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Vítima recebe ligação que 
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acaba caindo em golpe
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Decisiva no enfrentamento à pandemia, 
Assembleia também é protagonista em 

debates sobre pedágio e ferrovias

[ARTIGO DE OPINIÃO]



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 quinta-feira, 22 de julho de 2021 - Edição 2559

Opinião e
[ARTIGO]

Decisiva no enfrentamento à pandemia, Assembleia também 
é protagonista em debates sobre pedágio e ferrovias

O semestre que se 
encerrou talvez tenha sido 
o mais difícil da história do 
Paraná. Quando parecia 
que a pandemia da Covid-
19 começava a dar sinais de 
queda, o contágio voltou a 
subir exponencialmente 
e, em pelo menos dois 
momentos, a ocupação dos 
leitos hospitalares ficou na 
casa dos 100%. Medidas 
duras – mas necessárias 
– tiveram de ser tomadas 
para assegurar a priori-
dade número um de salvar 
vidas.
Nesse contexto, Governo 
do Estado e Assembleia 
Legislativa trabalharam 
de forma conjunta em duas 
frentes: fortalecimento das 

ações na área da saúde e 
agilidade nas medidas para 
a retomada econômica. E, 
ainda que não houvesse 
como prever o momento 
que enfrentaríamos, isso só 
foi possível graças ao tra-
balho que vem sendo feito 
no Paraná desde janeiro 
de 2019.
Com o apoio dos deputados 
estaduais, logo de início o 
Governo Ratinho Junior 
colocou em prática uma 
ampla reforma administra-
tiva, que reduziu secreta-
rias, fundiu órgãos e cortou 
cargos comissionados. 
Além disso, foi extinto o 
pagamento da aposenta-
doria a ex-governadores e 
devolvido o avião alugado 

para uso exclusivo do 
chefe do Executivo. Ainda 
entrou em vigor a reforma 
da previdência, que, em 
menos de dois anos, levou 
a Paranaprevidência de um 
déficit anual de R$ 6 bilhões 
para um superávit de R$ 10 
bilhões.
Ao tempo em que a Assem-
bleia aprovava esses proje-
tos de forma ágil, o Governo 
foi tirando do papel uma 
série de programas para 
desenvolver o Estado. O 
Voe Paraná entrou em 
funcionamento como o 
maior programa de avia-
ção regional do Brasil; 
parcerias público-privadas 
passaram a ser firmadas 
em diversas áreas; entraves 

Por Hussein Bakri

burocráticos acabaram 
eliminados para tornar 
mais rápidas as emissões 
de licenças ambientais, em 
favor do desenvolvimento 
sustentável e sem abrir 
mão do cumprimento da 
legislação.
Mas então veio a pandemia 
e a rota precisou ser revista, 
mas sem sobressaltos 
diante do equilíbrio finan-
ceiro que foi construído. 
Com o apoio do Governo 
Federal e de todos os pode-
res do Estado, o Paraná já 
investiu R$ 1,85 bilhão no 
combate à pandemia, tendo 
ativado quase 5 mil leitos 
exclusivos para a Covid-19 
entre UTIs e enfermaria, 
o equivalente a cerca de 
50 hospitais de campanha. 
Infelizmente, mais de 33 
mil paranaenses perderam 
a batalha para essa doença 
maldita, mas, à medida que 
vacinação avança, a curva 
de contágio e de mortes cai 
dia após dia. Até setembro, 
todas as pessoas acima de 
18 anos estarão vacinadas 
com a 1ª dose.
E, no campo da econo-
mia, não faltaram ações 
de auxílio e incentivo aos 
empreendedores: Banco da 
Mulher e Banco do Agricul-
tor, com crédito a juro zero 
em alguns casos e prazo 
dilatado de pagamento; 
o Retoma Paraná com o 
parcelamento de dívidas 
com o Estado e desconto 
de 95% em multas e juros; 
o auxílio emergencial em 
socorro aos 27 setores mais 
afetados pela pandemia; e 
a desobrigação de certidão 
negativa para emprésti-
mos e renegociações com 
a Fomento Paraná. Da 
mesma forma, na área 

social o Cartão Comida 
Boa ofereceu suporte para 
a compra de itens da cesta 
básica aos mais vulne-
ráveis, segue proibido o 
corte de água e luz aos 
mais carentes e a merenda 
escolar foi distribuída às 
famílias dos alunos aten-
didos pelo Bolsa Família.
Além de atender às exi-
gências imediatas no com-
bate ao coronavírus, a 
Assembleia liderou debates 
importantes para a infraes-
trutura e o desenvolvi-
mento do Paraná no médio 
e longo prazo. A partir de 
diversas audiências públi-
cas com a sociedade civil 
organizada, os deputados 
reforçaram o posiciona-
mento que o Governador 
Ratinho Junior levou a 
Brasília por um pedágio 
com tarifas baixas, obras 
no início dos contratos e 
licitação transparente na 
Bolsa de Valores. Já em 
relação às ferrovias, foi 
aprovada uma mudança na 
Constituição autorizando 
que empresas construam 
ramais de suas unidades 
até o traçado da nova Fer-
roeste, que receberá R$ 25 
bilhões de investimento 
privado no trajeto de 1.285 
quilômetros entre Mara-
caju (MS) e Paranaguá. 
Esse grandioso projeto 
prevê ainda quase R$ 1 
bilhão em melhorias no 
Porto, que já bateu recorde 
de movimentação de cargas 
neste semestre e que tende 
a crescer ainda mais com a 
nova ferrovia.
Executivo e Legislativo 
estão unidos em prol dos 
mais de 11,5 milhões de 
paranaenses!Hussein Bakri é deputado estadual, líder do Governo e presidente da 

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná

Pedro de Oliveira/Alep
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Política e
Deputado Stephanes Júnior destina 

emenda para Santana do Itararé
Prefeito Zé Isaac recebeu a emenda de R$100 mil para a Saúde através da representante do parlamentar

Nesta terça-feira (20), 
o prefeito Jose de Jesus 
Isaac, Zé Isaac (PT), rece-
beu em seu gabinete a 
representante do deputado 
federal Stephanes Júnior, 
Maria Cristina Ribeiro, que 
entregou o ofício de uma 
emenda no valor de R$100 
mil a serem aplicados na 
área da Saúde de Santana 
do Itararé.

A emenda de custeio de 
Saúde recebida é uma 
ajuda aos recursos para a 
saúde, sendo que o setor é 
uma de suas prioridades. 
De acordo com a prefei-
tura, a saúde é uma das 
áreas que mais consome 
recursos no orçamento do 
município, além dos repas-
ses obrigatórios feitos pelo 
governo federal – por meio 

do Ministério da Saúde – e 
do governo estadual.
O prefeito agradeceu a 
assessora e ao deputado 
pelo recurso destinado ao 
município. “Agradeço a 
Maria Cristina Ribeiro que 
representa o parlamentar, 
leve os agradecimentos 
meu e de todo povo santa-
nense ao deputado Federal 
Stephanes Júnior pela 

emenda que vem em boa 
hora para ajudar nossa 
população”, agradeceu Zé 
Isaac.
O Chefe do Poder Executivo 
ainda destacou a impor-
tância desta emenda para 
a área da Saúde. “Todos 
os meses a administração 
precisa complementar as 
despesas do setor, dada a 
grande demanda de servi-

ços desde a atenção básica 
até a média e alta comple-
xidade. Por isso, qualquer 
recurso adicional que con-
seguimos é muito impor-
tante, pois reduz um pouco 
a necessidade de investir 
recursos próprios”, expli-
cou o prefeito.

Da Redação

[RECURSOS]

Recentemente a cidade recebeu 
também um reforço aos cofres públi-
cos na casa dos R$500 mil repassados 
pela deputada federal Gleisi Hoffman 
(PT) e pelo deputado estadual Arilson 
Chiorato (PT). Os ofícios, que garan-
tem os recursos, foram entregues na 
visita do deputado ao Chefe do Exe-
cutivo. O Município foi beneficiado 
com R$100 mil para a saúde, R$257 
mil para compra de trator e R$150 
mil para compra de uma plataforma 
de dois eixos.

[OUTRAS EMENDAS]
 “Agradeço a Maria Cristina 

Ribeiro que representa 
o parlamentar, leve os 

agradecimentos meu e de 
todo povo santanense ao 

Deputado Federal Stephanes 
Júnior pela emenda que 

vem para ajudar nossa 
população” 

 Prefeito Zé Isaac

Sérgio Souza visita Arapoti e se reúne com prefeito e vereadores
Prefeito Irani e vereadores aproveitam a visita e entregam pedidos de recursos ao Deputado

[ENCONTRO]

Na manhã desta 
quarta-feira (21), o depu-
tado federal Sergio Souza 
esteve visitando a cidade 
de Arapoti e, durante sua 
passagem pelo município, 
se reuniu com o prefeito 
Irani João Barros, verea-
dores e lideranças locais.
Na ocasião o prefeito solici-
tou algumas demandas do 
município ao parlamentar 
que informou que está 
comprometido em atender 
aos pedidos do Chefe do 
Executivo. 
O prefeito Irani falou da 
importância dessas visitas 
e sobre a vinda de recursos 
para a cidade. “Esses con-
tatos que estabelecemos 

com parlamentares do 
estado, sejam estaduais 
ou federais, resultam em 
recursos e benfeitorias que 
são utilizados para melho-
rar a qualidade de vida da 
população do município, 
por isso esses encontros são 
tão importantes”, destaca o 
prefeito. 
Também participaram 
da reunião o vice-prefeito 
Jan Roelof  Pot, Potinho, 
os vereadores Edilson Cor-
sini, Jean Carlos Klicho-
wski, Lorival de Oliveira 
(Buika) e Maicon Pot, e 
os secretários municipais 
Ademir Moreira e Andréa 
Silva.

Da Redação
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LDO 2022
O governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022. A peça prevê 
uma receita total de R$ 48,3 bilhões para o ano que vem. O 
documento aponta aumento em saúde e assistência social, 
de 4% sobre a LOA 2021.

LDO 2022
A LDO 2022 estima em R$ 4,57 bilhões o montante 

a ser destinado para investimentos, um crescimento de 
47,86% em relação ao previsto na LDO 2021. O chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, lembra que o valor vai se somar aos R$ 5 
bilhões de projetos de infraestrutura já em andamento. “O 
aquecimento econômico vai se refletir nos indicadores de 
renda e de emprego e também na arrecadação do Estado 
e dos municípios”, avalia.

24HS
O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, sancionou a Lei 

Complementar que faz adequações à legislação municipal 
em atendimento à Lei da Liberdade Econômica. Com a 
nova lei, uma das mudanças consistirá na efetividade do 
Alvará Online, levando praticidade e possibilidade de abrir 
uma empresa em menos de 24 horas. “O objetivo desta LC 
é estimular novos negócios, geração de emprego, arreca-
dação e renda”, comentou Ulisses Maia.

ALMA DO NEGÓCIO
A empresa paranaense, Pormade, uma das maiores 

fábricas de portas do Brasil, reformulou todo o Programa de 
Divulgadores Pormade para oferecer maior oportunidade 
de ganhos aos interessados. O projeto, que existe desde 2019 
e já conta com 180 divulgadores, é focado em aumentar a 
propaganda da empresa, dos produtos e da marca. Agora 
o objetivo é alcançar 1.000 divulgadores, com o prazo de 
até o fim de 2021.

GOVERNADOR EM EXERCÍCIO
O governador Ratinho Júnior (PSD) cumpre agenda 

oficial no México. Entre os compromissos da missão 
internacional está um Paraná Day, o primeiro depois da 
pandemia. O objetivo é apresentar os potenciais econômi-
cos do Estado e atrair investidores em diversas áreas, da 
infraestrutura a cadeias produtivas nas quais o Paraná 
já se destaca globalmente. O vice-governador Darci Piana 
assume o posto no Executivo como governador em exercício.

Ministério Público recomenda 
controle da vacinação após caso 
de terceira dose em Carlópolis

[COVID-19]

De acordo com o MPPR, foi constatada a aplicação 
de terceira dose da vacina contra o corona na 

mesma pessoa no município

A partir da cons-
tatação do caso de uma 
pessoa que recebeu uma 
terceira dose da vacina 
contra a Covid-19 em Car-
lópolis, no Norte Pioneiro 
do estado, o Ministério 
Público do Paraná, por 
meio da Promotoria de 
Justiça da comarca, emitiu 
recomendação adminis-
trativa dirigida ao prefeito 
e à secretária municipal 
de Saúde para evitar que 
o fato se repita. Conforme 
informação enviada pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde ao MPPR, por falha 

no sistema de controle da 
aplicação dos imunizan-
tes na cidade, um homem 
que já teria recebido duas 
doses da vacina foi a um 
local de vacinação e rece-
beu uma terceira dose – o 
que configura crime de 
estelionato.
A Promotoria de Justiça 
recomenda que sejam ado-
tadas as medidas necessá-
rias para assegurar à cor-
reta e rápida alimentação 
dos bancos de dados para 
controle das vacinas nos 
sistemas do Ministério da 
Saúde ou em sistema pró-

prio que interopere com ele 
por meio da Rede Nacio-
nal de Dados em Saúde, 
em conformidade com 
as orientações do Plano 
Nacional de Vacinação 
Covid-19 2021. Além disso, 
a conferência no cartão de 
vacinas e nos sistemas de 
controle do Ministério da 
Saúde deve ser feita antes 
da administração do imu-
nizante, recorrendo-se ao 
aplicativo Conecte SUS, 
que integra todos os dados 
de atendimento ao cidadão.

Da Assessoria

Os gestores públicos 
deverão ainda promover 
ações de educação em 
saúde, com divulgação 
ampla nos meios de comu-
nicação locais sobre os 
riscos que podem ser cau-
sados à saúde pela “revaci-
nação” e pelo cruzamento 

de doses de vacinas contra 
a Covid-19. As equipes do 
Município precisam estar 
orientadas a comunicar 
à autoridade policial os 
casos de “revacinação”, 
sejam consumados ou 
tentados. Também deverão 
indagar as pessoas sobre 

[ADVERTÊNCIA]

Foi instaurado procedimento pela Promotoria de Justiça para apurar o possível 
crime do homem que teria recebido irregularmente a dose extra da vacina.

[CRIME]

a vacinação anterior e 
advertir quanto à irregu-
laridade de uma “revaci-
nação” e à possibilidade de 
responsabilização cível e 
criminal de quem receber 
ou tentar receber indevi-
damente uma dose a mais.
O Ministério Público alerta 
que a “revacinação”, além 
de imoral, pode ser qua-
lificada como crime de 
estelionato, uma vez que é 
alcançada por meio de arti-
fício, ardil ou outro meio 
fraudulento para burlar 
o sistema de vacinação. 
O fato ainda é grave sob o 
ponto de vista sanitário, 
pois não se sabe quais efei-
tos para a saúde poderão 
advir do “cruzamento” ou 
da sobreposição de doses 
de vacinas diferentes.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

SÚMULA DE RECEBIMENTO  DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA PAIVA LTDA, CNPJ 
23.478.781/0001-20, torna público que recebeu do IAT a 
renovação da Licença de Operação nº 238381-R1, validade 
25/05/2023, para comércio varejista para veículos automo-
tores, instalada na Rua dos Expedicionários, N° 642, Centro, 
CEP 84.950-000, Wenceslau Braz – PR.
Wenceslau Braz, 21 de Julho de 2021.
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Um indivíduo de 18 
anos se deu mal ao tentar 
invadir a residência de um 
idoso e acabou levando um 
tiro. A ocorrência foi regis-
trada na terça-feira (20) 
no município de Jundiaí 
do Sul. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
a ocorrência teve início 
após a equipe do hospital 
do município entrar em 
contato com os policiais 
informando que um rapaz 
havia dado entrada no 
local vítima de disparo 
de arma de fogo. Segundo 
as informações, o jovem 
deu entrada por volta das 
11h00 informando que 
havia sofrido uma queda e 
machucado o braço, porém, 
durante a radiografia, foi 

constatado um projétil de 
munição de arma de fogo 
no ferimento. 
Já por volta das 14h00, um 
homem de 75 anos também 
deu entrada no hospital 
com ferimentos pelo corpo 
e contou que os machu-
cados ocorreram durante 
uma luta corporal com 
um assaltante que entrou 
em sua casa para roubar 
sua espingarda, porém 
ele conseguiu desarmar o 
suspeito e realizar um dis-
paro. Mesmo machucado, o 
indivíduo conseguiu fugir. 
A vítima reconheceu o 
suspeito através de uma 
fotografia e, com isso, os 
policiais foram até a resi-
dência do rapaz que, ao 
perceber a chegada da PM, 
tentou dispensar algumas 

porções de drogas, mas 
foi contido pelos policiais 
sendo apreendidas porções 
de maconha e cocaína. 
Ao ser indagado sobre a 
situação, o suspeito rela-
tou que as drogas eram 
para consumo próprio e 
havia adquirido na cidade 
de Londrina. Já sobre o 
suposto assalto, o indiví-
duo confessou a autoria do 
crime e contou aos policiais 
que foi até a casa do idoso 
com o objetivo de roubar a 
espingarda. 
Frente aos fatos, o suspeito 
foi preso pelos crimes de 
roubo agravado e tráfico de 
drogas sendo encaminhado 
a delegacia da Polícia Civil 
juntamente com a droga e 
a arma apreendida. 

Suspeito invade residência para 
realizar assalto e leva tiro do morador

Indivíduo chegou a fugir do local mesmo estando 
ferido, mas acabou sendo preso horas depois

[SE DEU MAL]

Da Redação

Da Redação

Da Redação

[ESTELIONATO]
Vítima recebe ligação que 
sua filha foi sequestrada e 

acaba cindo em golpe

Criminosos solicitaram um depósito 
de R$ 1 mil como resgate, mas na 

verdade crime não havia acontecido

Uma mulher teve um pre-
juízo financeiro ao cair no 
golpe do falso sequestro. A 
ocorrência foi registrada 
nesta terça-feira (20) no 
município de Andirá. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
por volta das 08h00 uma 
mulher procurou a equipe 
para informar que havia 
sido vítima de um golpe. 
Ela relatou aos policiais 
que recebeu uma ligação 
onde uma pessoa infor-
mou que havia seques-
trado sua filha e, como 
resgate, deveria deposi-
tar a quantia de R$ 1 mil 
em determinada conta. 
Em seguida, a mulher 
também foi orientada 
a jogar o comprovante 
com os dados bancários 
no vaso sanitário e dar a 
descarga. Porém, no dia 
seguinte, descobriu que 

a filha estava bem e havia 
caído em um golpe. 
Frente aos fatos, foi 
lavrado o boletim de ocor-
rência sobre o caso e a 
vítima orientada quanto 
aos procedimentos cabí-
veis à situação.
A polícia orienta que, 
diante deste tipo de situa-
ção, as pessoas mante-
nham a calma e primei-
ramente tente entrar em 
contato com a suposta 
vítima antes de depositar 
ou transferir o “resgate”, 
evitando ainda entrar 
na conversa dos suspei-
tos e acabar repassando 
detalhes do parente que 
possam ser utilizados 
pelos criminosos para 
reforçar a veracidade do 
caso. Além disso, os casos 
devem ser comunicados as 
autoridades competentes. 

O proprietário de uma 
pick-up passou por momen-
tos de pânico e tensão 
sob a mira de criminosos 
armados que roubaram sua 
caminhonete. A ocorrência 
foi registrada na madru-

gada desta quarta-feira (21) 
em Jaguariaíva.
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, os 
policiais foram acionados 
por volta das 02h30 para 
prestar atendimento a uma 

ocorrência de assalto a mão 
armada na Rua Curitiba 
no bairro Nossa Senhora 
de Fátima. Diante do cha-
mado, os policiais foram ao 
endereço informado para 
averiguar a situação. 

Em contato com a vítima, 
esta relatou aos policiais 
que os suspeitos estavam 
em posse de um revólver 
e o renderam levando sua 
VW/Saveiro, ano 2014 com 
placas AXM 5E69. Diante da 

situação a equipe realizou 
patrulhamento em busca 
dos suspeitos e do veículo, 
mas até o fechamento desta 
edição ninguém havia sido 
encontrado. 

Caminhonete é tomada em assalto a mão armada em Jaguariaíva
Situação foi registrada na madrugada desta quarta-feira no bairro Nossa Senhora de Fátima

[VIOLÊNCIA]
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6
JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

DECRETO N°034/2021

SUMULA: Convoca a XIII Conferência Municipal de 
Assistência Social do município de Jundiaí do Sul, 
Estado do Paraná.  

  O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Es-
tado do Paraná, em conjunto com o Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de 
suas atribuições e, considerando a necessidade de 
avaliar e propor diretrizes para a implementação da 
Política de Assistência Social no Município,

     DECRETA:

     Art. 1° Fica convoca-
da a XIII Conferência Municipal de Assistência Social 
a ser realizada nos dias 23 e 26 de agosto de 2021, 
no município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná;

     Art. 2º A XIII Con-
ferência Municipal de Assistência Social terá como 
tema central: “Assistência Social: direito do povo e 
dever do Estado, com financiamento público, para 
enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”;

     Parágrafo único. A 
realização da conferência fica a cargo da comissão 
organizadora da conferência, instituída através de 
Resolução pelo CMAS.

     Art. 3º As despesas 
decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão 
por conta de dotação própria do orçamento do órgão 
gestor municipal de assistência social;

     Art. 4º Este decreto 
entrara em vigor na data de sua publicação.

Jundiaí do Sul/PR, 20 de julho de 2021.

ECLAIR RAUEN
Prefeito Municipal

EDINÉIA DA SILVA VISOTO 
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL-PR

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 46/2018

PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná
OBJETO DO CONTRATO: Concessão de oportunidades de estágio supervisionado a estudantes dos 
cursos de Educação Superior, de Ensino Médio, de Educação Profissional de Nível Médio ou Superior, 
ou ainda da Educação Especial.
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo, referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 
46/2018, nos termos do artigo 57, inc. II da Lei 8.666/93, permanecendo inalteradas as demais cláusulas 
e condições do aludido contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
05 - Departamento Municipal de Administração
001 - Administração Geral
04.122.0011.2018 - Encargos Centralizados com 
Estagiários  
00540 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

09 - Departamento Municipal de Educação
001 - DEC - Divisão de Educação
12.122.0011.2047 - Encargos Centralizados com 
Estagiários  
01750 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12 - Departamento Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.0011.2078 - Encargos Centralizados com 
Estagiários
02910 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

14 - Departamento Municipal de Assistência Social
001 - Gabinete do Diretor
08.122.0011.2102 - Encargos Centralizados com 
Estagiários
04640 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DATA DA ASSINATURA: 14/07/2021
VIGÊNCIA: 31/07/2021 à 31/07/2022.

Jundiaí do Sul- PR, 14 de julho de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - PR

ERRATA – RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO N. 20/2021

Onde lê-se: “A cotação do menor valor do item toalhas 
de lavabo personalizadas, totalizou em R$3.300,00 
(três mil e trezentos reais), em favor da empresa 
Siriema Comércio de Bandeiras e Embalagens. E a 
cotação do menor valor do item sacolas biodegra-
dávies, totalizou em R$6.000,00 (seis mil reais), em 
favor da empresa Serigrafia Ltda e Monseal Indústria 
e Comércio Eireli”, leia-se: “A cotação do menor valor 
dos itens, toalhas de lavabo personalizadas e sacolas 
biodegradáveis, totalizaram em R$9.070,00 (nove mil 
e setenta reais), em favor da empresa Carlos Oliver 
Teixeira de Lima”.
Jundiaí do Sul-PR, 21 de julho de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 161/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: GRAFICA 
E EDITORA MUNDO LTDA-Valor: 1.640,00 (um 
mil seiscentos e quarenta reais)-Vigência: Início: 
21/07/2021 Término: 21/07/2022-Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº.: 55/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS À TODAS 
AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
Pinhalão, 21 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 162/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: A VIEIRA 
SERVICOS-Valor: 2.600,00 (dois mil e seiscen-
tos reais) -Vigência: Início: 21/07/2021 Término: 
21/07/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
55/2021-Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS À TODAS 
AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Pinhalão, 21 
de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 163/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: POLIM-
PRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA-Valor: 
3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais)

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 164/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: ALBGRAF 
FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA-Valor: 4.237,20 
(quatro mil duzentos e trinta e sete reais e vinte 
centavos) -Vigência: Início: 21/07/2021 Término: 
21/07/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
55/2021-Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS À TODAS 
AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Pinhalão, 21 
de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 165/2021-Contratante: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO-Contratada: TOMAZGRAF GRAFICA 
E PAPELARIA LTDA-Valor: 5.863,00 (cinco mil oitocentos 
e sessenta e três reais) -Vigência: Início: 21/07/2021 Tér-
mino: 21/07/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
55/2021-Objeto.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 
DIVERSOS, DESTINADOS À TODAS AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO.
Pinhalão, 21 de Julho de 2021

Vigência: Início: 21/07/2021 Término: 21/07/2022-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 55/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 
DIVERSOS, DESTINADOS À TODAS AS SECRETA-
RIAS DO MUNICÍPIO.
Pinhalão, 21 de Julho de 2021



7
FOLHA EXTRA quinta-feira, 22 de julho de 2021 - Edição 2559Editais

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 166/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: F. RICIERI 
PARTICIPACOES EIRELI-Valor: 10.364,50 (dez mil tre-
zentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) 
-Vigência: Início: 21/07/2021 Término: 21/07/2022-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 55/2021-Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, 
DESTINADOS À TODAS AS SECRETARIAS DO MUNI-
CÍPIO. Pinhalão, 21 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 167/2021-Contratante: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINHALAO-Contratada: DANIEL ROGERIO 
DA ROCHA-Valor: 25.735,50 (vinte e cinco mil setecentos 
e trinta e cinco reais
e cinquenta centavos)-Vigência: Início: 21/07/2021 Tér-
mino: 21/07/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº.: 55/2021-Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, 
DESTINADOS À TODAS AS SECRETARIAS DO MUNI-
CÍPIO. Pinhalão, 21 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 168/2021-Contratante: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINHALAO-Contratada: FUCA COMUNICA-
CAO VISUAL, FACHADAS E SERVICOSEIREL-Valor: 
54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) 
-Vigência: Início: 21/07/2021 Término: 21/07/2021-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 55/2021-Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, 
DESTINADOS À TODAS AS SECRETARIAS DO MUNI-
CÍPIO. Pinhalão, 21 de Julho de 2021

PINHALÃO

LEI Nº 2058/2021
Súmula: Dispõe sobre o Plano Plurianual de governo do 
Município de Pinhalão para o Período de 2022-2025
Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriê-
nio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no art.165, 
parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para 
o período, os programas com seus respectivos objetivos, 
indicadores e montantes de recursos a serem aplicados 
em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas 
despesas de duração continuada, na forma dos Anexos 
que integra a presente lei.
Art. 2º - O Plano Plurianual de Governo foi elaborado ob-
servando as seguintes diretrizes para a ação do governo 
municipal:
I – direcionar as ações de coordenação, apoio administrativo, 
gestão financeira e administração de receitas para cumpri-
mento das disposições constantes da legislação vigente e 
em especial das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;
II – assegurar a população do município à atuação do 
governo municipal com o objetivo da resolução de proble-
mas sociais de natureza temporária, cíclica ou intermitente 
buscando proporcionar a todos uma vida digna;
III – garantir e incentivar o acesso da população a programas 
de habitação popular de modo a materializar a casa própria 
e proporcionar a todos a infra-estrutura, obras e serviços 
públicos necessários para uma boa qualidade de vida;
IV – integrar os programas municipais com os dos governos 
das esferas Estadual e Federal;
V – garantir o acesso da população a educação de boa 
qualidade, autuando prioritariamente no ensino púbico de 
competência municipal, sendo este a educação infantil e 
a primeira etapa da educação fundamental, e suplemen-
tarmente no apoio da conclusão do ensino fundamental, 
médio bem como, do ensino superior e supletivo;
VI – proporcionar apoio ao produtor rural do município 
buscando melhorar as suas condições de vida e combater 
o êxodo rural;
VII – criar condições para o desenvolvimento sócio-econô-

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DE INFORMA-
ÇÕES

Pelo presente Termo de Ratificação, com amparo no artigo 
24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93, no parecer técnico da 
Comissão de Licitação e do parecer jurídico exarado, RA-
TIFICO a presente dispensa de licitação para contração da 
empresa SERLIMP COMERCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ N.º 02.288.511/0001-
86, para aquisição de bens nos termos e especificações 
abaixo descritas:  

Contratante: Câmara Municipal de Pinhalão

Contratado: SERLIMP COMERCIO E INDUSTRIALI-
ZAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ N.º 
02.288.511/0001-86;
Objeto: 03 (TRÊS) CAIXAS DE PAPEL TOALHA PARA 
BANHEIRO;
Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.00.3.3.90.
30.1001;
Valor Total: R$ 239,70 (duzentos e trinta e nove reais e 
setenta centavos);
Fundamento: Artigo 24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93

Pinhalão, 07 de julho de 2021.

________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE

mico do Município buscando o aumento do nível de emprego 
e melhorar a distribuição de renda;
VIII – manter a rede estradas municipais em boas condições 
de uso para garantir o atendimento das necessidades de 
escoamento da produção e locomoção da população;
IX – garantir uma boa qualidade de vida aos habitantes ur-
banos e rurais do município através da realização das obras 
de infra-estrutura e da oferta de serviços públicos eficientes;
X – buscar o cumprimento do mandamento constitucional 
de saúde que é direito de todos;
XI – intensificar o relacionamento com os municípios vizinhos 
buscando a solução conjunta para problemas comuns;
XII – Assinar Convênios, Termos de Parceria com entidades 
sem fins lucrativos para atendimento ao interesse público. 
Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes 
desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão 
propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei 
de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.
Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orça-
mentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio 

da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, 
apropriando-se ao respectivo programa, as modificações 
conseqüentes.
Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste 
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as me-
tas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as 
alterações de valor ou com outras modificações efetivadas 
na lei orçamentária anual.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir 
ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano 
Plurianual, desde que estas modificações contribuam para 
a realização do objetivo do Programa.
Art. 6º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, 
até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação 
dos resultados da implantação deste Plano.
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão, 20 de julho 
de 2021. 
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR- Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO DO PARANÁ - HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica: R E S O L V E Homologar o 
resultado da Licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 58/2021 de 06/07/2021 a 
FAVOR dos Proponentes: 1)FG CONVENIENCIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ Nº 
17.234.948/0001-04, pelo valor total de R$ 136.880,00 (Cento e trinta e seis mil e oitocentos e 
oitenta reais). 2)R. K2 PNEUS EIRELI - ME, CNPJ º 26.472.570/0001-78, pelo valor total de R$ 
96.970,00 (Noventa e seis mil e novecentos e setenta reais). 3)GABRIEL ANDRES FLACH - ME, 
CNPJ º 24.693.328/0001-07, pelo valor total de R$ 68.660,00 (Sessenta e oito mil e seiscentos e 
sessenta reais). 4)PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME, CNPJ º 
17.092.175/0001-79, pelo valor total de R$ 65.510,00 (Sessenta e cinco mil e quinhentos e dez 
reais). 5)EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ º 07.530.236/0001-89, 
pelo valor total de R$ 63.573,80 (Sessenta e três mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta 
centavos). Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 21 de julho de 2021. DIONISIO 
ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal. 

 
PPOODDEERR  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  DDEE  SSAALLTTOO  DDOO  IITTAARRAARRÉÉ  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ““VVeerreeaaddoorr  RRoobbeerrttoo  JJoossee  ddee  SSeennee”” 

Rua. Eduardo Bertoni Junior, 961 – Salto do Itararé - Paraná 
CEP: 84.945-000 – Fone: (43) 3579.1475 - C.N.P.J 77.780.229/0001-10 

 

Extrato de Contrato N.º 09/2021. 
 
Processo Dispensa n.º 05/2021. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR. 
Contratado: Eli Antonio Martins - Net Info Brasil. 
Objeto: Serviços conexão de internet, através de infraestrutura de fibra ótica, garantia de 
50MB velocidade download e 25MB velocidade upload com IP público estático.  
Valor: R$: 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 
Dotação: 01.001.01.031.0001.2000.33.90.40.00.00 
Vigência: 19/07/2021 a 31/12/2021. 
 

CÂMARA DE SALTO DO ITARARÉ
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Segundo semestre começa com 80% das 
escolas estaduais abertas no Paraná

Retorno às aulas após as férias aconteceu nesta quarta-feira onde alguns 
estudantes compareceram as aulas presenciais no modelo hibrido

[EDUCAÇÃO]

Depois de suspender 
as atividades presenciais 
por um tempo médio de um 
ano e meio devido à pande-
mia da Covid-19, aos poucos 
as escolas da Rede Pública 
Estadual de Ensino volta-
ram a receber estudantes 
no retorno das férias que 
aconteceu nesta quarta-
-feira (21). De acordo com 
informações da Secretaria 
de Estado da Educação, 80% 
das escolas estaduais estão 
abertas recebendo alunos 
para atividades presenciais 
no modelo híbrido. 
Apesar de mais colégios 
estaduais estarem reto-
mando suas atividades, a 
presença dos alunos na 
escola não é uma grande 
novidade. Isso porque o 
Paraná vem organizando 
o retorno das atividades 
presenciais de maneira 
gradual desde o dia 10 de 
maio. Nesta semana, mais 
de 1,7 mil colégios esta-
duais estão abrindo suas 
portas para os alunos, cerca 

de 500 instituições a mais do 
que no início da retomada 
das atividades no primeiro 
semestre. 
O clima de retorno, porém, 
ainda não acontece em 
alguns municípios do 
estado devido aos decre-
tos municipais que ainda 
restringem a presença dos 
alunos na escola e, com 
isso, as atividades seguem 
no modelo remoto. 
O secretário de educação 
do Paraná, Renato Feder, 
desejou boas vindas para 
estudantes e professores. 
“Desejamos um excelente 
retorno aos estudantes e 
também aos professores, 
que já passaram os últimos 
dois dias nas escolas rea-
lizando estudos e planeja-
mento para a metade final 
deste ano”, diz o secretário 
Renato Feder.
Ainda de acordo com a 
Secretaria Estadual de 
Educação, as retomadas 
graduais das atividades 
irão seguir sendo realiza-

das de acordo com datas 
acordadas entre as escolas 
e seus respectivos Núcleos 
Regionais de Educação. A 
Folha tentou contato com 
as chefias dos NRE de Wen-
ceslau Braz e Jacarezinho, 
mas os responsáveis pela 
divulgação das informa-
ções se encontravam em 
reunião. 
Outro ponto destacado 
pela Seed é que o retorno 
presencial dos alunos, por 
ora, ainda não é obrigató-
rio, sendo que os pais ou 
responsáveis pelos estu-
dantes que concordarem 
ou desejarem que os filhos 
retornem as salas de aula 
devem assinar um termo de 
autorização que pode ser 
obtido e entregue na ins-
tituição de ensino em que 
o aluno está matriculado. 
Já no caso dos alunos, pais 
ou responsáveis que opta-
rem por não frequentar 
as aulas presenciais neste 
momento, estes poderão 
continuar acompanhando 

as atividades e seguindo 
sua rotina de estudo de 
maneira remota através 
de transmissões do Google 
Meet e das plataformas 
Aula Paraná, Canais dis-
poníveis na TV aberta e do 
Youtube. 
A Secretaria de Educação 
ainda está disponibilizando 
conteúdos de orientação à 
comunidade escolar que 
podem ser encontrados na 
página Aulas Seguras 2021. 
O kit conta com pergun-
tas e repostas frequentes, 
cartilha com os principais 
procedimentos de bios-
segurança, cartazes com 
dicas para professores e 
alunos, além do termo de 
autorização para que pais e 
responsáveis de alunos que 
irão retornar as atividades 
presenciais preencherem. 
Para que o retorno seja rea-
lizado de maneira segura, 
as instituições de ensino 
irão seguir protocolos de 
segurança e prevenção a 
proliferação do corona-

vírus, tais como garantia 
do distanciamento de 1,5 
metros entre os alunos, 
disponibilidade de álcool 
gel para os estudantes 
e funcionários, além da 
obrigatoriedade do uso 
de máscara e aferição de 
temperatura de alunos e 
funcionários assim que 
acessam as dependências 
da escola. As regras do dis-
tanciamento, uso de álcool 
gel, máscara e aferição de 
temperatura também serão 
exigidas em locais onde há 
transporte escolar. 
“É importante reabrir. A 
escola precisa do aluno e 
o aluno precisa da escola 
para um futuro melhor. 
Que a gente consiga ter 
uma escola aberta, uma 
escola segura e que volte 
a ser frequentada pelos 
alunos. Esse semestre foi 
desafiador como todo o ano 
passado. Mas conseguimos 
alcançar a vacinação em 
massa”, afirmou  Renato 
Feder.

[VACINAÇÃO]
A Secretaria de Educação 
destacou a importância da 
imunização de professores 
e profissionais da educa-
ção para o retorno seguro 
das aulas com mais de 223 
mil pessoas imunizadas 
ao menos com a primeira 
dose da vacina contra a 

Covid-19, o que proporciona 
atualmente um cenário 
bem diferente do retorno 
às aulas no início do ano. 
“A vacinação foi fundamen-
tal para os professores, os 
funcionários das escolas e 
toda a comunidade escolar. 
O Paraná desenvolveu o 

mais completo programa 
de aula virtual do País, 
mas nada substitui o aten-
dimento diário e o olho no 
olho. O segundo semestre 
será transformador para a 
educação do Estado”, des-
tacou Feder.


