etárias já estiverem 
atendidas.
A medida foi tomada depois 

que algumas pessoas da 
comunidade se recursa-
ram a receber a vacina no 
período estabelecido para 
a sua faixa etária. Com 
isso, contraíram a doença, 
foram internadas e fatal-
mente foram a óbito.

Da Assessoria

A secretária muni-
cipal de Saúde, Angélica 
Olchaneski, falou sobre a 
decisão. “Essa decisão foi 
para regrar essa situação 
e, até mesmo para evitar-
mos alguns tipos de pro-
blemas, mesmo sem muita 
frequência. O decreto foi 
formalizado em cima de 
um entendimento entre 
vários municípios. Temos 
acompanhado que outras 
cidades também tomaram 
medidas neste sentido em 
outros estados também”, 

disse.
Ela disse que a decisão foi 
tomada principalmente em 
razão da escolha de vacina 
por parte das pessoas. 
“Vacina boa, é a vacina que 
está no braço das pessoas. 
Assim, qualquer um dos 
laboratórios é bom. Todas 
as vacinas têm a resoluti-
vidade eficaz. E, quando a 
pessoa faz a sua opção de 
não tomar essa ou aquela 
vacina, acaba provocando 
tumulto”, justificou.

Divulgação

Vacina boa, é a vacina que está no braço das 
pessoas. Assim, qualquer um dos laboratórios é 

bom. Todas as vacinas têm a resolutividade eficaz
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Política e

Secretário de Educação e vereadores debatem 
volta as aulas na rede municipal de Arapoti

[PLANEJAMENTO]

José Carlos de Carvalho anunciou o cronograma de retorno das aulas municipais que deve 
começar com o retorno de alunos do 4º e 5º ano e está previsto para o dia 09 de agosto

Da Assessoria

A Câmara realizou nesta 
manhã (13) reunião entre 
vereadores e o Secretário 
de Educação, José Carlos 
de Carvalho, para deba-
ter o retorno das aulas 
municipais. O encontro 
foi convocado através de 
requerimento 134/2021, 
de autoria dos vereadores 
Dikinho (PODEMOS), Lelo 
Ulrich (PSD) e Luciano 
Vavá (PSL). O vereador 
Professor Jean (SD) condu-

ziu a reunião que também 
contou com a presença do 
Presidente da Casa, Edil-
son Corsini (DEM), dos 
vereadores autores da con-
vocação, Vavá e Lelo, e de 
forma virtual, do vereador 
Maicon Pot (SD). Também 
acompanharam a reunião 
a equipe da Secretaria de 
Educação.
O Secretário de Educação 
anunciou o cronograma de 
retorno das aulas munici-

pais, que deve começar com 
a volta do 4º e 5º ano no dia 09 
de agosto. Posteriormente, 
no dia 23 de agosto retorna 
o 3º ano; 30 de agosto, o 2º 
ano; e no dia 08 de setembro, 
finalmente o 1º ano. Já os 
menores retornam no dia 
13 de setembro, o G5, e no 
dia 20 de setembro, o G4. 
“Lembrando que o retorno 
é gradativo, inicialmente 
com 50% dos alunos. A 
escola irá avisar os pais 

quais os alunos que irão 
presencialmente, e quais 
as atividades serão desen-
volvidas com os alunos que 
ficarem em casa. O início 
das aulas também levará 
em conta a estrutura de 
cada escola, para garan-
tir o distanciamento dos 
alunos”.

O vereador Lelo Ulrich 
falou que é favorável a volta 
às aulas, porém expressou 
sua preocupação com o 
aumento da transmissão 
da doença. “Acredito que 
os protocolos serão rígidos 
e que serão seguidos. Mas o 
retorno das aulas só deve-
ria acontecer se a 2ª dose 
da vacina fosse adiantada 
para todos os profissionais 
da educação, professores, 
merendeiras, faxineiras, 
e a imunização concluída 
para garantir a saúde. Caso 
contrário, o retorno das 
aulas deveria ser adiado 
para garantir segurança”, 
disse. “Já estamos próxi-
mos da 2ª dose para estes 
profissionais, não vale a 
pena arriscar”.
O Professor Jean lem-
brou que além de dar 
aulas na rede municipal, 
também é professor na 
rede privada. “As aulas 
nas escolas particulares 
já voltaram respeitando 
os protocolos e cuidados, 

e está caminhando bem”, 
falou. “Muitos me pergun-
tam sobre o retorno, mas 
temos várias incertezas. 
A melhor forma é reunir 
a equipe da educação para 
debater e tirar as dúvidas 
da população e buscar solu-
ções em conjunto. Espero 
que tenhamos um retorno 
seguro para todos”.
O Presidente da Casa, 
Edilson Corsini, perguntou 
como será feito o trans-
porte escolar e quais os 
cuidados serão adotados. 
Em resposta, o Secretário 
lembrou que o transporte 
é uma grande preocupa-
ção, principalmente com 
a higienização e ventila-
ção nos dias de frio. “Os 
motoristas estão sendo 
orientados a realizar a 
higienização do veículo, 
internamente, todos os 
dias, ao fim do transporte”, 
explicou. “Outro ponto 
é que o transporte será 
ofertado apenas aos alunos, 
não podendo ter ‘caronas’. 
Quanto menos pessoas no 
veículo, maior a segurança 
de todos”.
O vereador Maicon Pot (SD) 
acompanhou a reunião de 
forma online e parabenizou 
o Secretário pelo serviço 
frente à educação, princi-
palmente na elaboração do 
protocolo de retorno das 
atividades escolares. “Tem 
meu total apoio na volta 
as aulas, pois sabemos do 
atraso da educação frente 
à pandemia. Sabemos da 
importância dos cuidados 
de prevenção, mas também 
precisamos urgentemente 
voltar o ensino a todos os 
alunos da rede municipal”, 
ressaltou.

Lembrando 
que o retorno 
é gradativo, 
inicialmente com 
50% dos alunos
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ECA 31 ANOS
Em comemoração aos 31 anos da implantação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) no Brasil, a Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho realizou ações em todo o Paraná 
sobre a conscientização e combate a violência contra crian-
ças e adolescentes. O secretário Ney Leprevost reafirmou o 
compromisso da gestão em intensificar políticas públicas que 
integrem um sistema que garanta os direitos das crianças. 
“Essa ação vem com o intuito de impactar as pessoas em geral 
e atuar na prevenção e repressão da exploração da mão de 
obra infantil, seja na área rural ou urbana”, disse.

PROGRESSO E SUSTENTABILIDADE
Em seu artigo sobre progresso e sustentabilidade, o chefe 

da Casa Civil, Guto Silva, reforça que o foco da gestão estadual 
é priorizar o desenvolvimento econômico aliado a todos os 
cuidados com nosso meio-ambiente. “Estamos firmes nesta 
meta, prova disso é um estudo da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que apontou o Paraná 
como destaque nas áreas de qualidade do ar, preservação da 
água, proteção costeira e energia renovável. O indicador para-
naense é muito superior ao de outros países”, disse.

VEM PRA FOZ!
O projeto de retomada econômica de Foz do Iguaçu 

entra na sua segunda edição com a campanha Vem pra Foz! 
Assim como na primeira edição da campanha, divulgada em 
setembro do ano passado, o foco será o incentivo à volta dos 
turistas ao Destino Iguaçu. O ministro do Turismo, Gilson 
Machado Neto, visitou Foz do Iguaçu no último fim de semana 
e reiterou “Foz tem destinos turísticos incríveis, o projeto tem 
o apoio do Ministério do Turismo”.

REMESSA EXTRA
O Ministério da Saúde sinalizou positivamente para 

o pedido do Paraná de receber um lote adicional de vacinas 
contra a Covid-19 para atender os municípios de fronteira com 
Paraguai e Argentina. A remessa extra será de cerca de 90 mil 
doses e permitirá completar a imunização com a primeira dose 
de todas as pessoas com mais de 18 anos dos municípios de 
Foz do Iguaçu, Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste.

IMUNIZAÇÃO DE ADOLESCENTES
Durante reunião virtual do Fórum Nacional de Gover-

nadores, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou 
que o Programa Nacional de Imunizações (PNI) vai estudar e 
definir uma nota técnica única sobre o início da imunização de 
adolescentes, entre 12 e 17 anos, em todo o País. Atualmente, 
apenas o medicamento da Pfizer foi liberado pela Anvisa para 
ser aplicado nesta faixa etária.

VACINA PARANAENSE
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) vai garantir R$ 18 

milhões para auxiliar a pesquisa da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) no desenvolvimento de um novo imunizante 
contra a Covid-19.  “Fizemos um compromisso com a vida. 
Sabemos desse trabalho sério da UFPR e resolvemos utilizar 
o valor economizado para apoiar a pesquisa da vacina para-
naense. É um compromisso que já tem data para acontecer, 
não precisamos esperar o ano acabar”, disse o presidente do 
TCE, Fábio Camargo.

[JAGUARIAÍVA]

A prefeita Alcione 
Lemos esteve na última 
semana no Departamento 
de Ensino Profissionali-
zante para uma reunião de 
trabalho e acolhimento aos 
novos jovens aprendizes, 
que frequentam os cursos 
de Assistente Administra-
tivo e Auxiliar de Linha de 
Produção. Devido aos pro-
tocolos sanitários contra 
a COVID-19, apenas uma 
parte dos alunos partici-
param do encontro. 
Criado em 2005, mas for-
talecido e readequado a 
partir de 2009, na gestão 
do prefeito Otélio Renato 
Baroni, que fez o Pro-
grama Jovem Aprendiz 
referência na região, hoje 
ele é mantido pela Prefei-
tura Municipal, por meio 
da SMECEL, em convê-
nio com o Senai (Serviço 
Nacional da Indústria) e 
Senac (Serviço Nacional 
do Comércio), e parceria 
de empresas. A prefeita 
Alcione fala da importân-
cia deste trabalho.
“Este é um instrumento 
capaz de transformar não 
só a realidade dos jovens, 
ao despertar suas apti-
dões profissionais e abrir 
caminhos junto a respei-
tadas empresas, mas que 
também traz impactos 
positivos em nossa socie-

dade, através da forte for-
mação cidadã presente na 
programação dos cursos”, 
observa a prefeita. Ainda 
na acolhida ela desejou a 
todos os jovens aprendizes 
grande êxito ao trilharem 
o caminho em busca do 
sucesso.
Presentes no encontro, a 
secretária de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Erla Mello, e a diretora do 
Departamento de Ensino 
Profissionalizante, Tânia 
Marodim Assis, lembra-
ram que os jovens em 
curso já estão inseridos 
nas empresas, sendo elas a 
Savana Veículos, Arauco, 
BrasPine, Valor Florestal, 
Supermercado Rickli, 
Supermercado Teixeira, 
Lupa, Magazine Luiza, 
BOPaper Brasil e Hollos. 
“Somente neste ano 39 
deles já foram inseridos 
nas empresas, que têm a 
oportunidade de formar 
mão de obra qualificada, 
cada vez mais necessária 
em um cenário econômico 
em permanente evolução 
tecnológica”, informa a 
diretora Tânia, acres-
centando que, devido à 
exigências das empresas 
na pandemia, todos os 
contratados neste ano 
são maiores de idade ou 
estão prestes a completar 

18 anos. 
O ingresso no Programa 
Jovem Aprendiz é feito 
através de processo sele-
tivo. Coordenado pela 
SMECEL, as aulas teóri-
cas ocorrem duas vezes 
na semana, no Departa-
mento de Ensino Profis-
sionalizante, que fica na 
Rua Nicanor Soares, S/N, 
Centro de Jaguariaíva. 
Segundo a secretária Erla, 
Jaguariaíva está à frente 
na região, contando com 
grande apoio da adminis-
tração municipal, além de 
estrutura e investimento 
necessário para o traba-
lho.
Durante a acolhida alguns 
alunos dos cursos em 
andamento fizeram ques-
tão de se manifestar, valo-
rizando o programa, que 
abre horizontes e novas 
possibilidades. Segundo 
dados da SMECEL, cerca 
de 1.300 jovens e ado-
lescentes já passaram 
pelo Programa Jovem 
Aprendiz em Jaguariaíva 
e, desses, 950 concluíram 
a primeira experiência 
profissional com sucesso, 
inclusive na prefeitura, 
responsável por muito 
tempo pelo maior número 
de vagas oferecidas.

Da Assessoria

Prefeita Alcione Lemos recebe 
novos alunos do programa 

Jovem Aprendiz
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[NORTE PIONEIRO]

Homem é preso em Santo 
Antônio da Platina acusado de 
praticar estupro de vulnerável
Mandado de prisão foi cumprido após denúncias levarem a polícia ao 

paradeiro do indivíduo que era considerado foragido da Justiça
Da Redação

Da Redação

Da Redação

Um homem de 61 
anos foi preso na noite 
desta segunda-feira (12) 
durante o cumprimento de 
um mandado de prisão. A 
situação foi registrada no 
município de Santo Antô-
nio da Platina e o indivíduo 
é suspeito de praticar estu-
pro de vulnerável. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
as equipes com apoio de 
policiais da Rocam cum-
priram um mandado de 
prisão contra o suspeito 

após receberem denúncias 
de que ele estaria em uma 
residência situada na Rua 
Araguaia na Vila Ribeiro. 
Diante das informações, os 
policiais foram até o local 
para averiguar a situação, 
sendo então o suspeito 
encontrado e preso. 
Segundo as investigações, 
o homem era considerado 
foragido da Justiça e estava 
com um mandado de prisão 
em aberto pela prática do 
crime de esturpo de vulne-
rável contra uma criança, 

na época, com oito anos 
de idade. As investigações 
apontaram ainda que o 
suspeito teria abusado da 
menina por ao menos cinco 
anos até que uma parente 
descobriu a situação e 
levou o caso à polícia. 
Após ser preso, o indiví-
duo foi conduzido até a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 

[INVESTIGAÇÃO]

Homem encontrado 
com tiro na cabeça é 

transferido de helicóptero 
para Londrina

Situação foi registrada na manhã desta segunda-feira 
após a vítima ter sido localizada em uma área rural 

de Santo Antônio da Platina

Equipes da Polícia 
Civil de Santo Antônio 
da Platina investigam 
o caso de um home que 
foi encontrado na zona 
rural do município com 
um ferimento de bala de 
arma de fogo na cabeça. 
A situação foi registrada 
nesta segunda-feira (12).
De acordo com informa-
ções da equipe da Polícia 
Militar, os agentes foram 
acionados para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência onde um homem 
havia sido encontrado 
ferido vítima de disparo 
de arma de fogo em uma 
fazenda que fica situada 
às margens da BR-153. 
Diante da situação, equi-
pes do Corpo de Bom-
beiros também foram 

acionadas e foram ao local 
para prestar atendimento 
a vítima, sendo constatado 
que o mesmo apresentava 
um ferimento na cabeça 
devido a um tiro. Em breve 
averiguação, ainda foi 
encontrado no local um 
revólver calibre 32. 
Apesar do tiro ter atin-
gido a cabeça, a vítima 
foi socorrida e encami-
nhada consciente ao 
Pronto Socorro e, horas 
depois, transferida para 
o Hospital Evangélico de 
Londrina no helicóptero 
do SAMU (Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência).
A equipe da Polícia Civil 
foi informada sobre a 
situação e apura o caso. 

Duas pessoas ficaram 
feridas após se envolverem 
em uma colisão entre uma 
moto e uma carreta regis-
trada no início da noite 
desta segunda-feira (12) na 
PR-435 em Ibaiti. 
De acordo com informa-
ções da equipe da Polícia 
Rodoviária Estadual, a 

situação foi registrada por 
volta das 19h30 no trevo de 
entroncamento da PR-435 
e PR-272. Segundo relatos 
do condutor do caminhão, 
ele transitava pela rodovia 
no sentido Congonhinhas 
a Ibaiti quando, ao atra-
vessar a rodovia no trevo, 
acabou se envolvendo na 

colisão com uma moto 
Honda CG/150 que trafe-
gava pela PR-272. 
Com isso, as duas pessoas 
que estavam na moto con-
duzida por um homem de 
39 anos e com uma passa-
geira de 38 anos acabaram 
ficando feridas. Ambos 
foram socorridos pela 

equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) e encaminhados 
a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Ibaiti 
para receber atendimento 
médico. 
Além das equipes do SAMU 
e da PRE, também estive-
ram no local prestando 

atendimento a ocorrência 
uma equipe da Polícia 
Militar e agentes da Defesa 
Civil. O caso foi repassado 
a equipe da Polícia Civil 
que deve apurar as causas e 
circunstâncias do acidente. 

Casal fica ferido após se envolver em 
acidente entre moto e carreta
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BANCO 22

CJAS
CASEBRELAB

VERANISTA
ACIDAII

PLUMACERCA
MOLUSCOON

DOMHCALO
EVVINHO

ACIDENTADA
ONUEROR

ARTROSEUNE

REALTATO
IEEXAMES
DUDAPARO

SAMROMANOS

Nascido
no estado
de Ivete
Sangalo

Fenômeno
de reper-
cussão do

som

Local de 
incidência
de câncer
feminino 

Consoante
muda da

língua por-
tuguesa

Endure-
cimento
da pele 
do pé

Cheia de
altos e
baixos 

(a estrada)

Tipo de
solo per-
meável

(pl.)

Órgão do
qual faz
parte o
Unicef

Cobrir de
gordura

(a forma)

Sentido
utilizado
na leitura

braile

Avaliação
médica

(pl.)

Cesso 
o movi-
mento 

Os algaris-
mos repre-
sentados
por letras

Sílaba 
de "furor"

Fase;
estágio

Tio (?),
apelido 
dos EUA

Animal
como o
polvo

Talento 

Divisão de
terrenos

Nascido em
Pequim

Pena
usada em
fantasias

A maçã
verde, por
seu sabor

O viajante
praiano

Laborató-
rio (abrev.) 
Título nobre
britânico

Tenho conheci-
mento de

(?)+F4, atalho para
fechar (Inform.)

Abóbora
(bras.)

Iniciou-se
em 2001

É montado
pelo jóquei
Choupana;

cabana

Roupas de
folião (BA)
Ácido ribo-
nucleico

Oposto 
de "off"

Antônimo 
de "perder"

Sólida

Bebida à
base de

uva

Liga; junta
Academia
do Exér-

cito (sigla)

(?) Nagle,
ator

A moeda
do Brasil

Desgaste
da articu-

lação

2/on. 3/alt — rna — sam — sir. 7/jerimum — molusco.

Divulgação

Jéssica Costa, filha de Leo-
nardo, afastou reconciliação com o 
ex-marido, Sandro Pedroso, pai de 
seu filho, Noah, de 5 anos. A irmã 
de Zé Felipe, Pedro Leonardo e João 
Guilherme Ávila está em um hotel 
do Recreio dos Bandeirantes, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, ao lado 
do ex-marido, de quem se separou 
em fevereiro do do ano passado, e 
do filho deles. A informação é da 
colunista Fabia Oliveira, do jornal 

“O Dia”, nesta segunda-feira (12).
“Estou no mesmo hotel que o 
Sandro. Trouxe o nosso filho para 
ficar com ele, mas eu e o Sandro 
somos apenas amigos. Eu o admiro 
como pai”, afirmou a influencia-
dora, que se relacionou por cinco 
anos com o ator, escalado para 
uma das próximas fases da novela 
“Gênesis”. Jéssica e Sandro haviam 
se casado em março de 2019.

Jéssica Costa afasta reconciliação 
com ex-marido, Sandro Pedroso: 

‘Somos apenas amigos’

No dia 08 de maio, o cantor e 
sua companheira deram boas-vin-
das ao seu filho chamado Jason 
Wing e, enquanto o músico enfrenta 
as complexidades que os bebês 
recém-nascidos costumam trazer, 
Jena tem sido a “líder” em sua casa.
“O maior desafio definitivamente 
é acordar. Às vezes eu acordo com 
um olho e fico tipo, não sei como 
ela está fazendo isso. Jena tem sido 

uma super-heroína em tudo isso, 
então eu tenho tido muita, muita 
sorte. Ela é realmente incrível com 
ele, e ela é definitivamente a líder 
em tudo. Tiro o chapéu pra ela”, 
disse o astro de 31 anos.
Jason também revelou o motivo 
por trás do nome do filho, dizendo 
que espera que o nome igual os 
aproxime.

‘Minha namorada é uma mãe 
incrível’, diz Jason Derulo
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Sarah Andrade compartilha 
vídeo ao lado de Lucas Viana

Na tarde desta segunda-feira 
(12) a ex-BBB, Sarah Andrade, 
compartilhou um vídeo ao lado de 
Lucas Viana, o campeão do reality 
show “A Fazenda 11”. A postagem 
feita no perfil do Instagram da 
ex-sister só aumentou ainda mais 
boatos em volta de um possível 
relacionamento entre os dois
Nas imagens compartilhadas em 

seus stories, Sarah mostra Lucas 
ao seu lado e diz que ele está tímido 
por estar sendo filmado: “Tá tímido 
ele”, escreveu ela. Até o momento 
nenhum dos dois confirmaram a 
relação, mas os boatos em volta 
do assunto que os dois ex-partici-
pantes de reality possam estar se 
envolvendo, tem ganhado cada vez 
mais força na web.
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

WENCESLAU BRAZOUTRAS PUBLICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-
000 / FONE (43) 3512-3000 CNPJ N° 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO - REMARCADO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP
Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2021
Processo nº 67/2021
Objeto: Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica especializada em impressão e instalação de Banners, Faixas 
e Painéis, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais.
Data Abertura: 27/07/2021 às 09h00min
Valor Máximo: R$ 38.598,15
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: 13/07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
– PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 20/2021
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 
2021, que declarou dispensável a licitação para 
aquisição toalhas de lavabo personalizadas e sa-
colas biodegradáveis, solicitada pelo Departamento 
Municipal de Saúde, com fundamento no art. 24, 
inciso II da Lei 8.666/93. 
A cotação do menor valor do item toalhas de lavabo 
personalizadas, totalizou em R$3.300,00 (três mil 
e trezentos e reais), em favor da empresa Siriema 
Comércio de Bandeiras e Embalagens. E a cotação 
do menor valor do item sacolas biodegradáveis, 
totalizou em R$6.000,00 (seis mil reais), em favor 
da empresa Serigrafia Ltda e Monseal Indústria e 
Comércio Eireli.
Verifica-se que o presente procedimento encon-
tra-se devidamente instruído com os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.
Jundiaí do Sul – PR, 13 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
– PR
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 21/2021
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 
2021, que declarou dispensável a licitação para aqui-
sição de testes rápidos para COVID-19 (antígeno), 
conforme solicitação realizada pelo Departamento 
Municipal de Saúde, com fundamento no art. 24, 
inciso II da Lei 8.666/93. 
O valor da aquisição do item totalizou em R$2.520,00 
(dois mil e quinhentos e vinte reais), em favor 
da empresa Labingá, inscrita no CNPJ sob n. 
04.886.103/0001-51.
Verifica-se que o presente procedimento encon-
tra-se devidamente instruído com os requisitos 
previstos no art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 13 de julho de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N0 004/2021 PRE-
GÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014) 
A Comissão de Pregão, do CONSÓRCIO INTER-
MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
TERRITÓRIO DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC, 
no exercício das atribuições que lhe confere a Por-
taria nº 008/2021/CIVARC, de 12/07/2021, torna 
público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 28/07/2021, 
propostas para: Aquisição de materiais de expedien-
te, destinados ao Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas 
- CIVARC.  Critério de Julgamento – POR ITEM. 
O recebimento será exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico: www.bll.org.br.  Os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital 
completo pelos sites: http://www.bll.org.br, http://
transparencia.civarc.com.br/portal-licitacoes/, atra-
vés do e-mail licitacaophl03@gmail.com e na sede 
do CIVARC, localizado na Rua Beija Flor, nº 161, 
Bairro Japuíra, Japira-PR, no horário das 08:30 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Japira, 13 de julho 
de 2021. Raíssa Pimentel Vilas Boas – Pregoeira.

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL Aditivo Nº: 
01/2021 - Contrato Nº: 84/2020-Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contratada: 
HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA-
LHO LTDA-Valor: 1.585,98 (um mil quinhentos e oiten-
ta e cinco reais e noventa e oito centavos) -Vigência: 
Início: 08/07/2021 Término: 15/07/2021-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 22/2020 Objeto: Fica 
suprimido o valor contratual em R$ 1.585,98 (um mil 
quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito 
centavos). Diante da supressão realizada na cláusula 
anterior, altera-se o valor contratual de R$15.948,98 
(quinze mil novecentos e quarenta e oito reais e no-
venta e oito centavos), para R$ 14.363,00 (quatorze 
mil trezentos e sessenta e três reais). Pinhalão, 08 
de Julho de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 
(PMWB)

PARTICIPAÇÃO: AMPLA CONCORRÊNCIA 

O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO 
DO PARANÁ, torna público que fará realizar às 09:00 
(nove) horas, do dia 30 (trinta) de Agosto de 2021, 
na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau 
Braz, na Rua Expedicionários, nº 200, Centro, CEP 
84.950-000, Wenceslau Braz, Estado do Paraná, 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo TÉCNICA E 
PREÇO, objetivando “a contratação de Agência de 

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
(PMWB)

PARTICIPAÇÃO: AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO 
DO PARANÁ, torna público que fará realizar às 09:00 
(nove) horas, do dia 02 (dois) de Agosto de 2021, 
na Sala de Reuniões da Prefeitura de Wenceslau 
Braz, na Rua Expedicionários, nº 200, 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 execução de serviços, 
incluindo o fornecimento de material para execução 
da obra de calçamento com pedra poliédrica na rua 
Aguinaldo Pereira Lima da cidade de Wenceslau Braz, 
conforme Contratos de Repasse nº 868710/2018/
MCIDADES/CAIXA e Contrato de Repasse nº 
881077/2018/MCIDADES/CAIXA, contemplando 
sistema de drenagem, calçada com acessibilidade, 
rampa para cadeirantes e construção de bocas de 
lobo e acessos; pela Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Serviços Urbanos, conforme descrição no 
Edital de Tomada de Preços nº 002/2021 (PMWB) 
e seus anexos.

A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá 
ser examinada no endereço supramencionado a 
partir do dia 15 de Julho de 2021 no horário comer-
cial, ou acessar através do site do município, www.
wenceslaubraz.pr.gov.br.
Wenceslau Braz-PR, 13 de Julho de 2021.
Maicon Henrique da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Propaganda para prestação dos serviços publicitá-
rio”, conforme descrição no Edital de Concorrência 
Pública nº 001/2021 (PMWB) e seus anexos.

A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá 
ser examinada no endereço supramencionado a 
partir do dia 15 de Julho de 2021 no horário co-
mercial, ou acessar através do site do município, 
www.wenceslaubraz.pr.gov.br.

Wenceslau Braz-PR, 13 de Julho de 2021.

Maicon Henrique da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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[PACOTE]

Ratinho Junior anuncia construção de 
penitenciária no Norte Pioneiro

Anúncio foi feito pelo governador nesta segunda-feira. Local será construído no 
município de Ribeirão do Pinhal com capacidade para até 800 detentos

[SEGURANÇA PÚBLICA]

Das Agências

A região do Norte Pio-
neiro do Paraná vai rece-
ber uma penitenciária de 
segurança média que será 
construída no município de 
Ribeirão do Pinhal. A nova 
unidade com capacidade 
para receber 800 detentos, 
única no Estado, contará 
com automação e tecnolo-
gia, possibilitando melhor 
monitoramento e maior 
segurança, dentro e fora 
do presídio.
O anúncio foi feito nesta 
segunda-feira (12) pelo 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior, em reu-
nião no Palácio Iguaçu 
com o prefeito da cidade, 
Dartagnan Calixto Fraiz, 
e o secretário de Estado 

da Segurança Pública, 
Romulo Marinho Soares.
O investimento será de 
R$ 48 milhões, com recur-
sos do governo federal. A 
expectativa é que o pro-
cesso de licitação da obra 
seja concluído até o fim 
de setembro, com a cons-
trução do complexo come-
çando ainda neste ano. “É 
uma obra que vai ajudar a 
melhorar o sistema penal 
do Paraná com a abertura 
de mais vagas. E terá ainda 
um impacto importante 
para toda a região em 
termos de segurança”, afir-
mou o governador.
“Ribeirão do Pinhal ganha 
também no aspecto econô-
mico, com mais gente movi-

mentando o comércio e a 
abertura de novos postos 
de trabalho”, reforçou Rati-
nho Junior. A estimativa 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública aponta 
para a criação de até 120 
empregos diretos com o 
funcionamento da peniten-
ciária na cidade, que tem 
cerca de 14 mil habitantes.
A penitenciária exclusi-
vamente masculina será 
instalada em uma área de 8 
mil metros quadrados loca-
lizada na PR-439, próxima 
ao trevo que liga Ribeirão 
do Pinhal à Abatiá e Santo 
Antônio da Platina. O ter-
reno, doado pela prefeitura, 
fica a cerca de cinco quilô-
metros da zona urbana.

“O Paraná recebeu a missão 
para implantar esse impor-
tante projeto. A Secretaria 
de Segurança Pública está 
fazendo todas as tratativas 
necessárias para iniciar e 
entregar o quanto antes 
essa obra, algo que vai 
beneficiar o sistema peni-
tenciário do Estado como 
um todo”, destacou Soares.
De acordo com a Sesp, a 
construção do presídio 
em Ribeirão do Pinhal 
vai facilitar também a 
transferência de presos e 
a diminuição da lotação de 
unidades carcerárias loca-
lizadas em outras comarcas 
da região, como Londrina, 
Cambará, Jacarezinho e 
Santo Antônio da Platina, 

entre outras.
“É algo que extrapola 
Ribeirão do Pinhal, vai 
beneficiar o Norte e o 
Norte Pioneiro do Estado. 
A penitenciária não é só 
um prédio. Ela traz con-
sigo um número grande de 
pessoas, que vão morar na 
região, gastar na região e 
impulsionar a economia. 
O efetivo da Polícia Militar 
também deve aumentar, 
melhorando significati-
vamente a segurança”, 
explicou Fraiz. “Vai mudar 
o perfil da cidade, tenho 
consciência disso”.

O Ministério da Jus-
tiça e da Segurança Pública 
classifica as penitenciárias 
em segurança máxima 
e segurança média. As 
primeiras são estabeleci-
mentos penais destinados a 
abrigar presos com conde-
nação em regime fechado, 

dotados exclusivamente 
de celas individuais. Os 
de segurança média, por 
sua vez, possuem celas 
individuais e coletivas. É 
um registro protocolar e 
que não implica “menos 
segurança”.

[SEGURANÇA MÉDIA]
A construção da peni-

tenciária de Ribeirão do 
Pinhal faz parte de um 
investimento de mais de 
R$ 120 milhões na segu-
rança pública do Paraná. 
Os recursos serão usados 
para projetos e obras, além 
da aquisição de armas e 
equipamentos.
Um dos repasses, de R$ 32 
milhões, será usado para 
aplicação no programa 
de atenção psicossocial 

Prumos e auxílio no enfren-
tamento do crime organi-
zado. A tratativa de compra 
de novas pistolas para as 
polícias do Paraná também 
avançou, com aporte de R$ 
31,5 milhões.
Outros R$ 11,3 milhões 
serão usados para aquisi-
ção de fardamento aos poli-
ciais, como coletes balís-
ticos, capacetes e outros 
tipos de equipamentos, e 
R$ 16 milhões atualizarão 

a comunicação interna 
diária com a aquisição de 
rádios digitais, garantindo 
mais segurança na trans-
missão de informações sigi-
losas do campo operacional 
das forças de segurança na 
fronteira.
“Estamos trabalhando 
para que o Paraná possa 
melhorar ainda mais a 
estrutura de segurança 
pública”, afirmou o secre-
tário.
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