
[NORTE PIONEIRO]

Em 2019, um longo período de estiagem 
também castigou a região e muitos 
municípios tiveram trabalho para 
recuperar minas e rios com vazão abaixo 
da necessária para abastecer o consumo 
da população - Rio Lageado que abastece 
o município de Quatiguá (2019)
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Acidente na PR-090 mata 
caminhoneiro de Curiúva

[FIM DA LINHA]
Homem morre em confronto 
com a PM no Norte Pioneiro
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Regionais de Saúde do 
Norte Pioneiro recebem 
mais de 11 mil doses de 
vacina contra a Covid
Imunizantes foram divididos para aplicação de 
primeiras e segundas doses conforme os critérios 
definidos pela Secretaria Estadual de Saúde

Prefeitura de Jaguariaíva 
entrega kits de higiene 
para prevenção à Covid-19

[VOLTA AS AULAS]

[CAPACITAÇÃO]
Equipes da 19ª Regional 
e Cisnorpi realizam 
treinamento de 
enfermeiros em Ibaiti

Governador destaca 
importância da mulher na 
gestão pública paranaense

Estiagem coloca 
municípios da 
região em alerta 
de rodízio de 
água, saúde 
e prejuízos 
agrícolas

Prefeitos da Amunorpi se 
reúnem para debater retomada 
econômica no Norte Pioneiro

[ENCONTRO]
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Cidades e

Prefeitos dos municí-
pios que fazem parte da 
Associação dos Municí-
pios do Norte Pioneiro 
(Amunorpi), participa-
ram nesta quarta-feira 
(25) de uma reunião com 
membros do governo do 
Estado, entre eles, o secre-
tário chefe da Casa Civil, 
Guto Silva. Em pauta, 
o foco nas atividades 
turísticas, investimentos, 
retomada economica e 
o potencial da região do 
Angra Doce como destino 
para visitantes em proje-

tos estaduais e nacionais 
de turismo. 
O deputado Luiz Clau-
dio Romanelli destacou 
que o momento é de 
planejamento para uma 
retomada econômica no 
período pós-pandemia. “É 
um momento importante, 
onde os prefeitos plane-
jam e elaboram projetos 
que visem a retomada da 
economia. No Norte Pio-
neiro, o turismo é o setor 
onde se estima receber os 
melhores investimentos, 
com a atração de turistas 

de várias partes do Brasil 
e até do exterior”, aponta 
o deputado.
Como o assunto em pauta 
é o turismo, a reunião foi 
realizada na Marina da 
Ilha Bela no município 
de Carlópolis, um dos 
pontos turísticos que 
mais se destacam na 
região conhecida como 
Angra Doce. Esse será o 
primeiro encontro oficial 
da governança do projeto 
que será apresentado a 
lideranças estaduais.

O secretário adjunto da 
Secretaria Nacional de 
Aquicultura e Pesca, Jairo 
Gund, também confirmou 
presença na reunião, que 
também contou com a 
participação de gestores 
de municípios paulistas 
que também integram a 
Angra Doce.
O prefeito de Carlópolis e 
presidente da Amunorpi, 
Hiroshi Kubo (PSD) acre-

dita que o momento é 
importante para realizar 
o debate com foco no 
turismo. “Estamos forma-
lizando o interesse turís-
tico que impulsionará o 
projeto Angra Doce e o 
desenvolvimento regio-
nal por meio de reformas 
de estradas, saneamento 
básico, saúde, obras, entre 
outros”, explicou.
A Angra Doce é um atra-

tivo para turistas de aven-
tura, que visitam o Norte 
Pioneiro para a prática 
de esportes radicais. A 
região também é cercada 
por cachoeiras, trilhas, 
praias artificiais e lugares 
históricos. “Precisamos 
valorizar o que temos 
de bonito e garantir um 
retorno aos moradores 
com trabalho e renda”, 
disse Romanelli.

[ANGRA DOCE]

Prefeitos da Amunorpi se 
reúnem para debater retomada 
econômica no Norte Pioneiro

[ENCONTRO]

Redação com Assessoria

Turismo no Norte Pioneiro é uma das apostas para 
retomada economica da região no pós-Covid

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 continua 
avançando em todo o Estado 
do Paraná e o Governo Esta-
dual enviou, nesta segun-
da-feira (23), uma nova 
remessa de imunizantes as 
22 Regionais de Saúde de 
todo o estado. Na Região do 
Norte Pioneiro, a 18ª RS de 
Cornélio Procópio recebeu 
4.440 doses e a 19ª RS de Jaca-
rezinho recebeu 6.980 doses 
do imunizante. Juntas, as 
duas regionais receberam 
11.420 doses vacinas.
Parte da remessa das vacinas 
contra a Covid-19 enviadas 
pelo Ministério da Saúde ao 
Paraná no final de semana 
foram distribuídas entre 
as regionais de Saúde do 
estado nesta segunda-feira 
(23). Os imunizantes foram 
divididos para aplicação de 
primeiras e segundas doses, 
de acordo com os critérios 
definidos pela Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesa) e 
os municípios.
Das 223.268 doses enviadas, 
82,7 mil serão para a pri-
meira aplicação. Deste lote 

fazem parte os imunizan-
tes da Instituto Butantan 
(Coronavac) e da Pfizer 
(Comirnaty). O restante, 
175,5 mil doses, é composto 
das mesmas vacinas, mas 
que serão utilizadas como 
segundas doses. Parte deste 
lote, 2,5 mil doses da Coro-
navac, serão destinadas 
a Foz do Iguaçu como um 
reforço, já que a prefeitura 
adiantou a imunização por 
se tratar de um território de 
fronteira.
A logística de distribuição 
das doses será realizada 
via aérea para as Regionais 
de Saúde de Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Campo Mourão, 
Umuarama, Cianorte, Para-
navaí, Maringá, Apucarana, 
Londrina, Cornélio Procó-
pio, Jacarezinho, Toledo e 
Ivaiporã, e para as Regio-
nais de Saúde de Parana-
guá, Metropolitana, Ponta 
Grossa, Irati, Guarapuava, 
União da Vitória, Pato 
Branco, Francisco Beltrão 
e Telêmaco Borba por meio 
terrestre.

Regionais de Saúde do 
Norte Pioneiro recebem 
mais de 11 mil doses de 
vacina contra a Covid

[IMUNIZAÇÃO]

Imunizantes foram divididos para aplicação de 
primeiras e segundas doses conforme os critérios 
definidos pela Secretaria Estadual de Saúde

Da Redação
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Política e

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior participou 
nesta terça-feira (24) da 
abertura do 1º Encontro 
das Prefeitas do Paraná, 
que acontece em Curitiba. 
O evento tem por obje-
tivo fortalecer, integrar e 
aumentar a representati-
vidade das mulheres na 
administração pública. O 
encontro é organizado pela 
Associação dos Municípios 
do Paraná (AMP).
“O Paraná tem grandes 
prefeitas, grandes gesto-
ras. As mulheres estão, 

a cada eleição que passa, 
ocupando um espaços mais 
relevantes. A voz é mais 
ativa. E nós, homens, temos 
a oportunidade de ouvir 
a aprender, copiando ges-
tões humanas, voltadas 
para melhorar a vida das 
pessoas”, afirmou Ratinho 
Junior. “As mulheres pos-
suem um olhar social mais 
aguçado. São guerreiras 
que ajudam a melhorar o 
Paraná e a acabar com um 
processo cultural histó-
rico da política brasileira, 
que é o protagonismo do 

homem”.
Apesar que ainda distante 
da participação feminina 
em outros setores da socie-
dade, a eleição de 2020 
reforçou a presença da 
mulher na política local. 
Atualmente, de acordo com 
a AMP, são 39 mulheres 
no comando de cidades 
paranaenses - 9,7% do total 
de municípios.  No pleito 
de 2016 foram eleitas 29 
mulheres.
“São em encontros como 
esse, que valorizam as 
prefeitas, é que a AMP vai 

consegue mudar a imagem 
da mulher na política. O 
caminho é inspirar outras 
mulheres”, destacou a 
presidente do Conselho da 
Mulher da AMP e prefeita 
de Pérola, Valdete Cunha. A 
ideia com esse movimento 
organizado, explicou ela, é 
somar forças para buscar 
uma participação mais 
efetiva  na política, seja 
por iniciativa dos gover-
nos, de partidos políticos, 
associações ou ações inde-
pendentes.
Segundo Valdete, apesar de 

ter aumentado  o número 
de mulheres eleitas em 
2020 no País, ainda há 
um longo caminho a ser 
percorrido em relação a 
igualdade de gênero na 
política – no Brasil, 12,2% 
das lideranças dos muni-
cípios são exercidas por 
mulheres ante 11,6% das 
eleições anteriores. “O 
horizonte está aberto para 
as mulheres. O momento 
é de acolhida para poder 
mudar esses números e ter 
mais eleitas”, disse.

Presidente da AMP e pre-
feito de Jesuítas, Júnior 
Weiller destacou a impor-
tância do encontro jus-
tamente como forma de 
emancipar a mulher poli-
ticamente. “É essencial 
que as mulheres tenham 
igualdade de condições 
com os homens nas dispu-
tas. Além disso, é funda-
mental que tenham grande 
participação nos partidos, 
nas gestões dos municípios, 
estados e governo federal, 
em todos os níveis”, afir-

mou.
A jovem prefeita de Rio 
Branco do Sul, na Região 
Metropolitana de Curi-
tiba, Karime Fayad, está 
no primeiro mandato. Aos 
31 anos, participou de três 
eleições, duas majoritárias. 
Perdeu as primeiras, até ser 
eleita com aproveitamento 
60% dos votos válidos em 
2020.
De uma maneira simples, 
ela dá um exemplo do pre-
conceito que ainda existe 
em torno das mulheres 

políticas – e que afugenta 
outras representantes do 
sexo feminino a se aventu-
rar nas urnas. “Claro que 
há um olhar diferente. Em 
eventos públicos está lá a 
plaquinha de lugar reser-
vado para o prefeito, nunca 
é para a prefeita”, ressal-
tou. “Ainda há machismo 
na política. Do homem, 
claro, mas também das 
próprias mulheres, que não 
apóiam outras mulheres”, 
acrescentou a prefeita de 
Ibema, Viviane Comiran.

O evento terá dois dias de 
duração, nesta terça (24) 
e quarta-feira (25). Entre 
as participantes estão 
a ministra da Mulher, 
Família e Direitos Huma-
nos, Damares Alves (de 
maneira virtual); a pri-
meira-dama do Estado 
e presidente do Conse-
lho de Ação Solidária, 
Luciana Saito Massa; a 
fundadora do Movimento 

Mulheres Municipalistas 
(MMM); Tania Ziulkoski; 
a presidente do Conselho 
da Mulher da AMP e pre-
feita de Pérola, Valdete 
Carlos Oliveira Gonçal-
ves da Cunha; e Roberta 
Cristina Eugênio dos 
Santos Silva, co-diretora 
do Instituto Alziras. A 
entrada é restrita para 
convidados.

[AGENDA ]
[EMANCIPAR ]

Governador destaca importância da mulher 
na gestão pública paranaense

[PARTICIPAÇÃO]

Governador 
Ratinho Junior 
recebeu entre 
as participantes 
a ministra da 
Mulher, Família e 
Direitos Humanos, 
Damares Alves

AEN
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10 MILHÕES DE DOSES
Das 399 cidades paranaenses, 144 já vacinam 

contra a Covid-19 todos os adultos a partir de 18 anos. 
O número já corresponde a 36% dos municípios, cerca 
de um terço de todo o Estado. O Estado ultrapassou, 
nesta semana, o marco das 10 milhões de doses apli-
cadas. “O avanço da vacinação no Paraná faz com que 
já vejamos uma queda nos índices de internamentos, 
óbitos e casos mais graves da Covid-19”, afirmou Beto 
Preto, secretário estadual de Saúde.

VACINAÇÃO ENCERRADA
Os municípios que já concluíram a aplicação 

da vacina contra a covid em maiores de 18 anos são 
Teixeira Soares, Porto Barreiro, Virmond, Antônio 
Olinto, Bom Jesus do Sul, Salto do Lontra, Santa Izabel 
do Oeste, Altamira do Paraná, Corumbataí do Sul, 
Peabiru, Rancho Alegre d’Oeste, Inajá, Nova Aliança 
do Ivaí, São Pedro do Paraná, Terra Rica, Tamarana, 
Barra do Jacaré, Cambará, Ibaiti, Ariranha do Ivaí e 
Godoy Moreira. 

PARANÁ PAY
O governo do Paraná lançou o programa Paraná 

Pay em favor do turismo no Estado. O programa é ligado 
ao Nota Paraná e totalmente voltado às empresas do 
setor turístico. Tem o intuito de atrair empresas e esti-
mular as pessoas em todos os 399 municípios paranaen-
ses a consumirem em estabelecimentos cadastrados. 
Segundo a Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefa), já 
são mais de 1,4 milhão de cadastrados concorrendo aos 
prêmios mensais de R$ 100 para utilização nos estabe-
lecimentos turísticos pelo Paraná. São distribuídos 
mensalmente oito mil prêmios de R$ 100, totalizando 
R$ 800 mil.

INFRAERO EM CASCAVEL
O prefeito Leonaldo Paranhos assinou contrato 

com a Infraero, que passará a prestar serviços de con-
sultoria ao Aeroporto Municipal de Cascavel. O contrato 
envolve também a Transitar e prevê, ainda, produtos 
de engenharia e a elaboração do Estudo de Viabilidade 
Técnico e Econômico de concessão do aeroporto. “É 
muito importante ter a marca Infraero em Cascavel, 
uma marca espetacular, reconhecida mundialmente. 
Isso vai contribuir para nos colocar em uma posição 
ainda de mais destaque no cenário da aviação”, afirmou 
Leonaldo Paranhos.

PARQUE INDUSTRIAL
A prefeitura de Santa Cruz de Monte Castelo 

está investindo mais de R$ 1,4 milhão na construção 
de barracões industriais e pavimentação asfáltica do 
Parque Industrial Novo Centro. O prefeito Fran Boni 
(PSD) anunciou uma série de melhorias em obras de 
infraestrutura para atrair novas empresas. “Estamos 
dando um passo muito importante para a geração 
de emprego. Vamos iniciar a construção de um novo 
barracão industrial e outro será entregue em breve, 
com a geração de 50 novos empregos”, disse o prefeito 
nesta terça-feira, 24.

A Administração Munici-
pal, através da SMECEL 
(Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer), reali-
zou nesta segunda (23) a 
entrega oficial dos kits de 
higiene contra covid-19 nas 
escolas.
A entrega realizada na 
quadra da Escola Muncipal 
Elza Baptista Fonseca, teve 
a participação da Diretora 
Caren Pulquério, a Secretá-
ria da SMECEL, Erla Mello, 
a Diretora de Educação, 
Andreia Valentim, e da 
Diretora Administrativo 
Estrutural, Rosane Scato-
lin Machado. Na oportuni-
dade elas levaram o abraço 
da prefeita Alcione Lemos 
às crianças e explicaram 
que os kits de higiene são 
um complemento do mate-
rial escolar já fornecido 
pela SMECEL. Eles devem 
ser levados todos os dias na 
escola, que fará a reposição 

necessária nos recipientes 
de álcool em gel e sabonete 
líquido, sempre que o aluno 
precisar.
O Kit contém álcool gel, 
sabonete líquido, lenço 
u m e d e c i d o ,  g a r r a f a 
squeeze, cases para guar-
dar as duas máscaras 
fornecidas e bolsinha para 
guardar tudo que faz parte 
do kit. “Todos esses itens 
foram pensados com muito 
carinho pela administra-
ção municipal, visando 
garantir que todas as crian-
ças que retornaram às 
aulas presenciais tenham 
os materiais necessários 
para proteger a si e aos 
outros contra o novo coro-
navírus no ambiente esco-
lar, que está todo preparado 
e com equipe treinada 
para evitar a disseminação 
do vírus”, diz a prefeita 
Alcione Lemos. 
Segundo a Secretária Erla, 
os kits de higiene serão 

disponibilizados inclusive 
para os novos alunos que 
saírem do ensino remoto e 
retornarem ao presencial 
gradativamente. “Os kits 
serão entregues a todos 
alunos que estão retor-
nando as aulas no sistema 
presencial. Ao todo foram 
mais de R$ 230 mil investi-
dos para distribuição dos 
kits, voltados aos alunos 
do Infantil IV ao EJA”, 
explicou a Secretaria.
Além dos kits de higiene, 
a Administração Munici-
pal também providenciou 
equipamentos de proteção 
contra o novo coronavírus 
para uso coletivo nas esco-
las, tais como álcool em gel, 
medidores de temperatura 
e tapetes sanitizantes, e 
equipamentos de proteção 
individuais (EPI’s) para 
professores, como as más-
caras face shield.

Prefeitura de Jaguariaíva entrega 
kits de higiene aos alunos para 

prevenção à Covid-19

[VOLTA AS AULAS]

Material contém álcool em gel, sabonete líquido, lenço umedecido, 
garrafa squeeze, cases para guardar as duas máscaras fornecidas e 

bolsinha para guardar tudo fazem parte do kit

Redação com Assessoria



Crimes foram praticados na 
semana passada após um 

assalto no bairro Aparecidinho 3
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Um homem morreu 
após entrar em con-
fronto com equipes 
da Polícia Militar na 
cidade de Cornélio 
Procópio. A ocorrên-
cia foi registrada na 
tarde desta terça-feira 
(24). 
De acordo com infor-
mações da PM, por 
volta das 15h00 a 
equipe foi informada 
que um indivíduo que 
é foragido da Justiça 

e com um mandado 
de prisão em aberto 
estava na cidade pos-
sivelmente armado. 
Com isso, os policiais 
levantaram o para-
deiro do suspeito o 
qual foi flagrado con-
duzindo um automó-
vel Fiat/Punto.
Assim que o suspeito 
percebeu a presença 
da equipe, empreen-
deu fuga desobede-
cendo as ordens de 

parada dos policiais 
seguindo em alta velo-
cidade por diversas 
ruas da cidade colo-
cando a própria vida e 
de terceiros em risco. 
Na sequência, aces-
sou a BR-369 e seguiu 
em direção ao Aero-
porto até que acabou 
perdendo o controle 
da direção e parou 
o automóvel. Nesse 
momento, o suspeito 
apontou um revólver 

contra os policiais que 
ordenaram que ele 
abaixasse a arma, mas 
como as ordens não 
foram acatadas o indi-
víduo acabou sendo 
alvejado e morreu no 
local. 
Frente aos fatos, 
foram tomadas as 
providencias cabíveis 
ao caso. 

[FIM DA LINHA]

Homem morre em confronto com 
a PM no Norte Pioneiro

Indivíduo estava foragido e com mandado de prisão em aberto tentou fugir dos 
policiais, mas acabou cercado e apontou uma arma para os agentes que revidaram 

Da Redação

Um indivíduo de 20 
anos foi preso no 
domingo (22) sus-
peito de envolvi-
mento nos crimes 
de sequestro quali-
ficado, tentativa de 
homicídio e roubo, 
situações registra-
das na semana pas-
sada em Santo Antô-
nio da Platina. 
De acordo com a 
Polícia, na quinta-
-feira (19) por volta 
das 23 horas dois 
homens armados 
com uma pistola 
e uma arma longa 
abordaram um veí-
culo GM Corsa no 
bairro Aparecidi-
nho 3 onde foram 
rendidas três víti-
mas, entre elas 
uma criança. Em 
seguida, as vítimas 
foram colocadas no 
banco de trás do veí-
culo e os suspeitos 
mantiveram os três 
sequestrados sendo 
levados para um 
canavial próximo 
a Fazenda Regina 
Helena onde os adul-
tos foram ameaça-
dos de morte. Uma 
das vítima conse-
guiu fugir, mas foi 
perseguida pelos 
suspeitos que rea-
lizaram diversos 
disparos contra 
o homem que foi 
atingido em um dos 
braços. 
Mesmo ferido, o 
homem conseguiu 
fugir e encontrar 

uma equipe do Corpo 
de Bombeiros que 
combatia um incên-
dio próximo ao local. 
Diante da situa-
ção, foi acionada a 
equipe da Polícia 
Militar que foi até 
o canavial, mas o 
homem e a criança 
não foram encontra-
dos. Durante as dili-
gências, momentos 
depois as duas víti-
mas foram localiza-
das. Já os suspeitos 
fugiram levando o 
veículo das vítimas. 
O caso foi repassado 
a equipe da Polícia 
Civil que instau-
rou um inquérito 
para apurar a situa-
ção. Na noite do 
domingo, o Corsa foi 
recuperado pela PM 
e entregue a equipe 
da PC. No decorrer 
das investigações, 
foi identificado um 
jovem de 20 anos 
que já tem passa-
gens pelos crimes 
de roubo, tráfico de 
drogas e posse ilegal 
de arma de fogo. 
Assim, foi pedida 
prisão preventiva do 
suspeito, a qual foi 
acatada pela Justiça 
sendo o mandado 
cumprido pelos poli-
ciais. 
O caso segue sendo 
investigado e os 
investigadores tra-
balham para iden-
tificar o segundo 
indivíduo envolvido 
no assalto. 

Suspeito de sequestro e 
tentativa de homicídio 

é preso em Santo 
Antônio da Platina

[OPERAÇÃO]

Da Redação

Um caminhoneiro 
morreu vítima de 
um grave acidente de 
trânsito registrado na 
noite desta terça-feira 
(24) na PR-090 trecho 
da rodovia que passa 
por São Jerônimo da 
Serra. 
A vítima foi identifi-
cada como “Rubinho 
Machado”, morador do 

município de Curiúva. 
Ele conduzia um cami-
nhão Ford/Cargo 2428 
que estava carregado 
com madeira quando, 
por volta das 19h30, 
acabou perdendo o 
controle da direção e 
o veículo tombou em 
uma curva situada 
na localidade conhe-
cida como “Flor da 

Serra”. Uma equipe 
de socorro do hospital 
de São Jerônimo da 
Serra foi acionada e 
esteve no local para 
prestar socorro a 
vítima, mas Rubinho, 
que ficou preso as fer-
ragens, infelizmente 
não resistiu aos feri-
mentos e morreu no 
local. 

As equipes do Corpo 
de Bombeiros de 
Ibiporã e da Polícia 
Rodoviária Estadual 
também estiveram 
no local prestando 
atendimento à ocor-
rência. O IML (Insti-
tuto Médico Legal) de 
Londrina foi acionado 
para recolher o corpo 
da vítima. 

Acidente na PR-090 mata 
caminhoneiro de Curiúva

[TRAGÉDIA]

Da Redação
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6
OUTRAS PUBLICAÇÕES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS – CIVARC - CNPJ: 08.976.528/0001-02. 
– HOMOLOGAÇÃO. O Presidente do Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território 
do Vale do Rio Cinzas - CIVARC, 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 mo-
dalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2021 
de 04/08/2021 a FAVOR do Proponente: 1)AUTO 
POSTO PR 272 LTDA, CNPJ N° 36.145.895/0002-
80, pelo valor total de R$ 5.710,00 (Cinco mil e 
setecentos e dez reais). Sede do Consórcio Inter-
municipal para o Desenvolvimento do Território do 
Vale do Rio Cinzas – CIVARC. Em 25 de agosto de 
2021. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Presidente 
do CIVARC.

ARAPOTI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI- PR
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Edital Inexigibilidade nº 6/2021.

Processo nº 106/2021.

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
hospedagem para pacientes e acompanhantes que realizam tratamento 
de saúde fora do município de Arapoti, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Início do Credenciamento: A partir do dia 27 de Agosto de 2021.
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: 25/08/2021.

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTA-
DO 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 Jurídi-
ca: RESOLVE Homologar o resultado da Licitação 
na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº. 
70/2021 de 10/08/2021 a FAVOR do Proponente: 
1)AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA, CNPJ nº 81.632.093/0017-36, 
pelo valor total de R$ 628.400,00 (Seiscentos e 
vinte e oito mil e quatrocentos reais). Gabinete do 
Prefeito Municipal de Pinhalão. 25 de agosto de 
2021.Dionisio Arrais de Alencar – Prefeito Municipal.

EDITAL N° 05/2021
TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO N° 118/2021
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribui-
ções que lhe confere a Portaria nº 154/2021, de 
15/06/2021, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 14 de setem-
bro de 2021, às 08:30:00 horas, no endereço, RUA 
GERALDO VIEIRA, 410, CENTRO, PINHALÃO-PR, 
a reunião de recebimento e abertura das documen-
tações e propostas, conforme especificado no Edital 
de Licitação N° 05/2021-TP na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS. Informamos que a íntegra do Edital 
poderá ser solicitada através do e-mail: licita03@
pinhalao.pr.gov.br ou pelo site: https://e-gov.betha.

com.br/transparencia/01037-055/con_licitacoes.
faces . 
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGU-
LARES NAS RUAS PARANÁ, SANTO ANTÔNIO, 
PROJETADA 01 E PROJETADA B, LOCALIZADAS 
NO DISTRITO DA LAVRINHA. Critério de Julgamento: 
Empreitada por preço global – Tipo menor preço.
Pinhalão, 25 de agosto de 2021.
Guilherme Henrique Barbosa Martinez - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação

PINHALÃO

PORTARIA Nº 199/2021
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
 NOMEAR, a senhora: MARCIA CRISTINA DE 
OLIVEIRA ALMEIDA, portadora do RG: 12.893.932-6 
e do CPF: 023.146.109-70, para tomar posse no Car-
go de PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL, 
referente ao Processo Seletivo 02/2021 
 *Essa portaria tem validade retroativa a data 
de 23 de agosto de 2021.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 23 de agosto de 2021.
                                                    REGISTRE-SE E 
PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
016/2021– Exclusivo ME/EPP
O Município de Jundiaí do Sul, Estado Paraná, tor-
na público que fará realizar as 10h01, do dia 10 de 
setembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal 
de Jundiaí do Sul, à Praça Pio X, nº. 260, licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021, 
tipo menor preço por item, a preços fixo e sem rea-
juste, objetivando Compra de pneus novos, Câmaras 
de Ar e Protetores, destinados à frota de veículos e 
máquinas do Município, com retirada de forma imedia-
ta, para suprir as necessidades dos Departamentos 
de Educação, Saúde, Assistência Social, Transporte, 
Urbanismo e Habitação, Executivo Municipal e Admi-
nistração Geral. As despesas oriundas da presente 
aquisição correrão à conta dos recursos financeiros 
proveniente do Orçamento do Município, conforme 
Lei Orçamentária nº. 616 de 15/10/2021 publicada 
no dia 16/10/2020 e se necessário recursos oriundos 
do  Governo Federal e Estadual, que será regida 
pela Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal nº. 009/2009, de 12 de março de 
2009, aplicando-se subsidiariamente, no que cou-
berem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espé-
cie. A documentação completa deste Edital poderá 
ser retirada no município, na Divisão de Compras e 
Licitação, sito Praça Pio X, nº. 260, Centro, Jundiaí 
do Sul – PR, em horário de expediente da Prefeitura, 
sendo das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, 
ou solicitada por intermédio de E-mail: pmjundiaicom-
pras@yahoo.com.br, via Fone/fax: (43) 3626-1490, 
encontrando-se disponível também no sítio oficial do 
município: http://www.jundiaidosul.pr.gov.br. A em-
presa interessada a participação na licitação deverá 
apresentar o recibo de entrega/retirada do edital, que 

JUNDIAÍ DO SUL

poderá ser remetido à Comissão Permanente de 
Licitações por meio de fax ou por E-mail no número 
e endereço eletrônico supracitados, para eventuais 
informações aos interessados. Para o  recebimento  
dos  envelopes: “DOCUMENTAÇÃO DE  HABILITA-
ÇÃO, PROPOSTA  E DOCUMENTAÇÃO PARA O 
CREDENCIAMENTO”, fica determinado até o dia 
10 de setembro de 2021, das 08h00 às 09h00, os 
quais deverão ser entregues na seção de protocolo 
desta Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento 
às 10h01 do mesmo dia. A proposta em mídia digital 
(CD, DVD, PEN DRIVE OU VIA E-MAIL), deverá ser 
entregue no dia da abertura do certame.  
Jundiaí do Sul - Pr, 24 de  agosto de 2021.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
DE FORNECIMENTO Nº 020/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa 
Pedro Marques da Silva Júnior & Cia Ltda.
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo na Revisão do pre-
ço nos termos do no art. 65, II, “d”, da Lei 8.666/93, 
para Contrato de Fornecimento de Gasolina Comum, 
com Abastecimento Direto na Bomba nº 10/2020, 
vinculado ao Processo de Inexigibilidade de Licitação 
nº 004/2021, conforme Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas des-
pendidas com o cumprimento da presente licitação 
correrão por conta da seguinte dotação orçamen-
tária com previsão na Lei e Resolução Orçamen-
tária nº 616/2020 de 15/10/2020, publicada no dia 
16/10/2020.
VIGENCIA: Este aditivo tem vigência, conforme fixado 
no Contrato Original
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul PR, em 24 de agosto de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS Nº. 38/2019
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Rádio Difu-
sora Platinense Ltda - ME CNPJ: 81.160.228/0001-40
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Modalidade 
de Dispensa de Licitação nº 20/2019, nos termos 
das Leis Federal nº. 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 38/2019.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência, com au-
torização legal do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, permanecendo inalteradas 
as demais cláusulas do Contrato Original.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas des-
pendidas com o cumprimento da presente licitação 
correrão por conta da seguinte dotação orçamen-
tária com previsão na Lei e Resolução Orçamen-
tária nº 616/2020 de 15/10/2020, publicada no dia 
16/10/2020.
VIGÊNCIA: Estimado em 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul – PR, 24 de agosto de 2021.
Eclair Rauen
 Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL
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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°13/2021
SÚMULA: APROVA O TERMO DE ADESÃO E O 
PLANO DE AÇÃO AO INCENTIVO ÓRFÃOS DO 
COVID – DELIBERAÇÃO Nº 43/2021 DO CEDCA/
PR – REFERENTE AO 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 n° 358/2010, e
CONSIDERANDO a Deliberação nº 43/2021 do 
CEDCA/PR que estabelece os procedimentos 
de repasse de recursos, na modalidade Fundo a 
Fundo para “Ações para Crianças e Adolescentes 
que sofreram impactos em virtude da Pandemia da 
SARS – COVID 19”;
CONSIDERANDO a Deliberação da Plenária reali-
zada em 25 de agosto de 2021;
RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar o Termo de Adesão referente à 
Deliberação 43/2021 do CEDCA/PR (Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Paraná) que institui o Incentivo para crianças e 
adolescentes que sofreram impactos pelo COVID 
referente ao município de Jundiaí do Sul, estado 
do Paraná;
Art. 2° - Aprovar o Plano de Ação referente à Delibe-
ração 43/2021 do CEDCA/PR (Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná) 
que institui o Incentivo para crianças e adolescentes 
que sofreram impactos pelo COVID referente ao 
município de Jundiaí do Sul, estado do Paraná;
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
Jundiaí do Sul/PR, 25 de agosto de 2021.
ELIZETE APARECIDA GAVELUK
Presidente do CMDCA
Jundiaí do Sul - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 004/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município 
Sr. Walderlei Leme Fernandes e Membros devida-
mente nomeados através da Portaria nº 056/2021 
de 05/04/2021, não havendo nenhuma interposição 
de recurso por parte das licitantes, torna público a 
ADJUDICAÇÃO referente ao Processo Licitação 
Tomada de Preços nº 004/2021, tendo como ob-
jetivo Contratação de empresa especializada para 
execução da Reforma e Ampliação do prédio da 
Unidade Mista de Saúde São Francisco de Assis, 
sendo (a fachada da Unidade Mista e o antigo 
Prédio da UBS), localizada na Rua São Francisco, 
nº 600, de acordo com Planilha Orçamentária, Me-
morial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e 
Projeto Arquitetônico, conforme a RRT SIMPLES nº 
0010923047, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, bem como pelas condições específicas 
neste Edital. Ficando como vencedora.

Nº EMPRESA VALOR R$
1ª M&M Construtora Ltda ME, CNPJ nº 

34.282.938/0001-63
204.879,70

Declarada vencedora do certame no valor global 
fixo e sem reajuste, proposto para execução integral 
do objeto.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital 
de licitação, atendendo assim as necessidades da 
administração. Assim sendo, ficando a proponente 
acima citada vencedora do certame e sugere à 
autoridade superior a homologação do presente 
Tomada de Preços nº 004/2021.
Jundiaí do Sul- PR, 25 de agosto de 2021.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DA TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2021.
Homologo a decisão do Presidente da Comissão de 
Licitação do Município Sr. Walderlei Leme Fernan-
des e membros devidamente nomeados através da 
Portaria nº 056/2021 de 05/04/2021, não havendo 
nenhuma interposição de recurso por parte das lici-
tantes, torna público a ADJUDICAÇÃO referente ao 
Processo Licitação Tomada de Preços nº 004/2021, 
tendo como objetivo Contratação de empresa espe-
cializada para execução da Reforma e Ampliação do 
prédio da Unidade Mista de Saúde São Francisco de 
Assis, sendo (a fachada da Unidade Mista e o antigo 
Prédio da UBS), localizada na Rua São Francisco, 
nº 600, de acordo com Planilha Orçamentária, Me-
morial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e 
Projeto Arquitetônico, conforme a RRT SIMPLES nº 
0010923047, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, bem como pelas condições específicas 
neste Edital. Ficando como vencedora.

Nº EMPRESA VALOR R$
1ª M&M Construtora Ltda ME, CNPJ nº 34.282.938/0001-

63
204.879,70

Declarada vencedora do certame no valor global 
fixo e sem reajuste, proposto para execução integral 
do objeto.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital 
de licitação, atendendo assim as necessidades da 
administração. Assim sendo, ficando a proponente 
acima citada vencedora do Tomada de Preços nº 
004/2021.
Jundiaí do Sul- PR, 25 de agosto de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JABOTI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 108/2021
LIVRE CONCORRENCIA 
(Resumo para fins de publicação)

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

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.108/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO

2 – OBJETO: Seleção de Proposta para  de formação 
de registro de preço para Contratação empresa para 
prestação serviço de Medico Perito.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 26.400,00 (Vinte e Seis 
Mil e Quatrocentos Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 10/09/2021 
às 09:30  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, 24/08/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

JABOTI

Uma ação realizada 
pela 19ª Regional de 
Saúde de Jacarezinho 
em parceria com equi-
pes do Cisnorpi (Con-
sórcio Intermunicipal 
de Saúde do Norte 
Pioneiro) promoveu, 
na semana passada, 
um treinamento com 
enfermeiros na cidade 
de Ibaiti. 
A capacitação foi 
realizada com pro-
fissionais que atuam 
na Atenção Básica 
referente ao Qualicis 
(qualificação de con-
sórcios) trazendo e 
implementando o pro-
tocolo de referência ao 
ambulatório médico 
de Especialidades – 
Linhas de cuidado. 
O treinamento contou 
com a participação 

dos enfermeiros da 
19ª Regional de Saúde 
Eduardo Quirino e 
Maria Sales, além da 
médica da família do 
Cisnorpi, Maria Caro-
lina. Também par-
ticiparam do evento 
representantes dos 
municípios da região 
que fazem parte da 19ª 
Regional de Saúde e do 
Cisnorpi.
O encontro foi reali-
zado no plenário da 
Câmara de Verea-
dores de Ibaiti de 
maneira presencial, 
visto a redução dos 
casos de Covid-19 nas 
últimas semanas. 
Ainda assim, foram 
seguidos todos os pro-
tocolos e orientações 
de prevenção ao novo 
coronavírus. 

[CAPACITAÇÃO]
Equipes da 19ª Regional 

e Cisnorpi realizam 
treinamento de 

enfermeiros em Ibaiti

Participaram do evento equipes das 
duas instituições e representantes 

dos municípios da região
Da Redação
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A estiagem já vem a alguns 
meses afetando o forneci-
mento de água em muni-
cípios de diferentes regiões 
do estado do Paraná. Em 
alguns locais como na 
capital Curitiba e Região 
Metropolitana, o esquema 
de rodízio já é realidade há 
algum tempo. Com a falta 
de chuva e o tempo seco, a 
Sanepar tem feito alerta 
sobre o risco de faltar água 
para consumo da popula-
ção, inclusive, em municí-
pios que ficam situados no 
Norte Pioneiro.
De acordo com a Com-
panhia, as cidades de 
Santo Antônio da Platina, 
Ibaiti, Quatiguá, Siqueira 
Campos, Carlópolis e Jaca-
rezinho estão na lista de 
alerta de rodízio e, para 
que a população não seja 
prejudicada com a falta 
d’água, a orientação da 
empresa é que seja feito o 
uso racional. 
A companhia informa que 
as chuvas estão abaixo da 

média e isso faz com que 
haja redução na vazão de 
rios e volume de água de 
poços que são utilizados 
para captação de água para 
consumo humano. Através 
do emprego do sistema 
de rodízio, a Sanepar tem 
evitado que os sistemas 
entrem em colapso e um 
grande número de pessoas 
fique sem água, regulando 
assim a distribuição para 
que chegue a toda popu-
lação. 
Além do impacto no abas-
tecimento de água, a estia-
gem também causa outros 
problemas como os relacio-
nados a saúde das pessoas 
e na área de produção 
agrícola. De acordo com 
nota da Sanepar, o estado 
já registrou perdas con-
sideráveis na produção 
agrícola devido a falta de 
chuva e os prejuízos que a 
seca traz para plantações, 
cuidados com animais 
entre outras áreas. 
No Paraná, as perdas pro-

vocadas pela estiagem 
repercutem em toda a 
cadeia alimentar. Sem 
chuvas significativas no 
momento do plantio de 
grãos, muitos produtores 
atrasaram a semeadura, 
fazendo com que a produ-
ção sofresse impacto de 
pragas e de geadas fora dos 
ciclos convencionais.
A quebra na produção 
de milho foi de 58% na 
segunda safra em relação 
ao mesmo período da cul-
tura em 2020. Segundo o 
Departamento de Econo-
mia Rural da Secretaria 
do Estado da Agricultura 
(Deral), a estimativa inicial 
era colher 14,6 milhões de 
toneladas de milho em 2,5 
milhões de hectares no 
estado. Sem chuvas sufi-
cientes, os agricultores 
paranaenses colheram 6,1 
milhões de toneladas na 
mesma área plantada. Isso 
significa um prejuízo de R$ 
12 bilhões na economia.
Também há registro de 

aumento no número de 
queimadas que, além de 
representarem perigo 
ambiental, a vida, a fauna 
e a flora, também prejudi-
cam ainda mais os proble-
mas respiratórios comuns 
nesta época do ano devido 
a baixa umidade do ar e a 
fumaça. 
Em julho, houve 1.505 
focos de queimadas no 
Paraná, 125% a mais que no 
mesmo mês do ano passado, 
quando 669 ocorrências 
foram confirmadas. Nos 
primeiros dias de agosto, 
as ocorrências mais do que 
dobraram, passando de 674 
registros entre os dias 1º e 
8 de agosto, contra 329 no 
mesmo período de 2020.
O tempo seco contribui 
para o ressecamento da 
mucosa das vias aéreas o 
que acaba facilitando o sur-
gimento de alergias, asma, 
bronquite, dermatites, 
gripes e resfriados. E como 
consequência infecções 
bacterianas secundárias 

como pneumonia, sinusite, 
otites e laringites, segundo 
o pneumopediatra José 
Orlando Nonino. Como 
prevenção às doenças res-
piratórias, o médico indica 
boa alimentação e a inges-
tão de água regularmente. 
“A criança deve receber 
líquidos várias vezes ao 
dia. Claro, esses líquidos 
podem ser o leite, podem 
ser o suco, mas, principal-
mente, água.”
A Sanepar orienta que a 
população faça o uso racio-
nal da água fechando bem 
as torneiras, conferindo 
vazamentos na residência, 
economizando na hora de 
escovar os dentes e tomar 
banho, evitar lavar carros e 
calçadas, reduzir o volume 
de água utilizado para lavar 
roupas e louças. Sempre 
que possível reutilizar a 
água.

Estiagem coloca municípios da região em alerta 
de rodízio de água, saúde e prejuízos agrícolas

Com volume de chuvas 
baixo, população deve 
estar atenta para o 
uso racional da água e 
cuidados com a saúde. 
No campo, produtores 
sofrem com perdas 
nas lavouras

[NORTE PIONEIRO]

Da Redação

Em 2019, um longo período de estiagem 
também castigou a região e muitos 
municípios tiveram trabalho para 
recuperar minas e rios com vazão abaixo 
da necessária para abastecer o consumo 
da população - Captação da Sanepar 
no Bairro do Café em Ibaiti (2019)


