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Dionísio acompanha entrega de 
alimentos as famílias de alunos da 
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Frutas e verduras destinadas aos estudantes fazem parte 
do Programa de Aquisição de alimentos do município
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Política e
Secretaria de Educação de Arapoti vistoria 

linhas do transporte escolar
Segundo a assessora Deyse, ação é importante para conhecer a realidade das crianças 

para desenvolver projetos que melhorem a vida dos alunos

[VOLTA AS AULAS]

A Secretaria Munici-
pal de Educação de Arapoti, 
através do Secretário de 
Educação José Carlos de 
Carvalho acompanhado 
pela assessora pedagógica 
Deyse Dal Molin e o chefe 
da Divisão de Transporte 
Escolar Samuel Almeida, 
realizaram uma visita para 

averiguar as condições das 
linhas que os ônibus do 
transporte escolar percor-
rem para buscar os alunos.
Durante as visitas, foram 
observados os trajetos da 
comunidade Vila Rural 
Bom Jesus, Capão Bonito, 
Tigrinho, fundão, Lotea-
mento, Rio das Cinzas e 

Quizot. Segundo a asses-
sora Deyse, essa vistoria é 
importante para conhecer 
a realidade das crianças. “É 
importante que a divisão de 
ensino conheça a realidade 
das crianças para juntos 
buscarmos melhorias para 
a educação dos nossos 
alunos”, explica Deyse. 

Já o secretário José Carlos 
de Carvalho disse que a 
intenção é visitar todas 
as linhas que compõem 
o transporte escolar no 
município. “Dentro das 
possibilidades estaremos 
visitando todas as linhas do 
transporte escolar para nos 
aproximarmos ainda mais 

das reais necessidades das 
nossas crianças e, junto 
com as demais secretarias 
responsáveis, podermos 
transportar nossos alunos 
com total segurança”, 
afirma o Secretário de 
Educação.

Da Redação

A Câmara realizou 
no último dia 13 uma reu-
nião entre os vereadores e 
o Secretário de Educação, 
José Carlos de Carvalho, 
para debater o retorno das 
aulas municipais. O encon-
tro foi convocado através 
de requerimento 134/2021, 
de autoria dos vereadores 
Deolindo Aparecido da 
Cruz (PODEMOS), Wesley 
Carneiro Ulrich (PSD) e 
Luciano Ferreira da Silva 
(PSL). 
O vereador Jean Carlos 
Klichowski (SD) conduziu 
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.

Na ocasião, o Secretário 
de Educação anunciou o 
cronograma de retorno 
das aulas municipais, 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 estru-
tura de cada escola para 
garantir o distanciamento 
dos alunos”, finalizou o 
Secretario.

[VOLTA AS AULAS]
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Política e
Prefeitura de Siqueira Campos trabalha para 

construção de 240 casas populares no município
Em live transmitida via Facebook, Luiz Henrique Germano e seu vice Paulo Leite 

anunciaram uma parceria com a Cohapar para construção das residências
Da Redação

[HABITAÇÃO]

O prefeito de Siqueira 
Campos, Luiz Henrique 
Germano (PSD) e o vice-
-prefeito Paulo Cesar Leite 
Dos Santos (PSL) realiza-
ram uma live através do 
perfil oficial da prefeitura 
no Facebook para anunciar 
a sinalização positiva da 
Cohapar para a construção 
de 240 unidades habitacio-
nais na cidade.
A live realizada pela Admi-
nistração Municipal para 
anunciar o novo programa 
habitacional contou com a 
participação da imprensa 
local e, na transmissão 
ao vivo, os expectadores 
puderam fazer perguntas 
aos gestores municipais.
Segundo o vídeo, o prefeito 
Gernano esteve na semana 
passada na cidade de Curi-
tiba, na Sede da Cohapar, 
reunido com o presidente 
Jorge Lange onde o chefe 
do Executivo siqueirense 

conseguiu a sinalização 
positiva do órgão governa-
mental para o tão sonhado 
projeto habitacional no 
município de Siqueira 
Campos.
Germano explicou que a 
população não precisa se 
preocupar com as inscri-
ções neste momento, pois o 
projeto está na fase inicial 
onde o município de início 
a parte burocrática tirando 
as licenças e documenta-
ções necessárias, como 
viabilidade da Copel, Sane-
par e IAT (Instituto Agua e 
Terra) para depois passar 
para a fase das licitações 
da construtora, da empresa 
que fornecera materiais de 
construções e outras neces-
sárias para a construção 
das casas. Após as duas 
fases de documentação e 
licitação, aí sim será aberta 
a fase de inscrições. 
“Quando for abrir o cadas-

tro, será amplamente divul-
gado pelos canais de comu-
nicação da prefeitura e na 
imprensa local para todas 
as famílias interessadas 
poderem se inscrever e as 
pessoas que já tem o cadas-
tro para projetos habitacio-
nais da Cohapar fazerem as 
atualizações necessárias”, 
explicou Germano.
Questionado por um dos 
jornalistas presentes sobre 
qual seria a contrapartida 
municipal nesse projeto, 
Gernano respondeu que 
o município irá doar o 
terreno para a construção 
das moradias. “A prefei-
tura realiza a doação do 
terreno a Cohapar para 
que ela construa as casas 
e, no nosso caso, temos um 
terreno de quatro alqueires 
que foi adquirido em ges-
tões passadas e hoje vamos 
usar esse espaço próximo 
a Vila Nova para constru-

ção deste novo conjunto 
habitacional”, respondeu 
o prefeito.
Outra pergunta feita aos 
gestores na live foi em 
relação aos valores que as 
famílias pagarão de men-
salidades e o vice prefeito 
Paulo Leite explicou que, 
devido a doação do terreno 
e o Governo do Estado 
entrar com uma parte 
dos valores, as parcelas 
serão acessíveis. “Com 
a administração doando 
o terreno a Cohapar e o 
Governo do Estado fazendo 
um aporte de em torno de 
R$15 mil reais, as mensali-
dades devem ter um valor 
bom para que as famílias 
tenham condições de pagar 
e realizar o sonho da casa 
própria. Essas casas são 
um financiamento, só que 
em vez das famílias paga-
rem a entrada, é o Governo 
do Estado que paga para 

ajudar a diminuir o déficit 
habitacional nos municí-
pios”, explicou Paulo.
O prefei to  Ger mano 
também falou na trans-
missão ao vivo que além 
deste projeto de 240 casas 
a administração está bus-
cando outro projeto para 
construção de 30 casas para 
famílias desprovidas de 
condições de pagarem um 
financiamento. “Estamos 
buscando junto a Cohapar 
a liberação para a constru-
ção de 30 casas para as famí-
lias que não tem condições 
de pagar uma parcela por 
menor que seja. O Governo 
criou o programa Morar 
Bem Paraná e nossa equipe 
está correndo atrás para 
podermos beneficiar nossa 
população que precisa com 
esse programa social”, fina-
lizou Germano.
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CIDADES AMIGA
A deputada federal Leandre (PV-PR) esteve na sede 

da OPAS/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde) 
para uma reunião sobre a expansão do Programa Cidade 
Amiga do Idoso no Estado do Paraná. O programa Cidades 
Amigáveis às Pessoas Idosas da OMS possui estratégias 
locais, abrangendo várias frentes da sociedade para pre-
parar os municípios e garantir ambientes que acolham as 
alterações físicas e sociais decorrentes do envelhecimento.

CIDADES AMIGA II
A reunião contou com a participação da represen-

tante da OPAS e da OMS no Brasil, Dra. Socorro Gross, 
e do secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná 
(SEJUF), Ney Leprevost. O secretário Ney designou uma 
equipe que irá percorrer as regionais da SEJUF para 
sensibilizar os municípios para a adesão ao programa. 
Ele estabeleceu meta de até o final do ano ter alcançado 
pelo menos 80% das cidades paranaenses.

FUNDÃO
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) reba-

teu a declaração do vice-presidente da Câmara, Marcelo 
Ramos (PL), sobre o fundão eleitoral. Ramos afirmou que, 
caso o aumento seja vetado, não haverá recursos para 
utilização nas campanhas.“Os recursos deste fundo estão 
garantidos na própria Lei Eleitoral. Se houver o veto, os 
recursos voltarão a 2 bilhões, de acordo com a regra da 
Lei Eleitoral. Então não tem desculpa para Bolsonaro 
não vetar”, afirmou o senador.

LISTA DA CPI
Deputadas (os) federais Aline Sleutjes (PSL), Gleisi 

Hoffmann (PT) e Paulo Eduardo Martins (PSC), todos 
paranaenses, são citados na lista que investiga a atuação 
de políticos na disseminação de fake news sobre a pande-
mia. A lista é organizada pela CPI da Covid tem o nome de 
políticos, ministros do governo, deputados e senadores.

RITMO ACELERADO
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acom-

panhou a vacinação contra a Covid-19 no município 
de Guaíra, na região Oeste do Paraná. A estratégia de 
imunização acelerada da fronteira foi iniciada no último 
final de semana. A cidade recebeu 5.450 doses no primeiro 
pacote extra de imunizantes. “Além de acelerar o ritmo 
da vacinação nos municípios de fronteira, o objetivo é 
ampliar a barreira contra as variantes do coronavírus”, 
disse Beto Preto.

5º MAIS IMUNIZADO
O Paraná é o 5º estado que mais imunizou no País. 

Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado 
da Saúde junto aos 399 municípios mostra que 304 (76%) 
municípios paranaenses estão vacinando o público em 
geral na faixa dos 30 a 39 anos. Apenas Foz do Iguaçu (28 
anos) e Paranaguá (22 anos), estão mais adiantadas, a 
primeira por conta da estratégia de controle de variantes 
na fronteira.

Para movimentar 
o plano de turismo rural 
em Jaguariaíva, política 
pública que a prefeita 
Alcione Lemos traba-
lha para implantar no 
município, a prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Meio Ambiente (Setma), 
promoveu neste início de 
semana, em parceria com 
o Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento-
-Seab, ações com a coorde-
nadora de Turismo Rural 
do IDR-Paraná, Terezinha 
Busanello Freire.
Com a presença de cerca 
de 20 proprietários de 
áreas com potencial 
turístico, a coordenadora 
realizou uma palestra 
com o tema “Fomento 
Turismo Rural Jagua-
riaíva”. Sediado no Cine 
Teatro Valéria Luercy, o 
encontro proporcionou 
uma troca de conhecimen-
tos e explanação das mais 
diferentes possibilidades 
de atividade turística em 
propriedades rurais, como 
o Turismo de Experiência, 
de Base Comunitária, 
Técnico Científico, Gas-
tronômico e Agroturismo.
Na oportunidade, a pre-
feita Alcione ressaltou que 
o primeiro passo de sua 

gestão para consolidar o 
Turismo organizado em 
Jaguariaíva foi a criação 
da Secretaria Munici-
pal de Turismo e Meio 
Ambiente (Setma), dando 
autonomia à pasta, cuja 
atividade é promissora 
no município. “Para que 
o Turismo Rural dê certo, 
precisamos de pessoas que 
acreditem junto conosco, 
nesse projeto, acreditar e 
fazer dar certo. Trabalhar 
para a implantação de 
políticas públicas envolve 
toda comunidade”, afir-
mou a prefeita.
A coordenadora Terezi-
nha pontuou que é neces-
sário identificar os poten-
ciais e roteirizar as pro-
priedades, de acordo com 
suas atividades. Ainda 
garantiu o suporte dos 
extensionistas do IDR-PR 
para segmentar os eixos 
de turismo nas áreas em 
Jaguariaíva.
Percorrendo quase 100 
km de estrada de chão, a 
coordenadora Terezinha 
também realizou uma 
visita técnica às comuni-
dades sertanejas, acom-
panhada da secretária da 
Setma, Sandra Negrini, 
o diretor de Turismo, 
Rafael Pomim, o técnico 
da Emater Edo Rodrigues 
Mota, e o engenheiro 

agrônomo Sandro Drinko 
de Matos, da Secretaria 
Municipal de Desenvol-
vimento Econômico e 
Agropecuária.
Uma das visitas foi ao 
bairro Jangai, que está 
inserido no projeto Cami-
nhos do Sertão e já recebeu 
importantes incentivos 
da prefeitura, como ilu-
minação e limpeza, além 
de uma verba para a pavi-
mentação destinada pelo 
Governo do Estado. Na 
propriedade do morador 
Joeslley Sowa, o “Paraíso 
nas Pedras”, futuras ins-
talações de uma pousada 
com vista para todo sertão 
e os paredões da Santa.
No trabalho de pesquisa 
e extensão rural, a última 
visita foi à Fazenda Cer-
cado Grande, do proprie-
tário José Luiz da Fonseca 
Pereira, que já desenvolve 
atividades turísticas no 
município. Na ocasião, 
estiveram presentes a 
prefeita Alcione, o secre-
tário de Governo Ghio-
vanny Lorusso, também 
o Gerente de agência 
do Sicredi “Novos Hori-
zontes”, Leandro Carlos 
Niehues e a gerente de 
Negócios Agro, Silvana 
Leite.

Parceria entre IDR e prefeitura visa 
fomentar Turismo Rural em Jaguariaíva

Da Assessoria
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[VIOLÊNCIA]

A polícia investiga 
um crime registrado na 
tarde desta quarta-feira 
(21) após um comerciante 
ser esfaqueado no muni-
cípio de Santo Antônio da 
Platina. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
foi acionada para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência com vítima ferida 
por arma branca na Rua 
Dom Pedro II no bairro Vila 
São José. Diante do cha-
mado, os policiais foram ao 
endereço informado para 
averiguar a situação. 

No local, foi apurado que a 
vítima se trata do comer-
ciante João Carlos Farin-
chum. Segundo informa-
ções colhidas pelos poli-
ciais, após uma discussão 
a vítima teria entrado em 
luta corporal com o sus-
peito de autoria das facadas 
que acabou desferindo três 
golpes na região do tórax da 
vítima, tendo de ser enca-
minhado ao Pronto Socorro 
em estado grave. Uma das 
pessoas que presenciou a 
situação e tentou intervir 
na briga também foi atin-
gida e ficou com uma das 

mãos feridas. 
Frente aos fatos os poli-
ciais militares, agentes do 
serviço reservados e poli-
ciais da Rotam iniciaram 
diligências a fim de encon-
trar o suspeito. Os agentes 
estiveram na casa do indi-
víduo onde foi localizada 
uma faca possivelmente 
a mesma utilizada para 
atacar as vítimas, porém, 
o suspeito não estava no 
local. 
O caso foi repassado para 
equipe da Polícia Civil para 
ser investigado. 

Discussão termina com 
comerciante esfaqueado em 
Santo Antônio da Platina
Da Redação

Da Redação

Uma mulher foi vítima 
de um golpe e acabou tendo 
um prejuízo de R$ 2 mil. 
A situação foi registrada 
nesta quarta-feira (21) no 
município de São Sebastião 
da Amoreira.
De acordo com informações 
da Polícia Militar, por volta 
das 12h30 a equipe recebeu 
um chamado para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência na Avenida Prefeito 
Antônio Francischini onde 
uma mulher havia caído em 
um golpe. Diante do cha-
mado, os policiais foram ao 
endereço informado para 
averiguar a situação. 

Em contato com a vítima, 
esta passou a relatar que 
estava indo ao banco rea-
lizar um saque quando foi 
abordada por uma idosa de 
70 a qual disse estar pro-
curando uma costureira 
e, em dado momento, uma 
mulher de 30 anos abordou 
as duas e se apresentou 
como amiga da filha da 
vítima se oferecendo para 
ajudar ela a ir ao banco e 
sacar o dinheiro. Assim, a 
vítima, a idosa e a suspeita 
entraram no veículo e 
foram até o bando, porém, 
após realizar o saque, a 
motorista pediu que a 

vítima fosse a uma papela-
ria tirar um Xerox ficando 
assim com o dinheiro e, ao 
voltar, a vítima não encon-
trou mais as suspeitas nem 
o veículo. Segundo ela, o 
valor era de mais de R$ 2 
mil. 
Frente aos fatos, os poli-
ciais realizaram buscas 
pelas suspeitas, mas até o 
fechamento desta edição 
ninguém havia sido iden-
tificada ou localizada. A 
vítima foi orientada quanto 
aos procedimentos cabíveis 
ao caso.

Mulher cai em golpe e leva 
prejuízo de R$ 2 mil

Da Redação

Uma mulher foi 
vítima de um furto regis-
trado na madrugada desta 
quinta-feira (22) no muni-
cípio de Jaguariaíva. Após 
ter sua moto levada, os 
suspeitos entraram em 
contato e exigiram o paga-
mento de uma quantia 
via PIX para devolver a 
motocicleta. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta da 01h00 para pres-
tar atendimento a uma 
ocorrência de assalto e 
tentativa de golpe no 
bairro Portal do Sertão. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao ende-
reço informado para ave-
riguar a situação. 
Em contato com a vítima 

esta passou a relatar que 
sua moto havia sido fur-
tada no início da madru-
gada e, na sequência, 
recebeu uma ligação de 
um número não identifi-
cado do qual uma pessoa 
passou a exigir a trans-
ferência de um valor em 
dinheiro via PIX como 
resgate pela motocicleta. 
Frente aos fatos, os poli-
ciais realizaram patru-
lhamento em busca dos 
suspeitos e da moto, mas 
até o fechamento desta 
edição não foram divul-
gadas informações se os 
mesmos haviam sido iden-
tificados ou localizados. A 
vítima foi informada que a 
situação se trata, além do 
furto, de um golpe. 

Vítima tem moto furtada e 
suspeitos cobram resgate via PIX
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Relax e
Depois de anunciar sua 

saída antecipada da TV Globo, 
Faustão tem aparecido pouco nas 
redes sociais. Ontem, porém, o 
apresentador foi a um evento no 
restaurante La Tambouille, no 
bairro Itaim Bibi, Zona Sul de São 
Paulo. O registro foi publicado no 
Instagram pelo chef  Anderson 
Laranjeira.
Antes disso, Faustão tinha apare-
cido somente em um registro ao 
lado da família, comemorando o 

aniversário da mulher, Luciana 
Cardoso, no final do mês passado. 
A emissora carioca anunciou a 
saída de Faustão em 17 de junho. 
Dessa forma, Tiago Leifert assu-
miu o comando do “Domingão” 
— que virou a “Super Dança 
dos Famosos” — até a estreia do 
novo projeto de Luciano Huck. O 
apresentador vai para a Band e 
apresentará mais um programa 
aos domingos.

Faustão reaparece em evento em 
São Paulo após saída da Globo

Juliette Freire, advogada ven-
cedora do “BBB 21”, compartilhou 
com seus fãs a experiência de ir pela 
primeira vez a um shopping depois 
de levar o grande prêmio do reality 
show, cuja final aconteceu em maio. 
Em seu Instagram, ela contou como 
se sentiu ao entrar no estabeleci-
mento. “Que coisa engraçada. Pela 
primeira vez depois do BBB fui a um 

shopping. Tinha pouca gente, foi no 
início do dia. Foi muito engraçada 
a sensação de olhar para tudo”, 
começou.
“Antes eu olhava para tudo e des-
viava para nem querer comprar. 
Agora tenho a sensação de que se 
quisesse comprar, poderia. Uma 
besteira, uma besteira. Mas é estra-
nho”, prosseguiu, sorrindo. 

Juliette compartilha 
primeira ida ao shopping 

após BBB: ‘Estranho’

Paolla Oliveira rebate 
crítica por defender o SUS

Paolla Oliveira rebateu uma 
crítica recebida por defender o 
Sistema Único de Saúde (SUS). A 
atriz de 39 anos celebrou na tarde 
de ontem após receber a primeira 
dose da vacina contra a covid-19 e 
utilizou a hashtag “Viva o SUS”. 
Uma pessoa, no entanto, utilizou 
deboche ao comentar o post de 
Paolla. “Viva o SUS? (risos) Engra-
çado como esse povo que vive com 
essa ‘lacração’ mas só vai no [hos-

pital particular] Sírio Libanês”, 
escreveu
Ela não deixou o comentário passar 
batido. “As vacinas são aplicadas 
pelo SUS, ou não?! Não só contra 
covid-19, mas de outras doenças, 
todas vacinas gratuitas. E sim, 
pagamos impostos, mas o SUS é 
uma conquista nossa. Quando eu 
celebro o SUS, o sistema de saúde 
que me imunizou, eu celebro por 
TODOS”, escreveu Paolla. 
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Geral e

Da Redação

Dionísio acompanha entrega de alimentos a famílias 
de alunos da rede municipal de Ensino

Frutas e verduras destinadas aos estudantes fazem parte do Programa de Aquisição de alimentos do município

[PINHALÃO]

O Prefeito Municipal de 
Pinhalão, Dionísio Arrais 
de Alencar, junto da equipe 
da Secretaria de Educação 
acompanharam a entrega 
de vegetais e verduras as 
famílias que residem no 
distrito da Lavrinha. São 
em torno de 700 famílias de 

estudantes matriculados 
na Rede Municipal de 
Ensino que recebem frutas 
e verduras do Programa 
de Aquisição de alimentos 
- PAA.
Segundo o prefeito, as 
entregas são quinzenais 
e todos os alimentos são 

selecionados de qualidade. 
“As entregas são realizadas 
quinzenalmente e pude-
mos acompanhar como as 
frutas, vegetais e verduras 
são de ótima qualidade 
e bem selecionados para 
beneficiar as famílias assis-
tidas por este projeto. Os 

produtores vinculados a 
Cofrunorpi capricham na 
produção e a cooperativa e 
as escolas ficam responsá-
veis por realizar as entre-
gas, tudo para as famílias 
receberem produtos de 
qualidade”, comentou o 
prefeito.

A Cofrunorpi é a única 
cooperativa da região a 
ter este convênio com a 
Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB 
e Pinhalão é o munícipio 
beneficiado.

Novos conjuntos habitacionais atenderão 
121 famílias de Figueira e Curiúva

Técnicos da Cohapar 
vistoriaram nesta quarta-
-feira (21) as obras de dois 
novos conjuntos em cons-
trução pelo Governo do 
Estado no Norte Pioneiro. 
São 47 novas moradias em 
Figueira e 74 em Curiúva, 
que recebem investimentos 
de R$ 9,5 milhões do pro-
grama Casa Fácil Paraná.
Os empreendimentos serão 
destinados a famílias com 
renda mensal de um a 

seis salários mínimos e 
que não possuem casa 
própria. As vantagens 
do programa incluem a 
isenção de entrada, juros 
menores que os de mercado 
e financiamento em até 30 
anos diretamente com a 
Cohapar.
De acordo com o coorde-
nador regional da com-
panhia Michael Faleiros, 
o empreendimento de 
Figueira já alcançou mais 

de 60% de conclusão do 
cronograma, mesmo com 
as dificuldades de insumos 
impostas pela pandemia.
“A obra já conta com as 
casas levantadas e cobertas 
e boa parte da infraestru-
tura feita”, afirma Faleiros. 
“A região do Norte Pioneiro 
sofreu um impacto signifi-
cativo no que diz respeito à 
escassez de material, mas a 
previsão de entrega é para 
o final do ano”.

Em Curiúva, a construção 
das 74 moradias, orçada 
em R$ 5,3 milhões, deverá 
ser concluída em 2022. 
“A empresa já realizou 
a patamarização do ter-
reno, separação dos lotes 
e demarcação do solo”, 
informa Faleiros.
De acordo com o diretor de 
Gestão e Planejamento de 
Curiúva, Douglas Delfino, o 
município possui uma lista 
com mais de mil inscritos 

a procura da casa própria. 
“O empreendimento vem 
ao encontro de uma neces-
sidade do município e a 
expectativa é de que muitas 
famílias irão se enquadrar 
nos critérios do programa”, 
diz Delfino. “Vamos con-
seguir ajudar famílias 
a realizarem o sonho da 
casa própria e saírem de 
alugueis onerosos”.

Quem tiver interesse 
em adquirir um dos imó-
veis deve acessar cohapar.
pr.gov.br/cadastro, sele-
cionar o município de inte-
resse e preencher dados 

pessoais, profissionais, 
financeiros e familiares. 
Aqueles que já se inscreve-
ram nos últimos dois anos 
estão automaticamente 
habilitados a participar do 

processo, mas é importante 
manter as informações de 
contato atualizadas, pois as 
convocações são feitas por 
e-mail e telefone.
Em caso de dúvidas ou 

dificuldades com a inscri-
ção, é possível obter ajuda 
da regional da Cohapar 
de Cornélio Procópio pelo 
telefone (43) 3520-8500, que 
também funciona como 

WhatsApp. O atendimento 
é prestado de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 12h e 
13h30 às 17h.

AEN

[COMO PARTICIPAR]
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ARAPOTI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico nº 39/2021.
Processo nº 86/2021.
Objeto: Aquisição veículos do segmento Van para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
Local: www.bllcompras.org.br
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia 24/07/2021 
até às 17hrs30min. do dia 05/08/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até às 08hrs30 
min. do dia 06/08/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do dia 06/08/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações poderão ser 
obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / 
email: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 22/07/2021.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – ESTADO PARANÁ
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 PRORROGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Arapoti/PR, o Sr. Idineu Antonio da Silva, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento de todos os interessados que o Edital de Credenciamento 
sob o nº 5/2020, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 11/2020 - Pro-
cesso Licitatório nº 104/2020, cujo objeto consiste no credenciamento de 
empresas para prestação de serviços de manutenção mecânica e elétrica, 
preventiva, corretiva e assistência técnica, incluindo o fornecimento de 
peças genuínas, originais ou genéricos e acessórios necessários ao 
perfeito funcionamento dos veículos, máquinas e equipamentos pesados 
pertencentes à frota oficial do município de Arapoti, fica prorrogado a 
entre o dia 23/07/2021 até 22/07/2022 para entrega da documentação 
de requerimento de Credenciamento, conforme previsto no item 9 do 
Edital de Credenciamento. 
O Aviso de Prorrogação de Credenciamento, o Edital e seus componentes 
encontram-se à disposição dos interessados junto a Divisão de Licitação 
e Compras localizada na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, Bloco “D”, 
Salas 61, 62, 63 ou 64, bairro Centro Cívico, na Cidade de Arapoti, Estado 
do Paraná, CEP 84.990-000 – E-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.br, mediante 
apresentação dos documentos de habilitação, e demais documentos, nas 
formas estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 5/2020, Processo de 
Inexigibilidade nº 11/2020, Processo Licitatório nº 104/2020. O Secretario 
Municipal de Infraestrutura do Município de Arapoti/PR, no uso de suas 
atribuições estatutárias ratifica o presente extrato.
Arapoti, 22 de julho de 2021.
Idineu Antonio da Silva - Presidente da CPL

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

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01

Edital de Credenciamento nº 5/2020

Processo nº 104/2020

Inexigibilidade de Licitação nº 11/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI, através do Presidente da 
CPL, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, atendendo aos 
princípios que norteiam a Gestão Pública e na forma do § 4º do art. 21 
da Lei Federal nº 8.666/93, COMUNICA aos interessados que o edital 
em referência foi retificado nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1. Poderão participar da presente licitação, os interessados:

(...);

8.1.3. Ter sede a uma distância máxima de 15 Km (quinze quilômetros) 
da localização da sede da Prefeitura Municipal de Arapoti.

8.1.4. Em observância aos PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE (gastos 
nos deslocamentos para prestação de serviços – itens hora homem) e 
da razoabilidade, somente serão HABILITADOS OS LICITANTES que 
o estabelecimento comercial esteja localizado numa distância (raio) 

inferior a 15 km (quinze quilômetros) da sede da Prefeitura Municipal de 
Arapoti, a qual se situa no seguinte endereço:

- Endereço da Prefeitura Municipal de Arapoti: Rua Placidio Leite, nº 
148, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 
nº 84.990-000.

DEVE-SE LER:

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1. Poderão participar da presente licitação, os interessados:

(...);

8.1.3. Ter sede a uma distância máxima de 270 Km (duzentos e setenta 
quilômetros) da localização da sede da Prefeitura Municipal de Arapoti.

8.1.4. Em observância aos PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE (gastos 
nos deslocamentos para prestação de serviços – itens hora homem) e 
da razoabilidade, somente serão HABILITADOS OS LICITANTES que 
o estabelecimento comercial esteja localizado numa distância (raio) 
inferior a 270 Km (duzentos e setenta quilômetros) da sede da Prefeitura 
Municipal de Arapoti, a qual se situa no seguinte endereço:

- Endereço da Prefeitura Municipal de Arapoti: Rua Placidio Leite, nº 
148, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 
nº 84.990-000.

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 036/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Ouricar Ourinhos Veículos de Peças Ltda
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 010/2021, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações poste-
riores.
OBJETO:  Fornecimento de Veículo automotor 
utilitário sem acessibilidade (zero quilômetro), ca-
pacidade 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.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para 
execução do objeto do Pregão em epígrafe correrão 
a conta dos recursos financeiros provenientes com 
recursos do orçamento do Município, conforme Lei 
Orçamentária nº 616 de 15/10/2020, pulicada no 
dia 16/10/2020
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR:  R$ - 109.400,00 (cento e nove mil e qua-
trocentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 22/07/2021
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº 035/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Isac Diego da Rosa – ME
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Modalidade 
Pregão nº 009/2021, nos termos da Lei 8.666/93.
Objeto: Prestação de Serviços de Recargas de 
Oxigênio Medicinal para a Unidade Mista de Saúde 
e para ambulâncias do Município e aquisição de 
cilindros novos a serem retirados conforme a ne-
cessidade, durante o período de 12 (doze) meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei 
e Resolução Orçamentária nº 616 de 15/10/2020, 
pulicada no dia 16/10/2020.

12 - Departamento Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde
10.122.0010.2073 - Manutenção e Desenvolvimento 
das Atividades do Departamento Municipal de Saúde  
02820 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 303 – Equipamento 
e Material Permanente
02830 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 518 – Equipamento 
e Material Permanente
10.302.0021.2093 - Manutenção do Pronto Atendi-
mento Municipal e Ambulatório
03820 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 303 - Material de 
Consumo
03830 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 494 - Material de 
Consumo
10.302.0021.2094 - Enfrentamento ao CORONA-
VÍRUS - COVID 19
03920 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 003 - Material de 
Consumo
03930 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 004 - Material de 
Consumo
03940 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 008 - Material de 
Consumo
03950 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 009 - Material de 
Consumo
03960 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 494 - Material de 
Consumo
04070 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 494 – Equipamento 
e Material Permanente
VIGÊNCIA:  12(doze) meses
VALOR: R$ - 86.500,00 (oitenta e seis mil e qui-
nhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 22/07/2021
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR.
Jundiaí do Sul -  PR, 22 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua São Francisco, 75 – Centro – Jundiaí do Sul – 
Estado do Paraná.
Fone: (43) 3626-1558 - CEP: 86.470.000

RESOLUÇÃO N°15/2021
SÚMULA: DISPÕE SOBRE INSCRIÇÃO DE 
PROGRAMA DE ATENDIMENTO NO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ.
O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) de Jundiaí do Sul), no 
uso das atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal n° 358/2010, Lei Municipal n° 570/2019, 
Lei Municipal n° 571/2019 e
CONSIDERANDO a Deliberação da Plenária reali-
zada em 22 de julho de 2021;
RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar a inscrição do PROGRAMA MUNI-
CIPAL DE ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOE-
DUCATIVAS bem como o REGIMENTO INTERNO 
para atendimento das demandas do município de 
Jundiaí do Sul, estado do Paraná;
Art. 2.º - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
Jundiaí do Sul, 22 de julho de 2021.
ELIZETE APARECIDA GAVELUK
Presidente do CMDCA
Jundiaí do Sul - PR
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JUNDIAÍ DO SUL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Rua São Francisco, 75 – Centro – Jundiaí do Sul 
– Estado do Paraná.
Fone: (43) 3626-1558 - CEP: 86.470.000

RESOLUÇÃO N°16/2021
SÚMULA: APROVA A RENOVAÇÃO DA INS-
CRIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXEPCIONAIS - APAE NO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE- CMDCA - DO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ DO SUL, ESTADO DO PARANÁ.
O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) de Jundiaí do Sul), 
no uso das atribuições, que lhe são conferidas 
pela Lei Municipal n° 358/2010, Lei Municipal n° 
570/2019, Lei Municipal n° 571/2019 e
CONSIDERANDO a Deliberação da Plenária 
realizada em 22 de julho de 2021;
RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar a renovação da inscrição da 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPI-
CIONAIS - APAE do município de Jundiaí do Sul, 
estado do Paraná; 
Art. 2.º - A aprovação de renovação de inscrição 
do artigo anterior terá vigência do período de 
12/08/2021 à 11/08/2022;
Art. 2.º - Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.
Jundiaí do Sul/PR, 22 de julho de 2021.
ELIZETE APARECIDA GAVELUK
Presidente do CMDCA
Jundiaí do Sul - PR

JABOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. º 90/2021
EXCLUSIVO ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.90/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. TIPO 
DE ENCERRAMENTO: ABERTO. 

2 – OBJETO: Aquisição de medicamentos e ma-
terial de consumo hospitalar Nos termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, Nos termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 813.423,66 Oitocentos 
e Treze Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e 
Sessenta e Seis Centavos

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
10/08/2021 às 09:00  no site www.bllcompras.org.
br “Acesso Identificado no link - licitações” 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: De-
partamento de Licitação, Prefeitura Municipal de 
Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, no horário 
das 08h00minh às 11h00min. e das 13h00minh 

às 16h00min. Edital completo, demais anexos, atas 
e contratos futuros no diário do município no site 
www.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 12/01/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

JABOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 91/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.91/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alteração dada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, para  de Registro 
de Preço visando a aquisição de Artigos de papelaria 
em Geral para manutenção da Assistência Social

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 100.471,63 (Cem Mil, 
Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e 
Três Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 11/08/2021  
às 09:00  www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado 
no link - licitações” 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 22/07/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 89/2021
LIVRE CONCORRÊNCIA
(Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.89/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Contratação de empresa para fornecer 
e instalar 10 estufas de morango modelo Londrina de 
acordo com o anexo 01 de acordo com o convênio 

112/2020- SEAB

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 245.000,00 (Duzentos e 
Quarenta e Cinco Mil Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 09/08/2021 
às 09:00 na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: De-
partamento de Licitação, Prefeitura Municipal de 
Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, no horário 
das 08h00minh às 11h00min. e das 13h00minh às 
16h00min. Edital completo, demais anexos, atas 
e contratos futuros no diário do município no site 
www.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 
20/07/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 92/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.92/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alteração dada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, para  de Registro de 
preço visando a Aquisição de gêneros alimentícios 
e materiais de higiene e limpeza

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 330.413,26 (Trezentos 
e Trinta Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Vinte e 
Seis Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 11/08/2021  
às 13:30  na Prefeitura Municipal de Jaboti. 
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: De-
partamento de Licitação, Prefeitura Municipal de 
Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, no horário 
das 08h00minh às 11h00min. e das 13h00minh às 
16h00min. Edital completo, demais anexos, atas 
e contratos futuros no diário do município no site 
www.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 
22/07/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria 10/2021.
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Edital nº 04
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais vem através deste, divulgar, após a análise dos recursos 
interpostos, o resultado final do Processo Seletivo de Estagiários.
1.1 A lista de Classificados está no anexo I e a Relação de Desclassificados por não alcançarem a pontuação mínima exigida, está no anexo II, deste edital.
Pinhalão, 22 de julho de 2021. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR -  Prefeito Municipal
ANEXO I
CLASSIFICADOS
ÁREA DE PSICOLOGIA 

CANDIDATOS Nº INSCRI-
ÇÃO

Língua
Portuguesa

Matemática C o n h e c . 
Gerais

Conhec. Es-
pecíficos

 Total CLASSIFICAÇÃO

Ana Julia Machado Nogueira 62 02 03 04 02 11 1º
ÁREA DE DIREITO 

CANDIDATOS Nº 
Inscrição

Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total CLASSIFICAÇÃO

Leonardo Mauricio Gomes da Silva 35 02 03 04 04 13 1º
Marina Almeida de Siqueira 55 03 04 02 03 11 2º
Maria Gabriella Rodovanski de Oliveira  48 04 04 01 02 11 3º

ÁREA DE ENFERMAGEM 
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total CLASSIFICAÇÃO

Vitória Paola de Lima 19 01 05 04 07 17 1º
Rebeca Amaranta Lemes Marinho 06 01 03 04 07 15 2º
Bianca do Vale Damratt 16 02 03 01 06 12 3º
Laura Castro Chaves 39 02 04 03 02 11 4º

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

Total CLASSIFICAÇÃO

Cristiane Ribeiro da Costa 20 02 04 05 06 17 1º
Lucimar dos Santos 22 02 03 02 05 12 2º

ÁREA DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA   
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 
Total 

CLASSIFICAÇÃO

Vitória de Jesus Moura Morais 02 05 05 05 04 19 1º
Ana Francisca Dorneles 58 02 05 04 05 16 2º
Gabriel Candido Costa 01 03 03 05 05 16 3º
Mariana Lopes 30 03 04 04 04 15 4º
Francieli da Silva 07 03 05 03 03 14 5º
Elessandra de Fátima dos Santos 21 03 04 02 05 14 6º
Laís Luvizeto da Silva 49 03 04 03 04 14 7º
Yara Stefani Barbosa Martinez 24 01 03 05 04 13 8º
Natally Rosa Reis Venancio 51 02 02 04 04 12 9º
Angela Oliveira da Cunha 41 03 03 01 04 11 10º
André Silvano de Oliveira Bianchini 50 00 02 05 04 11 11º

FORMAÇÃO DE DOCENTE

CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

Total CLASSIFICAÇÃO

Paulo Henrique Albergoni Cunha de Souza 08 04 04 04 05 17 1º
Geovana de Souza Vidal 12 04 04 03 05 16 2º
Bruna de Moraes Chaves 11 04 04 03 05 16 3º
Bruna Machado de Sousa 32 02 04 03 06 15 4º
Leonardo Hermes de Carvalho 05 02 05 03 05 15 5º
Emilly Fernanda da Silva Janiszewski 25 04 02 02 06 14 6º
Jéssica Hoinaski Fraiz 31 02 04 03 04 13 7º
Viviane Inocência de Freitas Gonçalves 38 02 04 03 04 13 8º
João Vitor Anacleto Teixeira 03 03 02 04 04 13 9º
Diogo Monticelli de Azevedo 43 03 02 04 04 13 10º
Letícia Siqueira de Carvalho Teixeira 46 01 02 05 05 13 11º
Mayara Aparecida de Freitas  28 02 04 04 02 12 12º
Eduardo Gomes da Silva 34 04 03 02 03 12 13º
Analice Waldemar de Sá 44 02 03 04 03 12 14º
Verônica de Kássia M. B Santos    57 03 03 01 04 11 15º
Giulia da Silva Chaves 10 04 03 01 03 11 16º
Angela Luiza Mendes 42 02 04 03 02 11 17º
José Henrique de Jesus Silva 53 02 01 04 04 11 18º
Letícia Caroline Ferraz da Silva     56 03 02 04 02 11 19º

ANEXO II
DESCLASSIFICADOS  
Conforme consta no edital, os inscritos que não atingiram somatória superior a 11 acertos (equivalente a 50%) estão desclassificados.
ÁREA DE PSICOLOGIA 

CANDIDATOS Nº INSCRIÇÃO Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total 

Rayana Maria Hermes Coutinho 61 02 02 03 03 10
ÁREA DE DIREITO 

CANDIDATOS Nº 
Inscrição

Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total 

Maria Eduarda Vilas Boas 59 01 03 03 03 10
ÁREA DE ENFERMAGEM 

CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total 

PINHALÃO
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Joyce Pamela Rezende da Silva 29 02 01 03 04 10
Thaisa Oliveira Muniz 33 Não compareceu

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

Total 

Larissa Cristina Aparecida de Azevedo 15 02 01 02 04 09
Dayane Sene da Silva S. Moreira 36 01 01 02 04 08

ÁREA DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA   
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 
Total 

Alessandra Fernandes Zanutto dos Santos 13 01 01 03 05 10
Larissa Cristina Hogin 60 03 03 01 00 07
Bianca Eugênio Soardi 47 02 01 01 02 06

FORMAÇÃO DE DOCENTE
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

Total 

Kauan da Cunha Pereira 40 03 03 03 01 10
Pâmela de Azevedo  Silva 26 01 04 04 01 10
Camilli Firmino Bernardino 37 02 02 03 03 10
Miguel Henrique da Silva Proença 18 03 02 02 03 10
Fabricio Silva dos Santos 45 02 01 02 05 10
Giulia Lara  Coutinho dos Santos 23 04 02 03 00 09
Alisson Silva Oliveira 09 02 03 02 02 09
Anábili Tainara de Jesus Silva 52 01 01 02 04 08
Marcela Carneiro de Godoy 27 02 02 02 02 08
Kauan da Silva Neves Terezin 17 02 01 02 02 07
Isabella  Acosta Machado 14 02 01 02 01 06
Hiohan Gabriel Freire Vilas Boas 04 02 01 01 02 06
Felipe Sawczuk Batista 54 Não compareceu

INFORME AOS CANDIDATOS
A questão número 04 de Matemática foi anulada em todas as áreas, porém a pontuação da mesma foi somada ao número de acertos do candidato. 
A questão número 04 de Conhecimentos Específicos na Área de Administração foi anulada, porém a pontuação da mesma foi somada ao número de acertos do 
candidato.
Quantos aos critérios de desempate foram adotados a publicação presente no edital seguindo a ordem: 1º critério: maior idade; 2º critério: média escolar de acordo 
com o histórico apresentado pelo candidato. 
 REPRESENTANTES DA COMISSÃO DE CORREÇÃO
HELENA DE PAULO MORENO DOS SANTOS:
MARCELA CASTILHO:
MARILZA DE FÁTIMA MAIA:
SUEME ENDRI PIMENTEL NOGUEIRA:
Observação: A correção foi acompanhada pelo representante da Câmara de vereadores, Sr. Edney Luiz Vilas Boas.

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 169/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: FG CO-
MERCIO DE PNEUS EIRELI-Valor: 136.880,00 
(cento e trinta e seis mil oitocentos e oitenta reais)
Vigência: Início: 22/07/2021 Término: 22/07/2022-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 58/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A 
TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 
Pinhalão, 22 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 170/2021-Contratante: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: RK2 
PNEUS EIRELI-Valor: 96.970,00 (noventa e seis 
mil novecentos e setenta reais) -Vigência: Início: 
22/07/2021 Término: 22/07/2022-Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº: 58/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS, DESTINADOS A TODOS OS VEÍCULOS 
DA FROTA MUNICIPAL
Pinhalão, 22 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 171/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: GABRIEL 
ANDRES FLACH-Valor: 68.660,00 (sessenta e oito 
mil seiscentos e sessenta reais)
Vigência: Início: 22/07/2021 Término: 22/07/2022Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 58/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A 
TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.  
Pinhalão, 22 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 172/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: PNEU-
LOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI-Va-
lor: 65.510,00 (sessenta e cinco mil quinhentos e 
dez reais) -Vigência: Início: 22/07/2021 Término: 
22/07/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
58/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTI-
NADOS A TODOS OS
VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Pinhalão, 22 
de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 174/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: 
 A.C.D.A – COMERCIO DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA -Valor: R$ 929,85 (novecentos e 
vinte e nove e oitenta e cinco centavos). Vigência: 
Início: 22/07/2021 Término: 22/10/2021-Licitação: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021 Objeto: 
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE 
15 (QUINZE) LATAS DE LEITE NUTRISON 800GR 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Pinhalão, 22 de Julho de 2021

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar a Dispensa de Licitação n° 17/2021 a 
favor da proponente: 
A.C.D.A. – COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 

08.712.073/0001-18, da cidade de JACAREZINHO/
PR, vencendo o único item, perfazendo o valor total de 
R$ 929,85 (novecentos e vinte e nove reais e oitenta 
e cinco centavos). 
Pinhalão, 22 de julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 173/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: EDC 
COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-Valor: 
63.573,80 (sessenta e três mil quinhentos e setenta e três 
reais e oitenta centavos) -Vigência: Início: 22/07/2021 
Término: 22/07/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 58/2021-Objeto: 
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A TODOS OS 
VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Pinhalão, 22 de 
Julho de 2021
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Da Redação

[NORTE PIONEIRO]

Carlópolis ocupa 4ª lugar em ranking 
que movimenta R$ 70 milhões no Brasil

Do Norte Pioneiro 
para o mundo, é assim que 
o município de Carlópolis 
tem gerado emprego e 
renda e se destacado como 
um dos maiores produtores 
de goiaba do país abaste-
cendo os mercados interno 
e externo com a fruta e seus 
derivados. 
A produção da fruta está 
em alta no país e, de acordo 
com dados preliminares do 
Departamento de Econo-
mia Rural, da Secretaria 
de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento, em 
2020 o setor apresentou 
6% de crescimento, sendo 
que a produção de goiaba 
especificamente teve um 
avanço de 4%. 
No Paraná, o município de 
Carlópolis se destaca como 
o maior produtor da fruta 
no estado, além de ficar 
entre os quatro primeiros 
no ranking nacional que 
conta com um cenário que 
envolve 893 cidade em todo 
o país. Em meio a um setor 

que movimentou R$ 70 
milhões referentes ao Valor 
Bruto de Produção (VBP), 
a representatividade do 
município é considerável 
com uma parcela de 6,5% 
do VBP e 3,4% da produção 
nacional. 
Os dados do boletim 
também apontam a situa-
ção da comercialização da 
fruta no estado do Paraná, 
sendo que em 2020 nas cinco 
unidades Ceasas do Paraná 
foram comercializadas 2,2 
mil toneladas de goiaba 
gerando um lucro bruto 
de R$ 9,9 milhões. Deste 
total, 80,3% da produção 
se deu em solo paranaense 
e 18,9% em municípios do 
estado de São Paulo, sendo 
que a produção de Carlópo-
lis representou 55% deste 
volume, ou seja, 1,2 mil 
toneladas da fruta. 
Além de abastecer o mer-
cado paranaense, a pro-
dução do município Norte 
Pioneirense também tem 
sido relevante em outros 

estados. Em São Paulo, 
das 10,4 mil toneladas de 
goiaba comercializadas 
em 2020, Carlópolis foi o 
5º principal fonecedor da 
fruta com 626,5 toneladas, o 
que representa 6% do total 
comercializado na Coma-
panhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp). 
Já no estado de Minas 
Gerais, a goiaba de Car-
lópolis representou 5,6 
mil toneladas das 359,6 
toneladas comercializadas 
no CeasaMinas, fazendo 
com que o município do 
Norte Pioneiro ocupasse 
a 6ª posição no ranking de 
fornecedores de goiaba nas 
vendas de 2020. 
A goiaba produzida no 
Norte Pioneiro também 
fez com que o município 
ocupasse a 3ª posição no 
ranking de fornecedo-
res da Central do Dis-
trito Federal onde, de um 
total de 62,4 toneladas da 
fruta, os produtores de 

Carlópolis entregaram 4,1 
mil toneladas de goiaba, 
1,5% do volume total. Na 
Ceasa Goiana, o município 
ocupou a 11ª posição como 
ofertante fornecendo 1,1 
mil toneladas para compor 
o total de 20,2 toneladas 
comercializadas no DF 
em 2020. Na Ceasa Rido de 
Janeiro, a colocação entre 
os fornecedores ficou em 
12º com 8,8 toneladas da 
fruta em um total de 992,9 
toneladas comercializada 
no estado carioca. 
Atualmente o municí-
pio conta com uma área 
estimada de 390 hectares 
utilizados para produção 
da fruta, sendo o maio pro-
dutor do estado do Paraná 
e 4º no ranking nacional. 
De acordo com a Emater, 
o potencial de produção de 
goiaba em Carlópolis é de 
23 mil toneladas por ano 
em condições climáticas 
normais. 

A qualidade das frutas 
produzidas no município 
fez com que os produtores 
conquistassem certificados 
e, além do mercado interno, 
também estão conquis-
tando clientes fora do país. 
Em uma parceria entre 
Sebrae, prefeitura e produ-
tores, o produto conquistou 
o registro de Indicação Geo-
gráfica, selo importante e 
que ajudou abrir as portas 
para certificação interna-
cional Good Agricultural 
Practices (GAP), que reco-
nhece a segurança ali-
mentar e sustentabilidade 
em produtos de origem 
agrícola. 

O reconhecimento da qua-
lidade do produto através 
dos certificados e a par-
ticipação dos produtores 
em feiras fizeram com 
que a goiaba produzida 
em Carlópolis chegasse 
a mercados como Itália, 
Inglaterra, França, China, 
Portugal, Holanda, Suíça 
entre outros. 

MERCADO 
EXTERNO

Entre 893 
cidades 

brasileiras, 
município se 

destaca na 
produção de 
goiabas que 

abastecem o 
mercado interno 

e externo

No Paraná, o 
município de 
Carlópolis se 

destaca como o 
maior produtor da 

fruta no estado


