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ACESSE-ME

[IMUNIZAÇÃO]
Pela primeira vez em seis meses, 
campanha de vacinação contra Covid 
é suspensa em Siqueira Campos
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Valeriane Guidio Ferreira, não há 
previsão para retomada da vacinação e município aguarda retorno do governo estadual

Câmara entrega título de 
Cidadã Horária de Wenceslau 
Braz a Dona Pureza Amaral

Projeto do vereador Josemar Furini homenageia a história de vida da senhora que 
faleceu aos 99 anos e era figura querida entre os brazenses

Projeto que propõem mudar horário das sessões na 
Câmara de Arapoti é aprovado em 1º turno



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, 21 de julho de 2021 - Edição 2558

Política e

Um projeto apro-
vado em primeira votação 
tem dividido opiniões no 
município de Arapoti. 
Isso porque a proposta 
tem como objetivo alte-
rar o horário em que são 
realizadas as sessões da 
Câmara de Vereadores do 
município. 
Atualmente as sessões são 
realizadas as segundas-fei-
ras no horário das 18h00, 
mas com a alteração, caso 
o projeto seja aprovado 
em definitivo, às reuniões 
continuam na segunda-
-feira, porém passam a ser 
realizadas às 15h00. 
O projeto é de autoria dos 
vereadores Buika (PSL), 
Edilson Corsini (DEM) e 
Jorginho (PSDB) que como 
justificativa para proposta 
expõem que o novo horá-
rio tem como finalidade 

facilitar a participação dos 
servidores e secretários 
municipais nas sessões, 
além de gerar economia 
aos cofres da cada de Leis. 
Segundo o vereador Buika, 
a mudança pode gerar eco-
nomia para a câmara supe-
rior aos R$ 100 mil. “Com a 
alteração também vamos 
cortar gastos, segundo 
cálculos serão mais de 
120 mil de economia neste 
mandato”, ressaltou o par-
lamentar. “Além disso, 
facilitará a participação de 
alunos das escolas muni-
cipais quando possível, os 
quais poderão ser trazidos 
por seus professores para 
conhecimento do trabalho 
do legislativo”, comple-
mentou.
Já o vereador Corsini res-
saltou que a mudança pode 
ser experimental e também 

tem como objetivo aumen-
tar a inclusão escolar nas 
atividades do Legislativo. 
“Após um período de novo 
horário, caso a alteração 
não agrade, podemos voltar 
atrás e realizar as Sessões 
novamente às 18 horas. 
Também é um horário que 
pode facilitar a inclusão das 
atividades da Câmara no 
ambiente escolar”, expli-
cou. 
Durante a sessão desta 
segunda-feira (19), o pro-
jeto foi aprovado em pri-
meiro turno pelo placar de 
seis votos favoráveis e dois 
contrários, seguindo assim 
para segunda votação que 
deve ocorrer na próxima 
segunda-feira (26).
O vereador Dikinho (Pode-
mos) optou por se abster 
da votação justificando a 
decisão devido a interesse 

pessoal da matéria e se 
demonstrou prejudicado 
com o novo horário caso 
aprovado. “Como sou fun-
cionário público, acredito 
que a intenção desse pro-
jeto seja dificultar a minha 
participação”, disse o par-
lamentar.
Dikinho também alegou 
que o novo horário pode 
prejudicar a participação 
popular nas reuniões do 
Poder Legislativo muni-
cipal. “Além disso, ficará 
prejudicada a participação 
da população que trabalha 
no período da tarde, mesmo 
que de forma remota”, 
pontuou o vereador que 
também questionou a eco-
nomia financeira citada 
pelos autores da proposta. 
“A economia apontada pelo 
vereador Buika não consta 
na justificativa do projeto, 

portanto não podemos 
visualizar como será feito 
este corte de gastos, já que 
o consumo de energia elé-
trica é o mesmo no período 
da tarde”, completou. 
Nas redes sociais a divulga-
ção da proposta dividiu opi-
niões entre os internautas 
onde, por um lado, há quem 
seja contra a mudança 
também apontando que 
o novo horário dificulta 
a participação popular 
nas decisões e discus-
sões do Legislativo, já por 
outro, alguns defenderam 
a mudança sob o ponto de 
vista da economia onde o 
dinheiro pode ser direcio-
nado a outras áreas, como 
no caso da Saúde. 

[EM DISCUSSÃO]
Projeto que propõem mudar horário das sessões na 

Câmara de Arapoti é aprovado em 1º turno
Segundo autores da proposta, mudança pode gerar uma economia de até R$ 120 mil 
aos cofres da casa de Leis e tornar mais fácil a participação de servidores nas sessões

Da Redação
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SAMU REGIONAL
O Ministério da Saúde anunciou a habilitação do SAMU 

da 6ª Regional de Saúde do Paraná, atendendo a um pedido 
do governador Ratinho Júnior, do secretário Beto Preto e 
do deputado Hussein Bakri. Na prática, a partir de agora o 
atendimento será custeado de forma tripartite entre União, 
Estado e municípios, dividindo os custos que, desde janeiro, 
eram bancados integralmente pelas 9 prefeituras da região, 
num rateio conforme o número de habitantes.

HOSPITAL REGIONAL
O prefeito Amin Hannouche afirmou que o Hospital 

Regional de Cornélio Procópio já está com 96% de suas obras 
prontas. O município aguarda a liberação de recursos do 
Governo do Estado para a compra dos equipamentos. “Esta-
mos chegando ao final desta obra, restando apenas 4% para 
a finalização e entrega ao município. Isto nos dá um alento 
e faz com que possamos prosseguir nas tratativas junto ao 
governo estadual para a liberação dos R$20 milhões necessá-
rios à aquisição dos equipamentos”, disse Amin Hannouche.

HOSPITAL REGIONAL II
Amin Hannouche informou que esteve recentemente 

com o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) – que está 
fazendo o elo nos entendimentos entre o município e o Governo 
do Estado para a liberação do recurso – e finalizando com sua 
equipe o orçamento completo desses materiais. “Estamos 
colhendo vários orçamentos para que possamos obter um 
preço médio de todos os equipamentos necessários ao funcio-
namento do hospital”, adiantou.

FRONTEIRA IMUNIZADA
Foz do Iguaçu deve ser um dos primeiros municípios 

brasileiros a encerrar a vacinação contra a Covid-19 com ao 
menos uma dose na sua população adulta. Essa velocidade 
só será possível porque o Ministério da Saúde destinou ao 
município e outros três da região de fronteira no Paraná um 
lote extra de imunizantes como estratégia de controle da cir-
culação de novas variantes, como a delta (indiana).

BALANÇO LEGISLATIVO
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, 

deputado Ademar Traiano, destacou a alta produtividade do 
Legislativo paranaense e a discussão e aprovação de matérias 
importantes para toda a sociedade. “Entre outras questões, 
também de suma importância para o Paraná, a discussão sobre 
o pedágio ganhou novo rumo, mais favorável aos paranaen-
ses. A ação da Assembleia foi decisiva, graças às audiências 
públicas sobre o tema em todo o Estado”, disse.

OAB-PR
A sede da OAB no Paraná completou 15 anos. Insta-

lado no bairro do Ahú, em Curitiba, o edifício projetado pelo 
arquiteto Leonardo Costa Hauer foi inaugurado na gestão do 
presidente Manoel Antonio de Oliveira Franco (2004-2006). A 
OAB Paraná também reuniu várias lideranças empresariais 
e de órgãos de classe em movimentos importantes, como “O 
Paraná que Queremos”, entre outras dezenas de eventos, 
palestras, congressos, seminários e encontros da área jurídica.

Da Assessoria

Dados do Cadastro 
Geral de empregados e 
Desempregados (CAGED) 
demonstram que Jagua-
riaíva encerrou os cinco 
primeiros meses do ano 
com saldo positivo de 
empregos. Conforme o 
balanço, houve 1.432 des-
ligamentos e 2.076 admis-
sões até maio, ficando um 
saldo de 644 empregos com 
carteira assinada.
Embora nem todas as 
vagas tenham sido preen-
chidas via Agência do 
Trabalhador em Jagua-
riaíva, a unidade foi a 
conexão entre dezenas 
de desempregados e a tão 
sonhada vaga no mer-
cado formal de trabalho. 
Segundo a Secretaria de 
Justiça, Família e Traba-
lho – SEJUF – Regional 
de Ponta Grossa, foram 
211 os encaminhamentos 
feitos via Agência do Tra-
balhador de Jaguariaíva 
no primeiro semestre. 
“Vale ressaltar que a meta 
do município seria de 361 
colocações no ano, ou seja, 
em seis meses chegamos 
num percentual de 58,45% 
da meta anual”, diz o secre-
tário de Desenvolvimento 

Econômico e Agropecuá-
ria e vice-prefeito, Adilson 
Passos Félix.
Outro ponto positivo 
nestes primeiros meses 
foi o crescimento na for-
malização de microem-
preendimentos indivi-
duais (MEI). Somente no 
Espaço Empreendedor 
foram abertas 41 MEIS no 
acumulado desse semes-
tre, totalizando 1.460 MEIS 
formalizadas no municí-
pio atualmente. Dessas, 
980 possuem cadastro 
no sistema da Sala do 
empreendedor da SEDEA. 
“Isto significa que, de 
alguma forma, a maio-
ria dos microempreen-
dedores individuais do 
município já tiveram 
atendimento pelo Espaço 
Empreendedor”, observa 
o secretário da pasta.
Sempre preocupada com 
geração de novos empre-
gos e fortalecimento da 
indústria, comércio e ser-
viços, a prefeita Alcione 
Lemos, observa que os 
resultados já obtidos neste 
sentido foram influencia-
dos pelo apoio da adminis-
tração municipal, seja na 
intermediação de vagas 

de trabalho, na assesso-
ria para formalização de 
MEIS ou na qualificação 
da mão-de-obra.
“Mesmo em meio à pan-
demia conseguimos, com 
protocolos de segurança 
sanitária, adotar medi-
das para manter nosso 
comércio, indústria e 
empresas prestadoras de 
serviço funcionando, evi-
tando assim fechamentos 
e maiores prejuízos aos 
proprietários e funcioná-
rios. Além disso, estamos 
dando continuidade em 
nossos cursos de capacita-
ção, como os realizados no 
Departamento Municipal 
de Ensino Profissionali-
zante, e incentivamos a 
formalização do trabalho 
autônomo, o que garante 
a esses microempreeen-
dedores vários benefícios 
e direitos”, destaca a pre-
feita. Ela acrescenta que a 
administração municipal 
trabalha para oferecer um 
ambiente propício a novas 
oportunidades de trabalho 
aos jaguariaivenses, bem 
como para a manuten-
ção e o crescimento dos 
empreendimentos exis-
tentes.

Jaguariaíva apresenta 
saldo positivo na geração de 

empregos formais
De acordo com dados do CAGED, município encerrou 

os cinco primeiros meses do ano com saldo positivo de 
644 empregos com carteira assinada

[ECONOMIA]
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Equipes do 2º Batalhão da PM lançam 
“Operação Reforço” em Cambará

[SEGURANÇA]

Nesta segunda-feira 
(19), o 2º Batalhão da Polí-
cia Militar de Jacarezinho 
lançou a Operação Reforço 
no município de Cambará 
para reforçar a segurança 
na cidade. 
A operação é uma deter-
minação do Comandante 
Geral coronel Hudson 
Leôncio Teixeira e vai 
contar com apoio de outras 
unidades policiais como 
Batalhão de Operações 
Especiais (Bope e Rone), 

Tropa de Choque de Lon-
drina, além do emprego 
de policiais do 2º Batalhão, 
equipes da Rotam e canil os 
quais já tem maior conhe-
cimento sobre a realidade 
do município. 
De acordo com a PM, a 
operação irá contar com 
ações preventivas e repres-
sivas com patrulhamento 
e bloqueios táticos, satu-
ração aérea, abordagens 
policiais, fiscalização de 
veículos e motos que cir-

culam pelas principais 
rodovias que passam pelo 
município e vias urbanas, 
além de policiamento em 
áreas com maior fluxo de 
pessoas e registros de prá-
ticas criminais. 
O principal objetivo é coibir 
práticas delituosas naquela 
cidade intensificando o 
policiamento ostensivo 
conforme levantamento 
prévio nos sistemas utili-
zados pela Polícia Militar 
do Paraná.

Da Redação

Da Redação

Polícia apreende 
menor apontado 
como autor de 

crimes em Santo 
Antônio da platina

Um menor de 17 anos 
foi apreendido durante 
abordagem policial apon-
tado como autor de crimes 
na cidade de Santo Antô-
nio da Platina. A ocorrên-
cia foi registrada nesta 
segunda-feira (19).
De acordo com infor-
mações da PM, os poli-
ciais realizavam uma ação 
de combate ao crime no 
bairro Sindicato quando 
avistaram dois indivíduos 
suspeitos que, ao perce-
berem a aproximação da 
viatura, empreenderam 
fuga. Com isso, o local 
foi cercado e os policiais 
conseguiram realizar a 
abordagem do adolescente 
na Rua Vereador José 
Antunes. 
Ao ser informado sobre 
a situação, revelou aos 

policiais que, durante a 
fuga, havia abandonado 
um simulacro de arma de 
fogo no telhado de uma 
residência. Assim que os 
policiais encontraram o 
objeto, confirmaram que 
se tratava do mesmo que 
aparece em imagens de 
câmeras de vigilância dos 
estabelecimentos assal-
tados. O menor ainda 
relatou aos policiais que 
participou diretamente de 
ao menos cinco assaltos 
registrados no município, 
tendo como alvo padarias 
e mercados da cidade. 
Frente aos fatos, foi enca-
minhado juntamente com 
o simulacro apreendido a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso.

Ação policial termina com a prisão de suspeito 
de traficar drogas em Ribeirão do Pinhal

Um indivíduo sus-
peito de envolvimento com 
o tráfico de drogas foi preso 
no município de Ribeirão 
do Pinhal nesta segunda-
-feira (19).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
ação contou com a partici-
pação de policiais militares 
e civis que cumpriram 
um mandado de busca e 
apreensão em desfavor de 
um indivíduo de 27 anos 
suspeito de envolvimento 
com o tráfico de drogas no 
município, além de já ter 

respondido pelo crime de 
homicídio doloso. 
Durante a ação policial, os 
policiais cercaram a casa 
do suspeito que tentou 
empreender fuga pelos 
fundos da residência, mas 
acabou sendo contido pelos 
agentes que já estavam 
preparados para tentativa 
de fuga. Durante a aborda-
gem, foi encontrada na cin-
tura do suspeito uma pis-
tola 9 mm carregada com 
17 munições. Já durante 
as buscas pela residência, 
os agentes ainda encontra-

ram mais munições para 
pistola, dois carregadores, 
dois coldres, dois kits para 
limpeza de arma de fogo, 
uma balança de precisão, 
nove buchas de maconha, 
R$ 50, uma mochila, dois 
celulares e um pendrive. 
Frente aos fatos, o suspeito 
e os objetos apreendidos 
foram encaminhados a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 

Da Redação
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ARAPOTI

OUTRAS PUBLICAÇÕES

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 002/2020-Contratante: 
CIVARC-Contratado: RAMIRO LOPES PEREIRA 
Valor do Aditivo: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
-Vigência: Início: 20/07/2021 Término: 19/01/2022
Licitação: PSS/EDITAL nº: 001/2020-Objeto: Con-
tratação de profissionais na área da saúde na es-
pecialidade de Médico Psiquiatra para atendimento 
nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios 
integrantes do CIVARC, sem alteração dos valores 
dos serviços contratados. Japira, 20 de julho de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 003/2020-Contratan-
te: CIVARC-Contratado:  JENIFFER DA ROCHA 
ROSA BUENO Valor do Aditivo: R$ 12.000,00 (doze 
mil reais). -Vigência: Início: 20/07/2021 Término: 
19/01/2022 Licitação: PSS/EDITAL nº: 001/2020-Ob-
jeto: Contratação de profissionais na área da saúde na 
especialidade de Assistente Social para atendimento 
nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios 
integrantes do CIVARC, sem alteração dos valores 
dos serviços contratados. Japira, 20 de julho de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 004/2020-Contratante: 
CIVARC-Contratado:  JULIANA DOMINGOS SIMOES 
DA SILVA Valor do Aditivo: R$ 12.000,00 (doze 
mil reais). -Vigência: Início: 20/07/2021 Término: 
19/01/2022 Licitação: PSS/EDITAL nº: 001/2020-Ob-
jeto: Contratação de profissionais na área da saúde na 
especialidade de Assistente Social para atendimento 
nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios 
integrantes do CIVARC, sem alteração dos valores 
dos serviços contratados. Japira, 20 de julho de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 005/2020-Contratante: 
CIVARC-Contratado:  ELIZETE FEITOSA DA SILVA 
Valor do Aditivo: R$ 12.000,00 (doze mil reais). -Vigên-
cia: Início: 20/07/2021 Término: 19/01/2022 Licitação: 
PSS/EDITAL nº: 001/2020-Objeto: Contratação de 
profissionais na área da saúde na especialidade de 
Assistente Social para atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde dos municípios integrantes do 
CIVARC, sem alteração dos valores dos serviços 
contratados. Japira, 20 de julho de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 006/2020-Contratante: 
CIVARC-Contratado:  ADRIANA FURIATTI.  Valor 
do Aditivo: R$ 9.000,00 (nove mil reais). -Vigência: 
Início: 20/07/2021 Término: 19/01/2022 Licitação: 
PSS/EDITAL nº: 001/2020-Objeto: Contratação de 

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 007/2020-Contratante: 
CIVARC-Contratado: PATRICIA LEMOS. Valor do 
Aditivo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). -Vigência: 
Início: 20/07/2021 Término: 19/01/2022 Licitação: 
PSS/EDITAL nº: 001/2020-Objeto: Contratação de 
profissionais na área da saúde na especialidade de 
Psicóloga para atendimento nas Unidades Básicas 
de Saúde dos municípios integrantes do CIVARC, 
sem alteração dos valores dos serviços contratados. 
Japira, 20 de julho de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 009/2020-Contratante: 
CIVARC-Contratado:  JOSIANE LIMA COSTA PAU-
LINO. Valor do Aditivo: R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
-Vigência: Início: 20/07/2021 Término: 19/01/2022 Lici-
tação: PSS/EDITAL nº: 001/2020-Objeto: Contratação 
de profissionais na área da saúde na especialidade 
de Assistente Social para atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde dos municípios integrantes do 
CIVARC, sem alteração dos valores dos serviços 
contratados. Japira, 20 de julho de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 010/2020-Contratante: 
CIVARC-Contratado:  THATIANE DOS SANTOS PE-
RES. Valor do Aditivo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
-Vigência: Início: 20/07/2021 Término: 19/01/2022 Lici-
tação: PSS/EDITAL nº: 001/2020-Objeto: Contratação 
de profissionais na área da saúde na especialidade 
de Psicóloga para atendimento nas Unidades Básicas 
de Saúde dos municípios integrantes do CIVARC, 
sem alteração dos valores dos serviços contratados. 
Japira, 20 de julho de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 
CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 011/2020-Contratante: 
CIVARC-Contratado: JHENIFER SLUBODA FER-
RARI. Valor do Aditivo: R$ 7.500,00 (sete mil e qui-
nhentos reais). -Vigência: Início: 20/07/2021 Término: 
19/01/2022 Licitação: PSS/EDITAL nº: 001/2020-Ob-
jeto: Contratação de profissionais na área da saúde 
na especialidade de Psicóloga para atendimento 
nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios 
integrantes do CIVARC, sem alteração dos valores 
dos serviços contratados. Japira, 20 de julho de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMUNICI-
PAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 
DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC -EXTRATO 

profissionais na área da saúde na especialidade de 
Assistente Social para atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde dos municípios integrantes do 
CIVARC, sem alteração dos valores dos serviços 
contratados. Japira, 20 de julho de 2021.

CONTRATUAL
Aditivo nº: 002 Contrato nº 017/2020-Contratante: 
CIVARC-Contratado: SILVIA APARECIDA FERREIRA 
DIAS GONÇALVES. Valor do Aditivo: R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais). -Vigência: Início: 20/07/2021 
Término: 19/01/2022. Licitação: PSS/EDITAL nº: 
001/2020-Objeto: Contratação de profissionais na 
área da saúde na especialidade de Médico Pediatra 
para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde 
dos municípios integrantes do CIVARC, sem alteração 
dos valores dos serviços contratados. Japira, 20 de 
julho de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 12.601.793/0001-83  
 

EXTRATO 
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 
Edital de Pregão Eletrônico nº 30/2021 
Processo nº 69/2021 
A Pregoeira comunica aos interessados na execução do 
objeto do Edital supramencionado, que após a análise e 
verificação das propostas de preços e da documentação de 
habilitação, decidiu classificar e habilitar o seguinte 
proponente: 

Nº Empresa Valor 
1 JCS BUENO SUPRIMENTOS  7.890,00 

 
Arapoti, em 09 de Julho de 2021. 

Ana Aline Santos Mendes 
Pregoeira 

 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 12.601.793/0001-83  
 

EXTRATO 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

 

Despacho de Pregoeira. 
De 09/07/2021 
 

Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
de Pregão Eletrônico n° 30/2021, as empresas: 
 

Nº Empresa Valor 
1 JCS BUENO SUPRIMENTOS 7.890,00 

 

Objeto: Formação de Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de Manta de casal, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 

ANA ALINE SANTOS MENDES 
PREGOEIRA 

 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 12.601.793/0001-83  
 

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

 

Despacho da Presidente do Fundo Municipal de 
Assistência Social. 
 De 16/07/2021 
 

Homologando o procedimento licitatório realizado na 
modalidade de Pregão Eletrônico n° 30/2021, as empresas: 
 

Nº Empresa Valor 
1 JCS BUENO SUPRIMENTOS 7.890,00 

 

Objeto: Formação de Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de Manta de casal, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 

OSICLEIA M. CARNEIRO FELIPE 
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2021 
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 30/2021 

PROCESSO Nº Processo 69/2021 
INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

OBJETO: Formação de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Manta de casal, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social 
FORNECEDOR: JCSBUENO SUPRIMENTOS, C.N.P.J. 17.672.613/0001-78 

VALOR GLOBAL: 7.890,00 (Sete Mil, Oitocentos e Noventa Reais) 
PREÇOS REGISTRADOS: 

Código Descrição  Marca  Uni Quant Preço uni Preço total 
31731 Manta de Casal 100% Microfibra. 

Dimensões 1,80mx2,20m  
JOLITEX 
MICROFIBRA 

UNI 300,00 26,30 7.890,00 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.001.08.244.0002.2045.2730.3.3.90.32.04.00 
DATA ASSINATURA: 20/07/2021. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de 
seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti. 

 

ARAPOTI

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 SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 20/2021.
Processo nº 38/2021.
O Município de Arapoti, Estado do Paraná, através de seu pregoeiro, abaixo assinado, nomeado por força das 
disposições contidas no Decreto Municipal nº 5.882/2021, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados, que considerando os pedidos de esclarecimentos e impugnação, impetrados por 
interessadas no certame, decide SUSPENDER o PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2021, oriundo do PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 38/2021, para revisão e retificação no edital.
Ressalta-se que o Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para abertura do certame. 
Informações pelos e-mails: licitacao@arapoti.pr.gov.br e idineu.silva@arapoti.pr.gov.br.
Arapoti, 20 de julho de 2021.
Idineu Antonio da Silva
Pregoeiro

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUNDIAÍ DO SUL–PR
Lei Municipal nº356/2010 e Lei Municipal nº 367/2010
R. São Francisco, nº75– Centro CEP86470-000 - Jundiaí do Sul - PR.
RESOLUÇÃO Nº 07/2021
SÚMULA: Dispõe sobre a Instituição da Comissão Organizadora da XIII Confe-
rência Municipal de Assistência Social do município de Jundiaí do Sul, estado 
do Paraná.
O CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) de Jundiaí do Sul, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis Municipais n° 356/2010 e 
367/2010 e;
CONSIDERANDO a Deliberação da Plenária realizada em 20 de julho de 2021;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
O Pregoeiro do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio 
devidamente nomeados através da Portaria nº nº 56/2021 de 05/04/2021,  não 
havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público 
a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 010/2021, para à Aquisição de Veículo automotor utilitário sem acessibilidade 
(zero quilômetro), capacidade para 07 lugares, motorização mínima de 1.4, com 
05 portas, direção hidráulica ou elétrica, na cor branca para atender a Emenda 
Parlamentar nº 202040560007, de acordo com as descrições constantes do 
Memorial Descritivo (ANEXO I), de acordo com a solicitação feita pelo Depar-
tamento Municipal de Assistência Social. Declarada vencedora do certame a 
Empresa como segue:
Empresa Ouricar Ourinhos Veículos de Peças Ltda, CNPJ nº 53.386.306/0001-94. 

Item Quant Unid Descrição do Veiculo Marca VALOR
02 01 Unid. Veículo automotor zero quilo-

metro, tipo passeio utilitário, 
ano/modelo 2021/2021, com 
as características mínimas 
como capacidade para 07 
passageiros, cor Cinza, com 
câmbio automático, equipado 
com motor igual ou superior a 
106cv. Com todos os equipa-
mentos de segurança exigidos 
pelo CONTRAN. 12 meses de 
garantia sem limite de quilome-
tragem. Observação: apresen-
tar folder do veículo proposto; 
onde caracteriza o veículo 
ofertado com dados técnicos 
opcionais e acessórios originais 
do fabricante. Forma de paga-
mento, conforme especificação 
no edital O veículo adquirido 
devera obrigatoriamente fazer 
constar nas portas laterais e 
parte traseira as informações a 
serem enviadas posteriormente 
pelo Setor Requisitante.

C h e -
v r o -
l e t /
Spim 

109.400,00

Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

as necessidades da administração. 
Assim sendo, ficando a proponente acima citada vencedora do certame e sugere 
à autoridade superior a homologação do presente Pregão Presencial nº 010/2021.
Jundiaí do Sul- PR, 20 de julho de 2021.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
Homologo a decisão do senhor Pregoeiro do Município Sr. Walderlei Leme 
Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomeados através da Portaria 
nº 056/2021 de 05/04/2021, não havendo nenhuma interposição de recurso 
por parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, para à Aquisição de Veículo 
automotor utilitário sem acessibilidade (zero quilômetro), capacidade para 07 
lugares, motorização mínima de 1.4, com 05 portas, direção hidráulica ou elétrica, 
na cor branca para atender a Emenda Parlamentar nº 202040560007, de acordo 
com as descrições constantes do Memorial Descritivo (ANEXO I), de acordo com 
a solicitação feita pelo Departamento Municipal de Assistência Social. Declarada 
vencedora do certame a Empresa como segue:
Empresa Ouricar Ourinhos Veículos de Peças Ltda, CNPJ nº 53.386.306/0001-94. 

Item Quant Unid Descrição do Veiculo Marca VALOR
02 01 Unid. Veículo automotor zero quilo-

metro, tipo passeio utilitário, 
ano/modelo 2021/2021, com 
as características mínimas 
como capacidade para 07 
passageiros, cor Cinza, com 
câmbio automático, equipado 
com motor igual ou supe-
rior a 106cv. Com todos os 
equipamentos de segurança 
exigidos pelo CONTRAN. 
12 meses de garantia sem 
limite de quilometragem. 
Observação: apresentar 
folder do veículo proposto; 
onde caracteriza o veículo 
ofertado com dados técnicos 
opcionais e acessórios origi-
nais do fabricante. Forma de 
pagamento, conforme espe-
cificação no edital O veículo 
adquirido devera obrigato-
riamente fazer constar nas 
portas laterais e parte traseira 
as informações a serem en-
viadas posteriormente pelo 
Setor Requisitante.

Chevro-
let/Spim 

109.400,00

Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. 
Assim sendo, ficando a proponente acima citada vencedora do certame do 
presente Pregão Presencial nº 010/2021.
Jundiaí do Sul- PR, 20 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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RESOLVE:
Art. 1° - Instituir a Comissão Organizadora da XIII Conferência Municipal de As-
sistência Social de 2021, cujo tema central é “Assistência Social: Direito do Povo 
e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades 
e garantir proteção social”;
 Art. 2º - A Comissão Organizadora da XIII Conferência Municipal de Assistência 
Social de 2021 contará com a participação dos conselheiros abaixo:
Governamental
Emília Cristiany Cassemiro Alves
Josiane Cipriano as Silva Tonche
Edinéia da Silva Visoto

Sociedade Civil
Maria Neuci Marciano de Oliveira 
Ivanise de Lima 
Denis Nunes de Macedo

Art. 3º - O Departamento Municipal de Assistência Social proporcionará o apoio 
técnico e administrativo necessário ao funcionamento da Comissão Organizadora 
da conferência municipal.
Art. 4º - A Comissão Organizadora poderá contar com o apoio de colaboradores 
eventuais para auxiliar na realização da XIII Conferência Municipal de Assistência 
Social sendo toda e qualquer pessoa que possa prestar colaboração na organização 
da conferência sem gratificação ou remuneração sendo atividades colaborativas;
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Jundiaí do Sul/PR, 20 de julho de 2021.
EDINÉIA DA SILVA VISOTO
Presidente do CMAS

EDITAL N0 63/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO – 
ERRATA
Objeto: Aquisição de kit de livros - biblioteca 
educação infantil, destinados à Escola Municipal 
Anita Alves Meyer e livros para o Setor Jurídico do 
município.
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal 
de Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 175/2021, de 15/07/2021, torna 
público, para conhecimento dos interessados que no 
aviso de Licitação publicado no Jornal Folha Extra, 
Edição 2557, de 20 de julho de 2021, página 11:
Onde se lê: Edital nº 62/2021. Leia-se: Edital nº 
63/2021.  Permanecem inalteradas as demais 
condições.
Pinhalão, 20 de julho de 2021. Raíssa Pimentel 
Vilas Boas - Pregoeira.

ERRATA- ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-EXTRATO CONTRA-
TUAL-Contrato Nº: 158/2021-Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: 
M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI – ME-Valor: 
198.769,03 (cento e noventa e oito mil setecentos 
e sessenta e nove reais e três centavos) -Vigência: 
Início: 16/07/2021 Término: 16/07/2022-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 54/2021-Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS. Pinha-
lão, 20 de Julho de 2021
ONDE SE LÊ: M V MEDINA DE CARVALHO EI-
RELI – ME 
LÊ-SE: CONSTRUTORRES LTDA
ONDE SE LÊ: Valor: 198.769,03 (cento e noventa 
e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e três 
centavos)
LÊ –SE: 112.249,95 (Cento e doze mil duzentos e 
quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 160/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: CONS-
TRUTORA E METALURGICA MEGE EIRELI-Valor: 
415.948,44 (quatrocentos e quinze mil novecen-
tos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro 
centavos) -Vigência: Início: 20/07/2021 Término: 
20/12/2021-Licitação: Tomada de Preço p/ Obras 
e Serv. Engenharia Nº: 2/2021-Objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA 
METÁLICA PARA A ARQUIBANCADA DO CENTRO 
DE EVENTOS CONFORME CONTRATO DE RE-
PASSE N° 864935/2018/MTUR/CAIXA. Pinhalão, 
20 de Julho de 2021

PINHALÃO
 

                                   
EDITAL N0 64/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO - Exclusivo para ME, EPP 

e MEI (LC N°123/2006 aletrada pela LC N° 147/2014) 
A Comissão de Pregão, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, no exercício das atribuições que 
lhe confere a Portaria nº 175/2021, de 15/07/2021, torna público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 03/08/2021, propostas para: Objeto da Licitação: aquisição de matérias 
de construção, destinados à todas as Secretarias. Critério de Julgamento – Menor Preço 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, https://e-
gov.betha.com.br/transparencia, através do e-mail licitacaophl04@gmail.com e no setor de licitações, 
localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00 horas.  Pinhalão, 20 de julho de 2021. Mayara Almendanha Mota -  Pregoeira 

        

Câmara 
entrega título 
de Cidadã 
Horária de 
Wenceslau 
Braz a Dona 
Pureza Amaral

Na sessão ordinária da 
Câmara de Vereadores, nesta 
terça-feira (13), foi entregue 
o Título de Cidadã Honoraria 
do Município de Wenceslau 
Braz a Pureza Inácio da Silva 
Amaral ao seu filho Fernando 
Amaral, devido a homena-
geada ter falecido em 2020.
A indicação de reconheci-
mento foi aprovada na legis-
latura 2017-2020, quando o 
Decreto Legislativo 04, de 30 
de junho de 2020, de autoria 
do Vereador Josemar Furini 
foi aprovado por unanimidade 
pelos vereadores daquela 
época.
Segundo o autor da homena-
gem, Josemar Furini, o título 
era para ser entregue no ano 
passado, mas não foi realizado 

a entrega devido ao faleci-
mento e as restrições da pan-
deia do Covid-19. “Hoje estou 
sentindo muito feliz, pois no 
ano passado apresentei o pro-
jeto e foi aprovado por todos 
os pares, homenageando dona 
Pureza, uma pessoa muito 
querida, aqui de Wenceslau 
Braz. Infelizmente a gente não 
pode entregar a ela, pois ela 
veio a falecer antes da entrega 
e hoje conseguimos entre-
gar ao seu filho, o Fernando 
Amaral, o quadro do título 
de cidadã honoraria. Estamos 
muito felizes em podermos 
participar deste momento que 
eu sei que é muito feliz a todos 
da família”, falou Furini.
Fernando Amaral, filho da 
homenageada, falou à Folha 

Extra sobre a homenagem e a 
felicidade de receber o título 
que reconhece sua mãe como 
cidadã brazense. “Esta foi a 
maior emoção boa que tive 
nos últimos anos, uma grande 
felicidade receber este quadro, 
em casa é a segunda vez, pri-
meiro com meu pai onde uma 
Rua da Vila Santa Madalena 
tem o nome do meu pai João 
Bueno Amaral. Agora minha 
mãe ter o título de cidadã a 
alegria foi muito maior, pre-
cisei me segurar para não 
chorar aqui. Quero agradecer 
ao presidente Josemar Furini 
pelo reconhecimento e a todos 
os vereadores que apoiaram 
a iniciativa em homenagear 
minha mãe” declarou Fer-
nando Amaral.

Da Redação
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[CAMPANHA]

Após seis meses de 
campanha de vacinação 
contra a Covid-19, pela 
primeira vez as equipes 
de Saúde do município 
de Siqueira Campos sus-
penderam a aplicação do 
imunizante. O motivo da 
decisão está relacionado à 
falta de vacinas para apli-
cação da primeira dose. As 
informações são do radia-
lista Claret Coutinho. 
A secretária municipal de 
Saúde, Valeriane Guidio 
Ferreira, explicou que a 
retomada da campanha de 
vacinação agora depende 
do governo estadual e da 
chegada de novas doses. 
“Interrompemos a aplica-
ção das vacinas devido à 
falta de doses e agora esta-
mos aguardando comu-
nicado da 19ª Regional de 
Saúde sobre a chegada 
de novas doses da vacina, 
porém, não há previsão”, 
explicou. 
Valeriane ainda expli-
cou que as equipes de 
Saúde estão seguindo os 

protocolos de aplicação 
e cronograma e, tendo 
vacinas, estas são aplica-
das. “Quando o governo 
manda as vacinas, a gente 
realiza a aplicação das 
doses. É o que estamos 
fazendo desde o início da 
campanha, porém, agora 
não há doses”, pontuou. No 
momento, as equipes vêm 
realizando a imunização de 
pessoas com idade igual ou 
superior aos 35 anos. 
Apesar disso, a secretaria 
informou que as equipes 
continuam realizando a 
aplicação da segunda dose 
do imunizante que seguiu 
normalmente nesta segun-
da-feira (29) para as pessoas 
que estavam agendadas. 
“Nós temos algumas doses 
das vacinas AstraZenica e 
Coronavac para serem apli-
cadas as segundas doses. 
Então, quem já estiver com 
a aplicação vacinada deve 
comparecer a unidade de 
Saúde”, frisou. 
No fim da tarde desta segun-
da-feira (19), a assessoria da 

[IMUNIZAÇÃO]
Pela primeira vez em seis meses, campanha de 

vacinação contra Covid é suspensa em Siqueira Campos
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Valeriane Guidio Ferreira, não há 

previsão para retomada da vacinação e município aguarda retorno do governo estadual
Da Redação

De acordo com o 
último boletim divulgado 
pela prefeitura sobre o 
“vacinômetro” no muni-
cípio, ao todo o município 
já recebeu 19.950 doses da 
vacina, sendo 9.609 destina-
das a aplicação da primeira 
dose, 2.495 para aplicação 
da 2ª dose e 1.846 vacinas 
de dose única. O boletim 
ainda aponta que 53,9% da 
população alvo já foi imu-
nizada ao menos com uma 
dose da vacina. 
Entre as vacinas recebidas 
pelo município, estão as da 
AstraZeneca (6.815 doses), 
Butantan (4.647 doses), 

Jassen (1.845 doses) e Pfizer 
(1.152 doses).
Já em relação à situação da 
Covid-19 no município, o 
boletim informativo divul-
gado nesta segunda-feira 
mostra que desde o início 
da pandemia 4.158 pessoas 
testaram positivo para 
doença, das quais 4.038 já 
receberam alta médica. 
No momento, 36 casos 
estão ativos, sendo 33 em 
isolamento domiciliar e 
três internados. O corona-
vírus já tirou a vida de 84 
siqueirenses desde o início 
da pandemia.

[NÚMEROS DA COVID] Em live transmitida 
no perfil oficial da prefei-
tura no Facebook nesta 
segunda-feira, o prefeito 
Luiz Henrique Germano e 
seu vice Paulo Leite divul-
garam o lançamento de 
uma nova campanha sob 
o foco “A pandemia não 
acabou”. O objetivo é cons-
cientizar a população para 
não relaxar neste momento 
e evitar que a cidade volte 
a registrar aumento no 
número de casos positivos 
da doença. 
“É uma campanha para que 
possamos manter a flexi-
bilização atual e os casos 
controlas, mas para isso, 
precisamos do apoio de 

todos siqueirenses fazendo 
sua parte. Não realizem 
aglomerações, continuem 
utilizando máscaras e 
álcool gel, além de manter 
o distanciamento”, frisou 
Paulo Leite.
O vice prefeito também 
reforço que há um decreto 
em vigor onde o toque de 
recolher segue das 23h00 
as 05h00 e igrejas, restau-
rantes, bares e lanchonetes 
devem respeitar a ocupa-
ção máxima de até 30% da 
capacidade total do local. 
“Tomamos essas decisões 
para que nos próximos 
dias não soframos com um 
aumento de casos”, expli-
cou Paulo. 

Já o prefeito Germano disse 
que a prefeitura também 
irá manter a fiscalização e 
reforçar as ações de orien-
tação. “Temos visto que 
como o número caiu e a 
vacinação tem avançado, o 
pessoal fica mais tranquilo 
e dá uma relaxada, mas 
não é bem assim. O vírus 
é perigoso e tem que tomar 
muito cuidado, pois têm as 
questões dos casos graves, 
internamentos e óbitos, 
situações que queremos 
evitar que aconteça. A pre-
feitura irá manter o regime 
de fiscalização e também 
as orientações às pessoas, 
comerciantes e empresas”, 
disse. 

prefeitura utilizou as redes 
sociais para informar a 
chegada de uma pequena 
dose de vacina que será 
utilizada para uma espécie 
de repescagem. Com isso, 
profissionais de Saúde fize-
ram um apelo para que as 
pessoas com idade acima 
dos 39 anos que ainda não 
se vacinaram por algum 
motivo como, por exemplo, 

ter tomado à vacina da 
gripe ou ter se infectado 
com a Covid-19, ainda não 
tomaram a vacina contra 
o coronavirus devem pro-
curar o Posto de Saúde 
Central, sala da Covid, para 
receber a aplicação do imu-
nizante entre as 08h00 e às 
11h00 e das 13h00 às 16h00. 
Ainda de acordo com as 
informações divulgadas 

pelas equipes de Saúde, 
assim que o município 
receber uma nova dose de 
imunizantes também será 
realizada uma repescagem 
para as pessoas com idade 
entre os 35 e 38 anos que 
ainda não receberam o 
imunizante. O contato será 
realizado as pessoas que já 
realizaram o cadastro para 
receber a vacina. 


