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ACESSE-ME

Paraná chega a 66% da população 
adulta vacinada e novas doses 
continuam chegando
De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, até o momento já foram aplicadas 
7,5 milhões de vacinas. Nova remessa de vacinas chega a partir desta terça-feira

[SOLIDARIEDADE]

Projeto do Rotary Club de 
Siqueira Campos entrega 
cadeiras de rodas para Apae

Professores e profissionais de 
Jundiaí do Sul recebem capacitação 
para o retorno das aulas

[VOLTA AS AULAS]

Presidente da Cohapar participa 
de reunião para discutir projetos 
habitacionais no Norte Pioneiro
Encontro esta marcado para a quinta-feira (28) e tem 
como objetivo repassar informações sobre os programas da 
Companhia. Interessados podem participar via Google Meet

[HABITAÇÃO]

Jaguariaíva decide retornar 
às aulas com ensino híbrido 
na rede municipal

[EDUCAÇÃO]

[TRÂNSITO]
Acidente na 
BR-153 deixa 
um morto e 
duas pessoas 
em estado 
grave
Situação foi registrada na 
noite do sábado no trecho 
da rodovia que passa pelo 
município de Santo Antônio
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Geral e

Governo vai entregar 56 casas a 
famílias de Cambará em agosto

[HABITAÇÃO]

Projeto recebeu R$ 5,1 milhões do programa Casa Fácil Paraná e está em fase final de 
construção. Trinta famílias já foram selecionadas

Técnicos da Cohapar 
realizaram nesta quinta-
-feira (22) a última vistoria 
da obra de construção de 
56 casas populares em 
Cambará, no Norte Pio-
neiro, que serão entregues 
em agosto. A seleção dos 
beneficiários está em anda-
mento e 30 famílias já foram 
aprovadas de acordo com os 
critérios do programa Casa 
Fácil Paraná.
O Residencial Santa Cecília 

recebeu R$ 5,1 milhões de 
investimentos do Governo 
do Estado e oferece condi-
ções facilitadas de aquisi-
ção pela população. Entre 
os benefícios ofertados, 
estão a isenção de cobrança 
de valor de entrada, juros 
de financiamento meno-
res que os de mercado e 
parcelamento em até 30 
anos diretamente com a 
Cohapar.
A seleção é feita entre os 

inscritos no  cadastro da 
Cohapar, com renda de até 
seis salários mínimos, com 
prioridade para aqueles 
com menor renda e que 
comprovem capacidade de 
financiamento. Também há 
prioridade de atendimento 
para famílias com idosos, 
pessoas com deficiência 
ou chefiadas por mulheres, 
bem como residentes em 
áreas de risco ou impró-
prias.

De acordo com o coordena-
dor regional da Cohapar, 
Michael Faleiros, as famí-
lias inscritas e enquadradas 
nos critérios estão sendo 
contatadas via telefone e 
e-mail para a apresentação 
da documentação. Quem 
tiver dúvidas em relação 
ao processo seletivo pode 
entrar em contato com o 
escritório da companhia 
em Cornélio Procópio pelo 
telefone e WhatsApp (43) 

3520-8500.
Os chamamentos com a 
relação de todos os convo-
cados estão disponíveis de 
forma pública no  site da 
companhia, onde também 
será divulgada a lista 
final dos 56 contemplados. 
“Nessa lista constam às 
famílias que foram apro-
vadas, reclassificadas ou 
desclassificadas”, explica 
Faleiros.

AEN

[SOLIDARIEDADE]

Projeto do Rotary Club de Siqueira Campos entrega 
cadeiras de rodas para Apae

O Rotary Club de 
Siqueira Campos entregou 
nesta sexta-feira (16), três 
cadeiras de rodas para a 
APAE de Siqueira Campos. 
As cadeiras fazem parte do 
projeto “Mobilidade para 
todos” através da parceria 
do Rotary International e a 
Free Wheelchair Mission, 
uma organização sem fins 
lucrativos humanitária 
que projeta e fabrica cadei-
ras de rodas duráveis e 
econômicas.
Segundo Robson Oliveira, 
além da APAE também 
foram entregues três cadei-
ras ao Asilo São Vicente e 
serão entregues três cadei-

ras para a Santa Casa de 
Misericórdia de Siqueira 
Campos e três para o Asilo 
São Vicente de Wenceslau 
Braz, em parceria com o 
Roraty Brazense.
Ele explica que as cadei-
ras chegam aos clubes e 
os rotarianos passam por 
treinamento para entender 
como deve ser o processo de 
triagem dos beneficiados e 
para montagem das cadei-
ras, que vem totalmente 
desmontadas. “Após o 
treinamento e montagem 
é feito vistoria minuciosa 
para que as cadeiras che-
guem de forma correta a 
cada beneficiário ou enti-

dade”, explica Robson.
Ao final das entregas o 
presidente do Rotary leu 
a mensagem enviada pela 
Free Wheelchair Mission. 
“Jesus Cristo te ama, por 
isso você está recebendo 
essa cadeira de rodas. Acre-
ditamos que esta cadeira é 
um presente de Deus para 
a sua vida. Ele te criou e te 
ama como filho, tal como 
você é. Por acreditarmos 
em Jesus, fomos chamados 
a servir uns aos outros. 
Oramos para que você 
também acredite, sirva e 
glorifique o nome D’Ele”.

Da Assessoria
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Política e
Presidente da Cohapar participa de reunião para 
discutir projetos habitacionais no Norte Pioneiro

Encontro esta marcado para a quinta-feira (28) e tem como objetivo repassar informações sobre 
os programas da Companhia. Interessados podem participar via Google Meet

[HABITAÇÃO]

Nesta quarta-feira 
(28) o presidente da Coha-
par (Companhia de Habi-
tação do Paraná), Jorge 
Luiz Lange, vai participar 

de uma reunião com pre-
feitos, vereadores e chefes 
de regionais para tratar de 
assuntos relacionados a 
projetos habitacionais da 

companhia na região do 
Norte Pioneiro. 
O convite para reunião 
foi realizado pelo coor-
denador da Casa Civil de 

Jorge Lange participa nesta quarta-feira (28) de reunião com 
lideranças e políticos do Norte Pioneiro

Da Redação

José Fernando Ogura/AEN

Jacarezinho, Juarez Leal 
(Daio), e Frederico Alves, 
coordenador da Casa Civil 
de Cornélio Procópio. 
Em pauta estarão assuntos 
relacionados aos progra-
mas de habitação popular 
da Cohapar abordando 
temas como o programa 
Casa Fácil, financiamen-
tos, valor de entrada, pro-
grama Viver Mais Paraná, 
programa Morar Legal, 
programa Vida Nova e 
projetos de escrituração 
direta. 
Além do presidente da 
Cohapar, Jorge Luiz Lange, 
também estará presente 
no encontro o coordena-
dor Regional da Cohapar 
Michael Julio Faleiros. 
Entre os convidados, estão 
os chefes das regionais da 
Seab, Adapar, Regionais 
de Saúde, Sejuf, Sanepar, 

Iat, Ciretrans, Copel, Der, 
IDR-PR, representantes do 
Hospital Regional, chefes 
dos Núcleos Regionais de 
Educação dos municípios 
de Ibaiti, Wenceslau Braz, 
Jacarezinho e Cornélio 
Procópio. 
Os prefeitos da Amunorpi 
(Associação dos Municí-
pios do Norte Pioneiro) 
e Amunop (Associação 
dos Municípios do Norte 
do Paraná), vereadores 
da região e membros das 
secretaria municipais da 
Educação também foram 
convidados. Representan-
tes da imprensa também 
podem participar da reu-
nião. 
O encontro acontece a 
partir das 10h00 da quar-
ta-feira e pode ser acompa-
nhado através do link meet.
google.com/rkd-kvts-iqd.

Secretário Estadual da Saúde vista quatro municípios
 e anuncia investimentos na região

O secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, anun-
ciou neste final semana, em 
visita ao Norte Pioneiro, 
investimentos do Governo 
em importantes unidades 
de saúde, o que vai auxiliar 
na política de descentrali-
zação do atendimento.
Segundo ele, para a Santa 
Casa de Bandeirantes, a 
Sesa direcionou cerca de 
R$ 500 mil para a compra 
de equipamentos, que 
contam ainda com emenda 
parlamentar. O municí-
pio também recebeu dois 
carros para o apoio à 

Atenção Primária, como 
indicação parlamentar.
Em Cambará, o aporte de 
mais de R$ 2 milhões vai 
garantir a ampliação do 
novo Centro Cirúrgico da 
Santa Casa e a reforma do 
Hospital Municipal.
“São recursos do Tesouro 
Estadual em diversas 
obras. E aqui no Norte Pio-
neiro, região importante 
com grande número de 
paranaenses, que vem cres-
cendo, temos direcionado 
investimentos estruturan-
tes”, enfatizou Beto Preto.
O secretário também acom-

panhou a vacinação contra 
a Covid-19 e vistoriou diver-
sas obras nos municípios 
de Jacarezinho, Bandei-
rantes, Cambará e Santo 
Antônio da Platina.
“Temos andado pelo Estado 
e a evolução da vacinação 
tem sido muito boa. Por 
orientação do governa-
dor Ratinho Junior temos 
levado o apoio às equipes da 
imunização dos municípios 
e incentivado a popula-
ção. Se a primeira dose é 
importante, a segunda é 
fundamental neste enfren-
tamento da pandemia”, 

afirmou.
O secretário também desta-
cou a atuação do Hospital 
Regional do Norte Pio-
neiro, em em Santo Antô-
nio da Platina, ao longo da 
pandemia.
Referência na estratégia de 
atendimento aos pacientes 
com Covid-19 em 22 municí-
pios, o centro médico, admi-
nistrado pela Fundação 
Estatal Fundação Estatal 
de Atenção em Saúde do 
Paraná (Funeas), conta 
com 15 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e nove leitos clínicos.

A unidade tem sido des-
taque pela evolução dos 
pacientes. Quase 500 pes-
soas receberam alta e 
superaram a doença, num 
universo de cerca de 800 
internações.
“O resultado aqui é de 
muitas vidas salvas. O hos-
pital está sendo chamado 
de fábrica de salvar vidas. 
Temos histórias tristes e 
trágicas nesta pandemia, 
mas também temos exem-
plos de superação”, disse 
Beto Preto.

AEN

[SAÚDE]
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TEMPO INTEGRAL
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) propôs 

emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022 para 
inclusão do Ensino Médio em tempo integral. “Por meio dessa 
emenda, de minha autoria, foi possível incluir a promoção do 
Ensino Médio em tempo integral na LDO. A proposição tem o 
objetivo de preparar o estudante da educação pública para o 
mercado de trabalho e ingresso em uma universidade”, disse.

ESTRATÉGIA
O prefeito de Cianorte, Marco Franzato (PSD), estipulou 

o prazo de vinte e quatro meses para que o município receba 
mais de R$ 130 milhões em investimentos. São 66 obras, cujos 
os projetos foram apresentados em coletiva de imprensa. “Este 
é o nosso Plano Estratégico de Investimento para os próximos 
dois anos e, com a divulgação, firmamos um compromisso 
com todos os cidadãos de Cianorte para a entrega dessas 
obras até o segundo semestre de 2023. Vamos trabalhar para 
transformar nossa cidade”, afirmou o prefeito.

VALE DO GENOMA
Foi assinado, na última semana, o termo de convênio 

entre as instituições que concretizam o Vale do Genoma de 
Guarapuava: o Instituto de Pesquisa do Câncer (IPEC); o Cilla 
Tech Park; a Fundação Araucária; o Governo do Paraná; o 
Centro de Inovação no Agronegócio; e o Grupo Jacto atra-
vés da Fundação Nishimura. “Guarapuava já ultrapassou 
as fronteiras desde o momento em que a ideia do Vale do 
Genoma era apenas uma ideia. O que estamos fazendo aqui 
hoje significa trazer o futuro para a nossa cidade”, disse o 
prefeito Celso Góes.

VALE DO GENOMA II
Pioneiro no Brasil, o Vale do Genoma de Guarapuava, 

foi idealizado para realizar transformações e encontrar res-
postas que levem ao desenvolvimento dos municípios, esta-
dos e países de todo o mundo. Tudo isso, através da pesquisa 
científica de ponta com uso de sequenciamentos genéticos e 
inteligência artificial. Esse ecossistema de inovação, que já está 
em funcionamento, é possível por conta da união do governo 
municipal e estadual, academia, empresas e sociedade civil.

NOVA REMESSA
O Paraná começa a receber nesta terça-feira (27) uma 

nova remessa de vacinas contra a Covid-19. As 649.420 doses 
foram divididas pelo Ministério da Saúde em quatro remessas 
diferentes, sendo que a quarta remessa tem previsão de che-
gada na quarta-feira (28) a noite. O objetivo da Sesa é aplicar 
pelo menos a primeira dose em 80% da população com mais 
de 18 anos no Paraná até o final de agosto.

VACINÔMETRO
De acordo com o Vacinômetro do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o Paraná é o quinto estado que mais vacinou 
contra a Covid-19 em números absolutos. Foram administra-
das 7.539.214 aplicações até a manhã desta segunda-feira (26), 
atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul. Dessas, 5.503.664 são relativas à primeira 
dose (63,1% da população vacinável) e 2.035.550 doses únicas 
ou segundas doses  (23,3%).

Com o fim do recesso 
de julho, a discussão sobre 
retomar as aulas presen-
ciais, através de ensino 
híbrido, foi pauta de uma 
reunião virtual entre a 
prefeita Alcione Lemos, 
a equipe da Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
(SMECEL), equipe gestora 
das escolas e cemei’s e 
representantes do Comitê 
de Retorno às Aulas Pre-
sencias e Poder Legisla-
tivo.
Abrindo as explanações, a 
prefeita Alcione salientou 
que as decisões sobre a 
volta às aulas presenciais 
devem ser tomadas cole-
tivamente, respeitando a 

realidade do município 
para não prejudicar os 
alunos e os profissionais 
da Educação.
A secretária da SMECEL, 
Erla Mello afirmou que 
a proposta de ensino 
híbrido respeita todos 
os protocolos de segu-
rança, seguindo a delibe-
ração 01/2021 do Conselho 
Estadual de Educação do 
Paraná – CEE/PR, e que a 
administração municipal 
tem dado suporte para 
que o retorno às aulas seja 
seguro para todos.
As aulas retornaram no 
dia 22 de julho, ainda em 
formato 100% remoto até 
o dia 02 de agosto, quando 
deve iniciar o ensino 

híbrido para alunos de 
5º ano autorizados pelos 
pais, também para grupos 
a partir do 1° ano consi-
derados prioritários que, 
conforme levantamento 
das escolas, não possuem 
acesso à internet ou são 
infreqüentes.
Dentro do modelo híbrido, 
de acordo com a diretora 
de Educação Andréia 
Valentim, os demais 
continuariam no ensino 
remoto, até os respectivos 
responsáveis autorizarem 
o retorno presencial, o que 
pode ser feito a qualquer 
momento, como assegura 
a legislação.

Da Assessoria

Jaguariaíva decide retornar às aulas 
com ensino híbrido na rede municipal

[EDUCAÇÃO]

De acordo com a secretaria municipal de Educação,proposta para retorno das 
atividades presenciais respeita todos os protocolos de segurança

Respeitando o proto-
colo de biossegurança, dis-
posto na Resolução SESA 
98 de 03/02/2021, as aulas 
presenciais retornam do 
dia 02 a 13 de agosto ini-
cialmente para os alunos 
autorizados do 5º ano e 
grupos prioritários. Após 
esse período será avaliado 
o retorno gradativo das 
turmas de acordo com o 
cronograma abaixo.
A possibilidade de ampliar 
o número de alunos após 

o retorno do segundo 
semestre deve ser dis-
cutida a partir do dia 16 
de agosto, quando serão 
avaliados os impactos 
das primeiras turmas em 
ensino híbrido.
Com o aumento de alunos 
autorizados, as aulas 
podem ser intercaladas, 
para respeitar a lotação 
máxima que pode atender 
até 50% de cada turma, 
dependendo do tamanho 
da sala, respeitando o 

distanciamento de 1,5 m 
entre as carteiras. Neste 
cenário, cada grupo passa 
uma semana na escola e 
uma semana fazendo ati-
vidades complementares 
em casa.
A secretária Erla explica 
que cada escola ficará 
responsável pela orien-
tação dos pais quanto ao 
ensino híbrido, bem como 
a organização das salas, 
monitoramento e higieni-
zação dos alunos.

[ENSINO HÍBRIDO]
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[TRÂNSITO]

Acidente na BR-153 deixa um morto 
e duas pessoas em estado grave

Situação foi registrada na noite do sábado no trecho da rodovia 
que passa pelo município de Santo Antônio da Platina

Um grave acidente de trân-
sito registrado na noite do 
último sábado (24) acabou 
com uma pessoa morta 
e deixou outras duas em 
estado grave. A situação 
aconteceu na BR-153 em 
Santo Antônio da Platina. 
De acordo com informa-
ções do portal NPTV, o 
acidente aconteceu no 
entroncamento da PR-439 
e da BR-153 e envolveu um 
automóvel GM/Celta e um 

Fiat Stilo. O veículo Fiat 
Stilo transitava pela BR-153 
quando o Celta, que seguia 
pela PR-439, teria tentado 
atravessar a pista e acabou 
sendo atingido na lateral. 
Com o impacto, o condu-
tor do Celta ficou preso 
as ferragens, acabou não 
resistindo aos ferimentos 
e morreu no local. Outras 
duas pessoas que estavam 
no automóvel ficaram feri-
das e foram encaminhadas 

ao Pronto Socorro. Não 
foram divulgadas informa-
ções sobre as pessoas que 
estavam no Stilo. 
Estiveram presentes no 
local prestando atendi-
mento a ocorrência as 
equipes do Corpo de Bom-
beiros, SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) e socorristas da 
concessionária que admi-
nistra o trecho. 

Da Redação

Da Redação

Colisão entre carro 
e moto tira a vida de 

jovem brazense
Acidente envolveu uma Honda Biz 

com placas de Wenceslau Braz e um 
automóvel de São José da Boa Vista

Uma mulher de 31 
anos perdeu a vida após 
se envolver em um grave 
acidente de trânsito regis-
trado no início da noite 
do último sábado (24). A 
situação aconteceu na 
PR-151. 
De acordo com informa-
ções do radialista Claret 
Coutinho, o acidente acon-
teceu por volta das 20h30. 
A mulher conduzia uma 
motocicleta Honda/Biz 
com placa de Wenceslau 
Braz e acabou se envol-
vendo em um acidente 
com um automóvel GM/
Prisma com placas de São 
José da Boa Vista. Os dois 
veículos transitavam em 

sentido oposto. 
Com o impacto, a moto-
ciclista acabou sofrendo 
ferimentos g raves e 
chegou a ser socorrida e 
encaminhada ao hospital 
em estado grave, porém, 
infelizmente não resistiu 
aos ferimentos e veio a 
óbito. Já o condutor do veí-
culo não ficou ferido. Ele 
foi submetido ao teste do 
etilômetro o qual apontou 
resultado negativo para o 
consumo de álcool. 
A morte da jovem causou 
comoção nas redes sociais 
onde amigos e familiares 
lamentaram a perda pre-
coce. 

Da Redação

[TRISTEZA]

Mulher morre com tiro na 
cabeça e marido diz à polícia que 

estava limpando revólver

Um homem foi preso sob 
suspeita de matar a pró-
pria esposa com um tiro na 
cabeça. A polícia, o suspeito 
disse que o disparo foi aci-
dental. O crime aconteceu 
neste final de semana no 
município de Nova Fátima, 
a 60 km de Santo Antônio 
da Platina. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 

foi acionada na tarde do 
domingo (25) para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência onde uma mulher 
havia sido atingida por um 
disparo de arma de fogo. 
Diante do chamado, os poli-
ciais foram até a Vila Seca 
para averiguar a situação. 
No local, os policiais se 
depararam com a vítima 
caída ao chão com man-

chas de sangue ao redor 
do corpo. Indagado sobre 
a situação, o marido da 
vítima em um primeiro 
momento relatou que se 
tratava de uma bala per-
dida e que o tiro veio de fora 
da residência. Porém, logo 
depois o homem relatou 
que estava limpando sua 
arma e acabou realizando 
um disparo que, segundo 

ele foi acidental, e acabou 
atingindo a cabeça da 
vítima. Durante averigua-
ção pelo local, os policiais 
encontraram o revólver 
escondido embaixo de 
uma pilha de tijolos, o qual 
foi apreendido com três 
munições intactas e uma 
deflagrada. 
Frente aos fatos, o suspeito 
foi preso e encaminhado a 

delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 
Já a vítima chegou a ser 
socorrida e encaminhada 
para receber atendimento 
médico, mas infelizmente 
não resistiu ao ferimento 
e veio a óbito no hospital. 
O caso é investigado pela 
Polícia Civil. 
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JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

PORTARIA Nº. 96 DE 26 DE JULHO DE 2021
SÚMULA: Dispõe sobre a substituição de membro que compõem a Comissão 
Especial de Organização/Avaliação do Processo Seletivo Simplificado – PSS, 
aberto pelo Edital nº. 01/2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, Estado do Paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando a necessidade de substituição de membro componente da Comissão 
instituída pela Portaria nº 89 de 01 de julho de 2021;
  R E S O L V E
Art. 1º. Nomear como membro da Comissão Especial de Organização/Avaliação 
do Processo Seletivo Simplificado – PSS, aberto pelo Edital nº. 01/2021, a senhora 
Fernanda Aline de Andrade, servidora efetiva, portadora do RG nº. 5.734.458-0 e 
CPF/MF nº. 007.166.469-60, em substituição a servidora Denise Kellen Otávio, 
enfermeira. 
Parágrafo único: Ficam mantidos os demais membros nomeados pela Portaria 
89 de 01 de julho de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. revogada dispo-
sição em contrário.
  Jundiaí do Sul, em 26 de julho de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Adjudicar a Tomada de Preços n° 02/2021 a favor da 
proponente: 
CONSTRUTORA E METALURGICA MEGE EIRELI 
- ME, inscrita no CNPJ sob n° 14.688.399/0001-50, 
da cidade de IBAITI/PR, vencendo o único item, per-
fazendo o valor total de R$ 415.948,44 (quatrocentos 
e quinze mil, novecentos e quarenta e oito reais e 
quarenta e quatro centavos).
                    Pinhalão, 15 de julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 115/2021-Con-
tratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: K.J.R. , GESTAO , VIDA E SAUDE LT-
DA.-Valor: 40.000,00 (quarenta mil reais)
Vigência: Início: 23/07/2021 Término: 25/08/2021-Li-
citação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 33/2021
Recursos: Dotação: 2.069.3.3.90.39.00.00.00.00 
(309) Saldo: 84.706,47-Objeto: Fica prorrogado o 
prazo de vigência do presente contrato, passando 
de 25 de julho de 2021 para 25 agosto de 2021, fi-
cando então alterada a cláusula segunda do referido 
contrato. Pinhalão, 26 de Julho de 2021

DECRETO 101/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 2059/2021 de 26 de julho de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 360.464,59 (Trezentos e Sessenta Mil Quatrocentos 
e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos), conforme segue:
04- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
03- URBANISMO 
15.451.0008.1.005 Pavimentação de Ruas do Município e Distrito da Lavrinha  
487-4.4.90.51.00.00.00.00-1826-OBRAS E INSTALAÇÕES ..........................R$ 360.494,59
TOTAL...............................................................................................................R$ 360.494,59

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Do 
Excesso de Arrecadação da Fonte 1826        
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FONTE 1826...............................................R$ 358.494,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FONTE 1826..............................................R$ 2.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 360.494,59

Art. 3º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 26 de Julho de 2021.
                                                       Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 159/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: SERVICO DE APOIO AS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DO P-Valor: 11.340,00 
(onze mil trezentos e quarenta reais) -Vigência: Início: 
19/07/2021 Término: 31/12/2021
Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras 
e Serviços Nº: 16/2021-Recursos: Dotação: 
2.040.3.3.90.39.00.00.00.00 (329) Saldo: 
19.318,40-Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO E SERVIÇOS 
EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA PRODUTO-
RES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE PINHALÃO/PR. 
Pinhalão, 26 de Julho de 2021

LEI 2059/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 360.464,59 (Trezentos e Sessenta Mil Quatrocentos 
e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos), conforme segue:
04- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
03- URBANISMO 
15.451.0008.1.005 Pavimentação de Ruas do Município e Distrito da Lavrinha  
487-4.4.90.51.00.00.00.00-1826-OBRAS E INSTALAÇÕES ..........................R$ 360.494,59
TOTAL...............................................................................................................R$ 360.494,59

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes Do 
Excesso de Arrecadação da Fonte 1826        
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO FONTE 1826...............................................R$ 358.494,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FONTE 1826..............................................R$ 2.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 360.494,59

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 26 de Julho de 2021.
                                                         Dionísio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal
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Geral e
Professores e profissionais de Jundiaí do Sul recebem 

capacitação para o retorno das aulas
Departamento Municipal de Educação iniciou o 2° semestre ofertando palestras para 

os professores e profissionais da educação

Nos dias 21 e 22 de 
julho,  professores e pro-
fissionais da educação 
municipal de Jundiaí do 

Sul se reuniram para capa-
citação, seguindo todos os 
protocolos de segurança 
que contou com apoio da 

Da Redação

[VOLTA AS AULAS]

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 novecentos e 
quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) 
-Vigência: Início: 20/07/2021 Término: 20/12/2021-Li-
citação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia 
Nº: 2/2021-Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COBER-
TURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA A ARQUI-
BANCADA DO CENTRO DE EVENTOS CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE N° 864935/2018/MTUR/
CAIXA.-Pinhalão, 20 de Julho de 2021

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar a Tomada de Preços n° 02/2021 a favor 
da proponente: 
CONSTRUTORA E METALURGICA MEGE EIRELI 
- ME, inscrita no CNPJ sob n° 14.688.399/0001-50, 
da cidade de IBAITI/PR, vencendo o único item, per-
fazendo o valor total de R$ 415.948,44 (quatrocentos 
e quinze mil, novecentos e quarenta e oito reais e 
quarenta e quatro centavos).
                    Pinhalão, 15 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 57/2021 de 05/07/2021 a FAVOR dos Proponentes 
1) CIRURGICA NOSSA SENHORA – EIRELI, CNPJ nº 24.586.988/0001-80, pelo valor total de 
R$ 2.134,29 (Dois mil cento e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos). 2) CAVALLI COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 32.743.242/0001-61, pelo valor total de 
R$ 12.982,85 (Doze mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). 3) CMH - CENTRAL 
DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 23.228.076/0001-74, pelo valor total de R$ 20.016,20 (Vinte 
mil dezesseis reais e vinte centavos). 4) GRAMS&GRAMS LTDA, CNPJ nº 10.448.145/0001-03, pelo 
valor total de R$ 27.242,82 (Vinte e sete mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão.  Em 26 de julho de 2021. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - 
Prefeito Municipal 

 

 
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2021-OBJETO: 
“CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINACEIRA OFICIAL 
PÚBLICA, PARA EXPLORAR COM EXCLUSIVIDADE 
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE 
CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA BANCÁRIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS 
INTEGRANTES DO QUADRO DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL E ESTAGIÁRIOS”.A Comissão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, para fins do art. 24, 
inciso “VIII”, da Lei Federal n° 8.666/93, incluindo a alteração da 
Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, TORNA PÚBLICO, que o 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal – ATAHYDE FERREIRA DOS 
SANTOS JÚNIOR, proferiu decisão no processo em destaque 
supra, RATIFICANDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a 
Contratação, junto a empresa:  I – CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL – CNPJ: 00.360.305/0001-04, para execução dos 
serviços do referido objeto com proposta no valor de R$ 
500.000,00 (Quinhentos mil reais); Tudo conforme documentos 
nos autos. Wenceslau Braz-PR, 23 de Julho de 2021.ATAHYDE 
FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-PREFEITO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WENCESLAU BRAZ

PINHALÃO

Sicredi Paranapanema, 
através do acordo de coope-
ração firmado a prefeitura, 
e propiciou formação conti-
nuada para os professores 
da Rede Pública Municipal 
de Ensino.
O programa “A União Faz 
a Vida” esteve presente nas 
palestras de capacitação 
dos professores para um 
bate-papo conduzido pela 
assessora pedagógica do 
programa, Vânia Regina 
Machado, sobre vivências 
que encantam as crian-
ças. Durante a palestra foi 
enfatizado aos docentes a 
importância da aquisição 
de conhecimentos teóricos, 
didáticos, pedagógicos para 
levar aos alunos a experi-
mentarem essas vivências, 

enfatizando que não há 
dúvida que esta formação 
continuada contribuirá na 
elaboração das atividades 
escolares, melhorando 
substancialmente a qua-
lidade de ensino ofertada 
aos alunos.
O dia foi marcado por 
discussões, momentos de 
interação e organização 
com o intuito de propiciar 
aos discentes um ambiente 
de acesso ao conhecimento, 
onde haja também acolhi-
mento e afetividade. Práti-
cas essas muito relevantes 
para o momento atual. 
Esteve presente também a 
grande parceira Leonor Ap. 
Gomes da Silva, assessora 
de desenvolvimento do 
cooperativismo.

No dia 22, as enfermeiras da 
Unidade Básica de Saúde, 
Ana Carolina de Oliveira 
e Denise Kellen Otávio, 
conduziram uma palestra 
com esclarecimentos e 
orientações para que os 
profissionais da educação 
municipal tenham maior 
segurança para o retorno 
gradual e presencial dos 
alunos que está sendo 
preparado com muita cau-
tela pelo departamento de 
educação juntamente com 
a secretaria de Saúde e o 
Executivo municipal.
Todas as ações serão pau-
tadas nos protocolos de 
segurança, bem estar físico 
e psicológico dos profissio-
nais da educação, alunos e 
seus familiares.
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Paraná chega a 66% da população adulta vacinada e 
novas doses continuam chegando

[IMUNIZAÇÃO]

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, até o momento já foram aplicadas 7,5 
milhões de vacinas. Nova remessa de vacinas chega a partir desta terça-feira

O Paraná ultrapassou 
nesta segunda-feira (26) a 
marca de 7,5 milhões de 
doses aplicadas na popula-
ção e agora ocupa a quinta 
posição entre os estados 
que mais vacinaram contra 
a Covid-19, passando a 
Bahia no total de doses 
administradas pela pri-
meira vez na campanha. 
Em números absolutos, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul 
estão na frente.
Segundo o sistema do 
Ministério da Saúde, atua-
lizado em tempo real pelos 

municípios, 7.539.214 vaci-
nas foram aplicadas no 
Estado até agora, com 
5.503.664 pessoas que rece-
beram a primeira dose 
e 2.035.550 paranaenses 
totalmente imunizados, ao 
tomarem a dose de reforço 
ou o imunizante de dose 
única.
Com esses números, 66,5% 
da população adulta rece-
beu ao menos uma dose 
e quase um quarto dos 
paranaenses com mais de 
18 anos já completaram o 
ciclo vacinal.
Levando em conta a esti-

AEN

O Paraná começa a 
receber nesta terça-feira 
(27) uma nova remessa de 
vacinas contra a Covid-19. 
As 649.420 doses foram 
divididas pelo Ministério 
da Saúde em quatro remes-
sas diferentes. A primeira, 
com 170.000 imunizantes 
da CoronaVac (Instituto 
Butantan/Sinovac), chega 
no Aeroporto Afonso Pena, 
em São José dos Pinhais, 
na Região Metropolitana 
de Curitiba, às 12h35 (voo 
AD 4830).
Logo em seguida, às 12h50 
(voo LA 3762), ocorre o 
desembarque de outras 63 

mil doses da Covishield, 
da AstraZeneca – parte 
integrante do lote enca-
minhado ao País pelo con-
sórcio Covax Facility. O 
conjunto será comple-
mentado às 20h05, com 
mais 298.250 imunizantes, 
também da AstraZeneca, 
essas enviadas diretamente 
pelo governo federal (voo 
AD 4078).
Por fim, as 118.170 vacinas 
da Comirnaty, produzida 
pela Pfizer/BioNTech, tem 
previsão de chegada para 
as 19h10 de quarta-feira 
(28), no voo LA 4721.

[NOVO LOTE]

Na região do Norte 
Pioneiro, dois municípios 
aparecem em destaque 
nos números divulgados 
pela Sesa em relação ao 
atingimento da meta de 
vacinação. Em Barra do 
Jacaré, os dados mostram 
que 69% da população 
adulta já foi imunizada 
com ao menos uma dose 

da vacina, enquanto 25,52% 
já receberam também a 
segunda dose. Siqueira 
Campos também aparece 
em destaque, mas em rela-
ção a cobertura vacinal da 
segunda dose onde 8,7% dos 
siqueirenses já receberam 
as duas doses do imuni-
zante. 

[NORTE PIONEIRO]

mativa populacional do 
Paraná, que, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estática (IBGE) 
chega a 11.516.840 habitan-
tes, metade da população já 
foi vacinada (50,3%) com ao 
menos uma dose.
“Seguimos com nosso obje-
tivo de criar esse escudo de 
proteção que a vacina ofe-
rece e ampliar, a cada dia, 
o número de paranaenses 

vacinados. Quando o grupo 
de pessoas imunizadas 
aumenta, diminui a trans-
missão e a contaminação 
geral da população”, afirma 
o secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto. “A vaci-
nação tem sido o principal 
instrumento de defesa 
nesse momento, é isso que 
vai nos dar a condição de 
superar essa dificuldade 
do coronavírus”.

A campanha de imuniza-
ção, porém, deve atingir 
neste momento apenas 
a população maior de 18 
anos, que é de 8.714.136 
pessoas. A previsão do 
Governo do Estado é que 
80% desse público receba 
ao menos uma dose até o 
final de agosto, chegando a 
100% até o fim de setembro.


