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Macaulay Culkin, astro 
de ''Esqueceram de 

Mim'' completa 41 anos

Deborah Secco posta clique 
sensual e comentário de Luan 
Santana chama atenção

[DESENVOLVIMENTO]
Paraná se estrutura para 
exploração turística de Angra 
Doce no Norte Pioneiro

Evento de Governança de Angra Doce, realizado em Carlópolis, busca fortalecer a 
atividade turística como instrumento de desenvolvimento econômico da região

Prefeitura de 
Arapoti trabalha 
no fortalecimento 
do turismo e da 
Agricultura Familiar

[APOIO]

Administração vem realizando 
um trabalho de apoio em todas 
as áreas municipais

Startup brazense conquista 
primeiro lugar em disputa com 
149 empresas paranaenses

[REVOLTANTE]
Idosa é agredida 
e desmaia após 
negar dar dinheiro 
para o filho 
comprar drogas

Homem é preso 
em flagrante 
enforcando a 
esposa

[VIOLÊNCIA]

Pai da vítima chamou 
a polícia que chegou 
a residência do casal 
no momento em que o 
agressor asfixiava a vítima

Vítima foi encontrada pela 
filha ainda desacordada e 
companheira do agressor 
também foi agredida com 
um soco no rosto ao tentar 
defender a sogra

[IMUNIZAÇÃO]

Com três milhões de adultos 
imunizados, Paraná inicia 
vacinação de adolescentes
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Política e

Prefeito Dionísio presenteia Ratinho Junior com 
cafés produzidos em Pinhalão

Chefe do Executivo pinhaloense aproveitou o encontro com o governador para 
fortalecer o apoio aos produtores de café

O Prefeito Munici-
pal de Pinhalão, Dionísio 
Arrais de Alencar esteve 
nesta terça-feira (24) em 
Curitiba para assinar o 
Convênio do Programa 
Estradas e Integração e 

aproveitou a oportunidade 
para presentear o Governa-
dor Ratinho Júnior com os 
Cafés produzido por cafei-
cultores do município. No 
presente ao governador, 
estavam as marcas Café das 

Mulheres Norte Pioneiro e 
Café Ouro Norte. 
Segundo o Chefe do Execu-
tivo, o café produzido em 
Pinhalão, pelas coopera-
tivas fortalece a agriculta 
familiar e dá destaque à 

cidade. “Temos orgulho em 
ter o Café das Mulheres e o 
Café Ouro do Norte, bebi-
das especiais que represen-
tam o potencial deste pro-
duto no nosso município 
e região. O melhor foi que 

ele (Ratinho) agradeceu e 
elogiou os já conhecidos 
Cafés Especiais”, comentou 
o Prefeito.

Da Redação

[CAFÉ ESPECIAL]

Criada pelo IDR-PR 
em 2013, a iniciativa atual-
mente abrange mais de 
250 mulheres, distribuídas 
por 12 grupos de 11 muni-
cípios do Norte Pioneiro: 

Curiúva, Figueira, Ibaiti, 
Japira, Jaboti, Pinha-
lão, Tomazina, Siqueira 
Campos, Salto do Itararé, 
Joaquim Távora e Carlópo-
lis. A associação também é 

vinculada à Aliança Inter-
nacional das Mulheres do 
Café (IWCA), instituição 
de valorização ao trabalho 
feminino nessa cadeia.
A região do Norte Pioneiro 

tem uma área total de 840,14 
hectares dedicados ao café, 
uma média de 3,53 hectares 
por produtor. 
Em 2019, a produção total 
foi de 22.680 sacas beneficia-

das de café, das quais 3.402 
foram de café especial.

[PROJETO]

Em expansão no 
Paraná principalmente a 
partir de 2010, foi nos cafés 
especiais que o Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Paraná (IDR-PR) viu 
a oportunidade de desen-
volver esse potencial entre 
os pequenos produtores 
de agricultura familiar 
ao mesmo tempo em que 
empodera as mulheres, 
personagens coadjuvantes 
do trabalho até então.

Cíntia Mara Lopes de 
Souza, extensionista do 
IDR-Paraná e coordena-
dora do projeto Mulheres 
do Café, explica que a ini-
ciativa surgiu dentro da 
instituição. “Percebemos 
que as mulheres participa-
vam pouco dos processos 
de capacitação promovidos 
pelo IDR-Paraná e, por 
outro lado, aquelas que 
participavam contribuíam 
muito na adesão das famí-

lias às novas tecnologias”, 
conta.
“Além disso, víamos que 
quem trabalhava no ter-
reiro e cuidava da parte 
organizacional da colheita 
era a mulher. Pensando que 
a produção de café especial 
seria uma alternativa de 
renda interessante para 
a pequena propriedade, a 
mulher teria um papel fun-
damental nesse processo”, 
explica a coordenadora.

Assim, o IDR-Paraná 
passou a realizar diagnós-
ticos e promover formações 
sazonais que ensinavam 
as técnicas necessárias 
segundo o momento do 
ciclo do café. “Se era tempo 
de colheita, ensinavam a 
fazer a seca. Se terminava 
a colheita, falavam de poda 
e desbrota. E não tratavam 
só da parte técnica: fala-
vam também de nós como 
mulheres, de liderança, de 
empoderamento, de nos 
fortalecer como mulheres 
para não desistir e de como 
trabalhar essa questão 
dentro da família”, explica 
a produtora Nira Souza.
Nira é uma das integran-
tes originais do grupo de 
Matão, distrito do muni-
cípio de Tomazina, que 
inclui 21 cafeicultoras e é 
observado como um dos 

mais desenvolvidos do 
projeto. Hoje com 44 anos, 
ela cresceu em plantações 
de café. Para ela, o sucesso 
é consequência do traba-
lho em grupo, que torna 
o percurso mais leve e 
mais rápido. Ela também 
é presidente da associa-
ção criada para abarcar 
essa iniciativa, a Amucafé 
(Associação das Mulheres 
do Café do Norte Pioneiro 
do Paraná), e representa a 
região em eventos por todo 
o País.
“Para mim não existe nada 
mais gratificante na vida 
do que a valorização do 
meu trabalho. E não é só 
a valorização por ganhar 
mais, mas pelo respeito 
com que as pessoas tratam 
meu trabalho, meu café e 
minha vida como mulher”, 
afirma.

HISTÓRIA
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Política e
[DESENVOLVIMENTO]

Paraná se estrutura para exploração turística de 
Angra Doce no Norte Pioneiro

Evento de Governança de Angra Doce, realizado em Carlópolis, busca fortalecer a 
atividade turística como instrumento de desenvolvimento econômico da região

Instituída como a primeira 
Área Especial de Interesse 
Turístico Federal, a região 
de Angra Doce, formada 
por 15 municípios lindeiros 
do lago da Usina de Chavan-
tes, está mobilizada para 
ampliar os atrativos locais. 
Nesta quarta-feira (25), o 
chefe da Casa Civil, Guto 
Silva,  e o secretário esta-
dual de  Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Márcio Nunes, partici-
param, em Carlópolis, do 

evento de Governança de 
Angra Doce, que busca 
fortalecer a atividade turís-
tica como instrumento de 
desenvolvimento econô-
mico do Norte Pioneiro.
Para Guto Silva, além de 
reconhecer a região como 
um grande ativo turís-
tico, o Governo do Estado 
trabalha em diferentes 
instâncias para fomentar 
a atividade. Isso inclui a 
melhoria da infraestru-
tura, a regulamentação do 

uso das áreas no entorno do 
reservatório para esse fim 
e a capacitação da popula-
ção para trabalhar com o 
turismo. Além do Paraná, 
o Estado de São Paulo 
também está envolvido no 
projeto.
“Acreditamos que o turismo 
é um elemento impor-
tante para a retomada 
econômica, porque é uma 
maneira barata de gerar 
empregos. O Paraná quer 
se posicionar fortemente 

no turismo doméstico, 
que deve tomar à frente no 
pós-pandemia”, disse Silva. 
“As pessoas querem viajar 
para destinos como Angra 
Doce, fazer uma viagem 
não muito longa, que não 
demanda muitos recursos e 
é acessível, aproveitando as 
potencialidades do turismo 
de natureza e aventura”.
Com foco principalmente 
no turismo náutico e de 
natureza, a região integra 
também outros segmentos, 

como o turismo religioso, 
com a Rota do Rosário, e o 
turismo rural, a partir da 
Rota do Café. Angra Doce 
abrange cinco municípios 
paranaenses (Ribeirão 
Claro, Carlópolis, Jacare-
zinho, Siqueira Campos e 
Salto do Itararé) e dez pau-
listas (Barão de Antonina, 
Bernardino de Campos, 
Canitar, Chavantes, Far-
tura, Ipaussu, Itaporanga, 
Piraju, Ourinhos e Tim-
buri).

AEN

Uma das ações do 
Governo do Estado para 
fomentar a exploração 
turística no entorno do 
reservatório de Chavantes, 
formado pela interseção 
dos rios Paranapanema e 
Itararé, é a regulamentação 
do licenciamento ambien-
tal de uso e ocupação das 
margens do lago. Publi-
cada na terça-feira (24), a 
portaria nº 276 do Instituto 
Água e Terra (IAT) institui 
o grupo de trabalho que 
vai remodelar uma antiga 
portaria que disciplina o 

uso dessa área.
A intenção, explicou 
Márcio Nunes, é criar um 
novo instrumento legal 
para regulamentar o uso 
e ocupação da borda do 
reservatório, com a inten-
ção de fomentar o potencial 
turístico local. “As normas 
usadas para os rios são 
diferentes das aplicadas 
para uso de reservatórios 
artificiais, que já tiveram a 
mitigação e condicionantes 
dos impactos da sua cons-
trução cumpridas”, disse.

[REGULAMENTAÇÃO]

O secretário estadual 
de Infraestrutura e Logís-
tica, Sandro Alex, destacou 
que o Governo do Estado 
também anunciou inves-
timentos para melhorar a 
infraestrutura local. São 
dois convênios com o muni-
cípio de Carlópolis, que 
somam R$ 2,5 milhões em 
investimentos. Eles tratam 
da pavimentação do Dis-
trito Industrial da cidade e 
da Estrada do Monge.

“Temos buscado, junto com 
os municípios, a execução 
de projetos que possam 
melhorar a infraestru-
tura, porque sem ela não 
há como desenvolver o 
turismo”, disse. “Pratica-
mente todas as rodovias 
do Norte Pioneiro estão 
sendo revitalizadas, com 
destaque para a PR-092, 
que é a principal artéria da 
região”, afirmou.

[INFRAESTRUTURA]
A região é propícia 

para a prática de vários 
esportes, como rafting, 
canoagem, mergulho, trek-
king, asa delta, voo livre, 
paraglider, parapente, equi-
tação, passeios náuticos e 
pesca esportiva. Também 
possui cachoeiras, trilhas, 
praias artificiais e lugares 
históricos. O nome Angra 
Doce se deve à semelhança 
entre a paisagem formada 
pelas águas esverdeadas da 
represa e pelas inúmeras 
ilhotas da costa fluminense 
de Angra dos Reis.
Segundo estimativas da 

Associação Turística do 
Norte Pioneiro do Paraná 
(Aturnorpi), cerca de 375 
mil pessoas já frequentam 
anualmente os atrativos da 
região, que tem recebido 
investimentos de resorts, 
hotéis e pousadas, além de 
outros empreendimentos 
que geram atualmente 
cerca de 8,5 mil empregos 
diretos e indiretos.
“Agora, os reservatórios 
que foram construídos 
para gerar energia podem 
ser aproveitados para usos 
múltiplos. Temos que usar 
essas áreas para fomentar 

o esporte, turismo, lazer, 
pesca esportiva e criação de 
peixes”, ressaltou o secre-
tário ao citar a Resolução 
023/2019 da Sedest, que nor-
matiza as atividades.  . “A 
proposta agora é discipli-
nar todas essas atividades 
e trazer para a realidade 
atual permitindo também 
a construção de empreen-
dimentos nessas áreas para 
gerar emprego e renda atra-
vés do turismo, repeitando 
o meio ambiente acima de 
tudo”, afirmou.

[ANGRA DOCE]
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3ª DOSE
O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, confir-

mou que o Paraná irá adotar a 3ª dose de reforço da vacina 
contra a Covid-19 para o público com mais de 70 anos. O 
secretário destacou que todas as pessoas que tenham tomado 
a segunda dose da vacina há seis meses e os paciente imu-
nossuprimidos terão o direito. O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, adiantou que a aplicação desta 3ª dose deve ser 
implementada no Paraná a partir de 15 de setembro.

PONTE DA INTEGRAÇÃO
A obra da Ponte da Integração Brasil – Paraguai, em 

Foz do Iguaçu atingiu 67% de execução neste mês de agosto. 
A ponte terá 760 metros de comprimento e um vão-livre de 
470 metros – o maior da América Latina. Com investimento 
de mais de R$ 1 bilhão, nova ponte e as obras no entorno 
é resultado de parceria entre o Governo do Paraná, Itaipu 
Binacional e o Governo Federal, cabendo ao DER/PR admi-
nistrar a execução da obra. O objetivo dessa grande obra 
é acelerar o desenvolvimento da região, contribuindo para 
fazer do Paraná o maior hub logístico da América Latina.

POLÍCIA ESTADUAL
Está em discussão na Assembleia Legislativa do 

Paraná o projeto de lei que institui no estado a Polícia 
Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (PESPDS). 
O objetivo, conforme consta no projeto, é o de “contribuir 
para a redução da criminalidade e da violência, atuando 
na salvaguarda da vida, do meio ambiente e do patrimônio, 
fortalecendo os vínculos estabelecidos com a sociedade, pro-
movendo os direitos fundamentais do cidadão”. A proposta 
recebeu parecer favorável do relator, deputado Hussein 
Bakri (PSD) e agora será analisa pelas demais Comissões 
da Assembleia.

PRIORIDADE ABSOLUTA
O ex-prefeito Satin Roveda parabenizou o juiz Carlos 

Eduardo Mattioli Kockanny, da comarca de União da Vitó-
ria, pelo primeiro lugar do Prêmio Prioridade Absoluta do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O projeto premiado 
– Combate a Evasão Escolar – foi idealizado em 2008 pelo 
juiz Mattioli Kockanny, pela Vara da Infância e Juventude e 
pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc). “É o reconhecimento a um trabalho exemplar e 
emblemático realizado na comarca de União da Vitória. O 
Cejusc tem uma ótima parceria com o Município, como a 
instalação de uma unidade no Procon, entre várias outras 
ações”, disse Santin Roveda.

BOM EXEMPLO
Matinhos, a segunda maior cidade do litoral para-

naense, aderiu a proposta do governo Ratinho Junior (PSD) 
instituindo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, uma 
adequação a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010. 
Matinhos é a primeira cidade do Paraná a adequar ao Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos. O município será responsável 
pelos resíduos domésticos e os estabelecimentos comercias 
serão obrigados a contratar uma empresa para elaborar 
o plano de gerenciamento do lixo produzido, informando 
quais os resíduos gerados, quem irá fazer o transporte e 
qual será a destinação.

[AGRICULTURA FAMILIAR]

Prefeitura de Arapoti trabalha no fortalecimento do 
turismo e da Agricultura Familiar

[APOIO]

Administração vem realizando um trabalho de apoio em todas as áreas municipais

O grupo gestor do 
Paraná Turístico 2026 está 
realizando um Ciclo de 
Oficinas, por intermédio 
da Paraná Turismo, para 
atualizar os Planos Regio-
nais que definirão as ações 
a serem distribuídas entre 
as instituições que traba-
lham com o setor. Entre 
esses planos, está o da 
Região Campos Gerais que 
conta com o apoio da Agên-

cia de Desenvolvimento 
do Turismo – ADETUR 
Campos Gerais.
Na última sexta (20), foi 
dado o primeiro passo 
na região dos Campos 
Gerais, com a realização 
da Oficina de Atualização 
do Plano Operacional da 
Região, que teve o intuito 
de capacitar e envolver 
gestores regionais que 
deverão atuar no projeto.

Arapoti participou da 
iniciativa representada 
pela secretária municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo Luana 
Goularte e pelo o chefe 
da Divisão de Indústria e 
Comércio Cleyton Garcia, 
importante contato para 
o desenvolvimento de 
novos empreendimentos 
e fomento do turismo no 
município.

Da Redação

Ofertada em for-
mato híbrido (presencial e 
online), contou com a par-
ticipação de instituições, 
prefeituras municipais 

e empresários com atua-
ção no turismo regional. 
Foram revisadas e defini-
das ações que contribui-
rão para que o Estado e a 

região se tornem um des-
tino turístico inteligente 
nos próximos anos.

[OFICINA]

A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura de 
Arapoti está finalizando 
nessa semana os serviços 
de retroescavadeira no 
bairro Cerro do Leão. Ao 
todo foram atendido 15 
propriedades rurais na 
localidade com serviços 
como limpeza e constru-
ção de açudes, bebedou-
ros, bueiros, trincheira 
para silagem e construção 
de terraços para evitar 
erosão do solo agrícola. 
Os próximos bairros a 
serem atendidos serão 
Alto Barreiro e Calóge-
ras. Até o momento, 12 
produtores procuraram a 
Secretaria de Agricultura 
para fazer o agendamento, 
que se encerra no dia 27 

para ambos os bairros. 
A partir do dia 30 estará 
aberto o agendamento 
para os bairros: Serrinha, 
Córrego Fundo, Faxi-
nal, Limeira, Figueira e 
Água Suja. Produtores das 
demais localidades deve-
rão aguardar a divulgação 
da abertura dos agenda-
mentos pela Secretaria de 
Agricultura.
Esses serviços são exclu-
sivos para produtores 
rurais enquadrados no 
Programa de Agricultura 
Familiar. Aqueles que não 
se enquadram no Pro-
grama só poderão ser aten-
didos mediante aprovação 
do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural.
Para realizar a solicitação 

de serviços, os produtores 
devem procurar as salas 
09 e 10 do Centro Adminis-
trativo Municipal (antigo 
Inpacenter) para agenda-
mento levando consigo 
documentos pessoais para 
preencher formulário de 
solicitação especificando 
o serviço a ser feito, bem 
como estimativa de horas/
máquinas previstas para 
execução do mesmo. Não 
serão realizados agenda-
mentos por telefone. 
Para obter mais informa-
ções, produtores podem 
entrar em contato pelos 
telefones (43) 3512-3151 ou 
(43) 3512-3149. O atendi-
mento ao público acontece 
das 7h30 às 11h30 e das 13h 
às 17h.
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[REVOLTANTE]
Idosa é agredida e desmaia após negar dar 

dinheiro para o filho comprar drogas

Vítima foi encontrada pela filha ainda desacordada e 
companheira do agressor também foi agredida com 

um soco no rosto ao tentar defender a sogra

Uma mulher de 76 
anos ficou machucada e 
desmaiou após ser agre-
dida pelo próprio filho 
que é usuário de drogas. 
A situação foi registrada 
no município de Andirá 
na noite desta quarta-feira 
(25).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento a uma 
ocorrência de violência 
doméstica registrada em 
uma residência situada a 

Rua Humberto Valentim. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação. 
No local, em contato com a 
filha da vítima, ela contou 
que chegou na casa da mãe 
e encontrou a mulher des-
maiada e com um machu-
cado em um dos braços. 
Após a idosa acordar e recu-
perar os sentidos, contou a 
filha que foi agredida pelo 
filho de 34 anos após não lhe 
dar dinheiro para ir usar 

drogas. Ainda segundo os 
relatos da vítima, a com-
panheira do agressor ao 
tentar defender a sogra 
acabou levando um soco 
no rosto. 
Frente aos fatos, foi acio-
nada a equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) que 
encaminhou a idosa até o 
hospital para receber aten-
dimento médico. Já o agres-
sor fugiu do local antes da 
chegada dos policiais. 

Da Redação

Da Redação

Homem é preso 
em flagrante 

enforcando a esposa
Pai da vítima chamou a polícia que chegou 

a residência do casal no momento em que o 
agressor asfixiava a vítima

Policiais Militares 
do município de Santo 
Antônio da Platina salva-
ram a vida de uma mulher 
que estava sendo asfixiada 
pelo marido. A ocorrência 
foi registrada na madru-
gada desta quarta-feira 
(25).
De acordo com informa-
ções da PM, a equipe foi 
acionada por volta das 
02h00 para prestar aten-
dimento a uma ocorrência 
de violência doméstica em 
uma residência situada no 
bairro Parque Pavão onde 
um homem estaria agre-
dindo sua esposa. Diante 
do chamado, os policiais 
se dirigiram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação. 
No local, os policiais se 
depararam com um carro 
na garagem com o motor 
ligado além do portão e 
porta da casa abertos. 
Assim que entraram na 
residência, se depararam 
com um bebê dormindo 
em um carrinho e logo 

viram a mulher no sofá 
com o homem tentando 
enforcá-la. 
Após o agressor ser con-
tido e a vítima estar a 
salvo, esta passou a contar 
a equipe que o homem 
chegou na residência 
embriagado mandando ela 
ir embora e, em seguida, 
passou a lhe agredir com 
socos, chutes e puxões 
de cabelo, além de cortar 
a roupa que ela vestia 
com uma faca. Durante 
as agressões, ela conse-
guiu pedir socorro ao pai 
que chamou a polícia. A 
mulher ainda entregou 
aos policiais uma porção 
de cocaína e disse que o 
marido já havia utilizado 
uma igual momentos 
antes. 
Frente aos fatos, o agressor 
que admitiu aos policiais 
ser usuário de drogas, 
foi preso em flagrante e 
encaminhado a delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 

Da Redação

[VIOLÊNCIA]

Fusca atinge barranco e capota 
na PR-272 em Japira

Duas pessoas ficaram 
feridas em um acidente 
de trânsito registrado na 
madrugada da última ter-
ça-feira (24) na PR-272 
município de Japira. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviá-
ria Estadual de Siqueira 
Campos, que esteve no local 

prestando atendimento 
a ocorrência, o acidente 
aconteceu por volta das 
03h00. O VW/Fusca com 
placas de Pinhalão trafe-
gava pela rodovia quando, 
não se sabe o motivo, o veí-
culo acabou atingindo um 
barrando e capotou. 
Um homem e uma mulher 

que estavam no automóvel 
ficaram feridos e foram 
levados ao hospital de Ibaiti 
para receber atendimento 
médico. Com isso, não foi 
possível que os policiais 
realizassem o teste do eti-
lômetro no condutor. 

[TRÂNSITO]
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PTO
MASSORETAS

PALIATIVOA
DELIAVAL

MEGACRLV
IOGARGULA

ERRARUIVD
VAIDADEOCO

MCTASUOR
CAATINGAMA

MANULEAL
OPABANL

PROPRIEDADE
CELAOXMON

EISITAD
CONSISTENTE

Conquista
de Ayrton
Senna em

1991
Doutores
judeus
críticos 

da Bíblia

Decifrei o
código da

escrita

Exigência 
para aber-

tura de
crediário

Tostar o
alimento
no forno

Rua, em
francês

Medo
recorrente 
do perfec-
cionista

Escultura
grotesca
da cate-

dral gótica
O se-
gundo

maior rio
europeu

O acento
indicador
da crase

Grupo de
ação es-
tratégica
(p. ext.)

Desejo 
imoderado
de atrair
a atenção

"(?) Per-
doado", hit
de Maria

Rita

Secreção
presente
na trans-
piração

O cavalo,
no ho-

róscopo
chinês

Região em
que vive
Zeferino

(HQ)

Adjetivo
associado
a Sancho

Pança

Conceito
exaltado
no Hino
Nacional

Saída, 
em inglês

Escola de
cadetes de
Resende

(RJ)

O mais fa-
moso dos
Baldwin
(Cin.) 

Caracteri-
zado por
firmeza 

(nas ações)

O dia 6 de
junho de

1944
(Hist.)

Estadista chileno
derrubado por

Pinochet

Vitamina
da banana
Tudo, em

inglês

"Arma" da
democracia

Imitou 
o lobo

Insignifi-
cante (fig.)

Salada,
em inglês

A 23ª le-
tra grega
Tempero
iodado

Parte da
Física 

que estu-
da a luz

Estátua
(?): sim-

boliza
uma ideia

Ferrovia cuja cons-
trução foi incumbên-
cia do Brasil no Tra-
tado de Petrópolis

Solução 
temporária
Radical:
grande

Aqui 
está!

A vogal do
vocativo

Pássaro
insetívoro

Agente
alérgico

Meu, em
francês
Telúrio

(símbolo)
Silício

(símbolo)
Navio de 

cabotagem

Opus
(abrev.)
Item do

inventário

 3/all — mon — psi — rue. 4/exit. 5/salad. 7/gárgula. 10/massoretas.

Macaulay Culkin, astro 
de ''Esqueceram de Mim'' 

completa 41 anos

Marisa Orth falou sobre posi-
cionamentos políticos e disse que 
antes era tudo muito velado. No 
programa humorístico “Central de 
Bicos”, do Multishow, a atriz disse: 
“Como eu fui chegando à maturi-
dade com a abertura da ditadura, 
pensei que nunca mais iam pensar 
em atacar artistas. Perdemos o 
Paulo José, que é um dos ídolos da 
minha vida. Que homem admirável, 

maravilhoso, sensível. Quero mais 
Paulos Josés. Tarcísio Meira eu não 
imaginava que fosse partir agora. 
Ele era tão forte”.
“Um super-homem. O curioso é 
pensar que agora está tudo mais 
claro, quem pensa o quê. No nosso 
país, era tudo muito velado. Agora 
as pessoas estão se mostrando e 
algumas finalmente entendendo o 
que é política”, continuou.

‘As pessoas estão se mostrando’, 
diz Marisa Orth sobre 

posicionamentos políticos

Deborah Secco posta clique 
sensual e comentário de Luan 

Santana chama atenção

Deborah Secco, que sempre 
aparece deslumbrante em sua rede 
social, postou um clique para lá 
de sensual nesta quinta-feira (26), 
em seu perfil no Instagram. Na 
imagem, a atriz aparece de topless 
na cama.
“Fotos de uma manhã sabática 
em Goiânia”, escreveu Secco na 
legenda do post.
A artista, que é casada com Hugo 
Moura, com quem tem uma filha, 

Maria Flor, de 5 anos,  recebeu 
diversos elogios, entre eles, um 
em especial chamou atenção. O 
cantor  Luan Santana  comentou 
a foto dela com um emoji de uma 
‘carinha babando’ e um coração.
Isso bastou para que os internautas 
levantassem especulações de que 
ele estaria afim de Deborah: “Eita”, 
escreveu um fã. “E esse emoji aí, 
hein, Luanzito?”, questionou outro 
usuário na web.

Sucesso indiscutível nos anos 1990, 
momento em que protagonizou o 
filme Esqueceram de Mim, o ator 
Macaulay Culkin completou 40 anos 
nesta quarta-feira, 26. Na época, o 
garoto tinha apenas nove anos, com 
sua imagem angelical permanecendo 

no imaginário das pessoas, por 
isso, é estranho notar que 
esse adulto já passou por 
diversos contratempos 
em sua vida. 
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Cidades e

[CURIÚVA E SIQUEIRA CAMPOS]

Incêndio de grandes proporções na divisa do 
Norte Pioneiro com o estado de São Paulo

Queimada atingiu uma plantação de cana e de milho entre os municípios de 
Andirá e Palmital/SP.Estimativa é de mais de mil alqueires queimados

Um incêndio de gran-
des proporções assustou 
moradores dos municí-
pios de Andirá, no Norte 
Pioneiro, e de Palmital, 
cidade do interior paulista. 
A situação foi registrada 
nesta quarta-feira (25). 
De acordo com as informa-
ções apuradas pela repor-
tagem, uma queimada teria 
dado início ao fogo que 
seguiu para uma plantação 

de cana de açúcar e uma 
de milho. Com o tempo e 
vegetação secos, foi como 
colocar fogo em gasolina 
e rapidamente as chamas 
se alastraram. Segundo 
informações da Polícia 
Civil de Palmital, uma área 
de mais de mil alqueires foi 
consumida pelas chamas. 
O fogo teve chamas altas e 
gerou uma grande nuvem 
de fumaça que chamou a 

atenção de quem passava 
pelo local e até mesmo 
quem estava longe. Os 
prejuízos são considerados 
inestimáveis, pois, além 
da questão econômica da 
perda da produção das 
lavouras e um caminhão 
que pegou fogo, a fauna 
e flora do local foram 
afetados com queima da 
vegetação e estimasse que 
alguns animais possam ter 

sido mortos pelas chamas. 
Devido a nuvem de fumaça, 
a rodovia que liga os muni-
cípios de Andirá e Palmital 
chegou a ser interditada 
para evitar acidentes por 
causa da baixa visibilidade. 
Até o momento, não foi 
divulgado se a origem do 
fogo foi proposital, aciden-
tal ou natural. De acordo 
com a Polícia Civil, não 
houve registros de pessoas 

feridas ou residências atin-
gidas pelo fogo. As autori-
dades seguem registrando 
boletins de ocorrência 
das pessoas afetadas e o 
caso deve ser investigado, 
porém, de acordo com a PC, 
é difícil apontar a origem 
do fogo, pois as chamas 
atingiram uma área consi-
deravelmente grande. 

Da Redação

[ASSUSTADOR]

Ainda de acordo com 
a Polícia Civil de Palmital, 
alguns vídeos e imagens 
que circulam nas redes 
sociais de animais mortos 
e queimados pelo fogo não 
são do fogo registrado na 
cidade. Apesar disso, ainda 
não foi levantado o impacto 
ambiental que as chamas 
causaram na região. 

[FAKE NEWS]

Mais dois incêndios 
foram registrados nesta 
quinta-feira (26). Desta vez, 
nos municípios de Curiúva 
e Siqueira Campos. 
Em Curiúva, as chamas 
são em uma área florestal 
da empresa Arauco que 
trabalha com brigadistas, 
helicóptero e caminhões 

pipa pra conter as chamas. 
O fogo começou na tarde 
desta quarta-feira (25) e, 
de acordo com informações 
preliminares, um funcioná-
rio da empresa ficou ferido 
e uma cachorra com filho-
tes morreram queimados. 
As chamas teriam tido 
início em um lixão situado 

na estrada que dá acesso ao 
bairro Felisberto, mas com 
o vento forte, as chamas 
acabaram se alastrando 
para área florestal da 
empresa que segue atuando 
com todos os recursos dis-
poníveis para conter as 
chamas. Equipes do Corpo 
de Bombeiros e Defesa Civil 

também ajudam nos tra-
balhos para apagar o fogo. 
Em Siqueira Campos, 
também nesta quinta-feira, 
um incêndio atingiu a área 
da antiga olaria que fica 
próxima a subestação de 
distribuição de energia da 
Copel. Equipes da Defesa 
Civil trabalharam no local 

para evitar que as chamas 
atingissem uma área de 
mata fechada e se espalhas-
sem colocando em risco 
residências, já que o local 
fica na região Central da 
cidade. 

Devido a nuvem de 
fumaça, a rodovia que liga 

os municípios de Andirá 
e Palmital chegou a ser 

interditada para evitar 
acidentes por causa da 

baixa visibilidade. 
Até o momento, não foi 
divulgado se a origem 
do fogo foi proposital, 

acidental ou natural
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Geral e
[RECONHECIMENTO]

Startup brazense conquista 
primeiro lugar em disputa com 

149 empresas paranaenses

Uma Startup criada 
no município de Wences-
lau Braz foi a vencedora 
do prêmio Conecta 2021, 
um dos maiores eventos 
de inovação do Paraná. A 
MobPar, empresa de mobi-
lidade urbana conquistou o 
primeiro lugar da compe-
tição em uma disputa com 
149 empresas paranaenses. 
A empresa foi fundada pelo 
empreendedor Cristiano 
Savagin, morador de Wen-
ceslau Braz, em março de 
2020. Segundo o fundador, 
o prêmio estadual é um 
reconhecimento do tra-
balho desenvolvido neste 
primeiro ano de “vida” da 
MobPar. “Estou muito feliz 
com o reconhecimento. 
No início foi difícil, pois 
muitos não acreditavam no 
projeto e hoje ele está sendo 

premiado a nível estadual 
como Startup revelação de 
2021. Agora com essa con-
quista é hora de tracionar 
nossa marca para outras 
regiões do Brasil”, frisa 
Savagin.
A divulgação dos vencedo-
res foi realizada nesta quin-
ta-feira (26) no segundo dia 
do evento. A MobPar foi 
campeã na categoria reve-
lação. O Sebrae/PR, com 
apoio da Rede Paranaense 
de Incubadoras e Acelera-
doras (Reinova), reconhe-
ceu os negócios inovadores 
de seis regiões do Estado, 
em duas categorias: Reve-
lação para Startup até dois 
anos de atividades e Refe-
rência acima de dois anos 
de atividades.
O Paraná conta com aproxi-
madamente 1400 Startups 

cadastradas no mapa de 
inovação e destas 149 se 
inscreveram para o prêmio 
realizado pelo Sebrae 
Paraná.
O consultor do Sebrae, 
Nickolas Kretzmann falou 
sobre a importância do 
evento para as empresas. 
“O Prêmio Startups do 
Paraná é a maior vitrine 
para o ecossistema de 
inovação, pois permite 
que estejam em evidên-
cia diante dos principais 
players do cenário de ino-
vação paranaense. É uma 
oportunidade única que 
abre caminhos para novos 
clientes, proporciona novos 
contatos e parcerias, além 
de possibilitar a prospecção 
de negócios”, destaca.

Da Redação

MobPar é uma empresa 
de mobilidade urbana do 
município de Wenceslau 
Braz e conquistou o 
prêmio Conecta 2021, 
um dos maiores eventos 
de inovação do Paraná

Durante a reunião foram apresentadas demandas ao 
parlamentar e ao secretário sobre pavimentação do 

Patrimônio do Café, além de projetos de produção de 
morango e café

O vice-prefeito e vereado-
res de Ibaiti receberam 
na tarde da terça-feira 
(24) a visita do deputado 
estadual Alexandre Curi. 
Durante a reunião, foram 
repassadas ao parlamen-
tar algumas demandas do 
município. 
A reunião contou com 
a presença do vice-pre-
feito Ulisses Mingote, dos 
vereadores José Oscar 
Belão, André Zaninetti 
Zebra, Cezar Tropesso, 

Valdir da Farmácia, 
Luciano Berges e Verinha. 
Também esteve presente o 
procurador do município 
Dr. Tony, e o secretario 
estadual de Agricultura 
e Abastecimento Noberto 
Ortigara. 
Durante o encontro, foram 
repassados ao deputado e 
ao secretário demandas 
como a pavimentação do 
Patrimônio do Café e pro-
jetos referentes a mudas 
de morango e café. 

Ibaiti recebe a visita do 
deputado Alexandre Curi 
e do secretário estadual 

Noberto Ortigara

Da Redação

[ENCONTRO]

Cristiano Savagin, 
fundador da 
MobPar
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JUNDIAÍ DO SULJABOTI

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. º 90/2021
LIVRE CONCORRENCIA COM LOTE DESTINADO 
A ME E 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 material 
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, LIVRE CONCORRENCIA 
COM LOTE 173 N° DESTINADO A ME E EPP.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 894.062,54 (Oitocentos 
e Noventa e Quatro Mil e Sessenta e Dois Reais e 
Cinquenta e Quatro Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 13/09/2021 
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, 
26/08/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

Inscrição Candidato Documento Data Nascimento Cargo
82700056 ADENILSON FRANCISCO DA SILVA 152027516 16/04/1971 Enfermeiro
82700040 Aline Isabelle Freitas 127100985 08/10/1996 Enfermeiro
82700058 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUSA 306783 25/06/1991 Enfermeiro
82700031 ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA 84032301 16/10/1982 Enfermeiro
82700059 Anderson rodrigues 107450068 30/05/1991 Enfermeiro
82700041 Andreia Regina Gonçalves de Oliveira 59937588 04/04/1975 Enfermeiro
82700030 Anelita Domingues de Souza Cordova  81424179 08/08/1984 Enfermeiro
82700049 Aniele Alves de Magalhães 102968344 04/02/1995 Enfermeiro
82700022 Camila Fernandes Amorim de Oliveira  102405315 15/03/1994 Enfermeiro
82700052 Celia Cruz de Barros Rodrigues 46479149 12/06/1967 Enfermeiro
82700050 DAYANE PAULA REPUKNA 102469453 22/08/1991 Enfermeiro
82700025 DEBORA RASIA DEL PAULO 62709340 06/06/1982 Enfermeiro
82700004 ÉDINA BALDUINO DE SOUZA 87945379 21/03/1985 Enfermeiro
82700001 Everson Orlandini Alves 103168775 30/01/1989 Enfermeiro
82700007 Francieli de Souza Bueno 97406081 13/05/1987 Enfermeiro
82700035 Giovanna Cristina de Paula 123355105 06/08/1996 Enfermeiro
82700046 Glacy Eun Hye Song 6059982 04/07/1997 Enfermeiro
82700013 HERIKA DE JESUS SCATAMBULI 101828107 04/05/1988 Enfermeiro
82700011 JAQUELINE BARBOSA DA SILVA 75246269 07/10/1982 Enfermeiro
82700005 JESSICA FERMINO 159225941 02/12/1998 Enfermeiro
82700039 JOELMA APARECIDA GONÇALVES CONSTANSKI 82689923 03/08/1979 Enfermeiro
82700024 Leandro henrique flores da silva 104153968 07/04/1990 Enfermeiro
82700032 LETÍCIA DE FREITAS 53710476 30/09/1972 Enfermeiro
82700043 LOURDES ROSA RIBEIRO CAETANO 7.058.551‐0 28/11/1971 Enfermeiro
82700045 LUCAS DE SOUZA CAMARGO SANTOS 103044286 03/01/1995 Enfermeiro
82700023 Luciana de Fátima Otávio  53607020 13/06/1976 Enfermeiro
82700042 Luiz Fernando da Silva 126320531 05/10/1993 Enfermeiro
82700034 Michelli Angélica Nogueira Figueiredo Marcelino 71875032 07/04/1982 Enfermeiro
82700053 NAYARA THAINAN COSTA RUGGERI 1155133 02/08/1993 Enfermeiro
82700018 NERLI DOMINGUES 59616641 06/05/1974 Enfermeiro
82700020 PAOLA GIOVANNA BORHER ALVES  104187382 02/06/1996 Enfermeiro
82700010 Paula Cristina de Oliveira Santos 97736839 07/03/1987 Enfermeiro
82700002 PRISCILLA FERNANDA PEREIRA DA COSTA 89102006 05/07/1985 Enfermeiro
82700006 Samanta Menezes dos Santos 129606495 02/01/1998 Enfermeiro
82700017 TÁCIO VALOIS PEREIRA DE BRITO 1114479683 02/01/1990 Enfermeiro
82700019 TAIS FERNANDA LARA DA SILVA 10069773920 10/02/1997 Enfermeiro
82700027 VALDINEI ROXADELLI 64827693 08/11/1977 Enfermeiro
82700033 Vanessa Lopes Ferreira 135239380 05/12/1994 Enfermeiro
82700014 WILLIAN CARLOS MILLAN 241911205 07/08/1974 Enfermeiro
82700029 alessandra alves martins 100235374 06/02/1987 Técnico em Enfermagem
82700044 Carla Vanessa silva do Espírito Santo  34896449 29/11/1994 Técnico em Enfermagem
82700028 Cristiane Ferreira Tidre de Assis 69999344 31/10/1977 Técnico em Enfermagem
82700012 Edmila Pâmela Corrêa Santos de Oliveira  56245553 05/06/1990 Técnico em Enfermagem
82700003 eroaldo cesar dos santos 98900560 05/04/1986 Técnico em Enfermagem
82700037 Eunice Mendes da Silva 126010067 11/07/1962 Técnico em Enfermagem
82700036 Eva Lucia Dias de Almeida 39326450 05/03/1962 Técnico em Enfermagem
82700026 FAGNER UILSON SANTOS MOREIRA 158830132 06/05/1989 Técnico em Enfermagem
82700057 Gabriela Pereira Prelis 454517993 10/07/1996 Técnico em Enfermagem
82700055 Jackson Fernando da Silva 108830913 01/04/1994 Técnico em Enfermagem
82700038 JOELMA APARECIDA GONÇALVES CONSTANSKI 82689923 03/08/1979 Técnico em Enfermagem
82700051 Josely Cassemiro Bueno 75397798 26/06/1983 Técnico em Enfermagem

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2021‐SERH

PUBLICAÇÃO Nº 003/2021
ANEXO I ‐ HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES

82700021 Katia Fabiana da Rocha  87102475 08/01/1981 Técnico em Enfermagem
82700048 nilza maria silvano 71192105 05/02/1972 Técnico em Enfermagem
82700008 Renata Rosa Sales 129666625 04/06/1998 Técnico em Enfermagem
82700047 Roselane Cristina Mansano Bernardes 61453750 09/03/1975 Técnico em Enfermagem
82700015 roseni fernandes hora 90011839 30/07/1985 Técnico em Enfermagem
82700009 SILVIA LEA MARCENO SUMIZAWA 77643397 12/09/1976 Técnico em Enfermagem
82700054 Vilma Maria Alves 135186481 16/01/1960 Técnico em Enfermagem
82700016 zilda lima da silva 61545042 11/05/1975 Técnico em Enfermagem

PINHALÃO

Edital n0 77/2021 - Pregão Eletrônico  - REGISTRO 
DE PREÇO - Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC 
Nº 123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014). 1ª RE-
TIFICAÇÃO. A Comissão de Pregão, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribuições 
que lhe confere a Portaria nº 175/2021, de 15/07/2021, 
torna público para conhecimento dos interessados que 
está reabrindo o prazo de publicidade e consequen-
temente alterando a data de abertura desta licitação, 
vez que após nova análise do edital, observou-se 
inconsistência no mesmo, havendo a necessidade 
de alteração do documento. Sendo assim, receberá 
até às 08:00:00 horas do dia 15/09/2021, propostas 
para: contratação de empresa especializada para 
reforma de bancos dos ônibus da Secretaria Muni-
cipal de Educação.  Critério de Julgamento – Menor 
preço por lote. O recebimento será exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico: www.gov.br/com-
pras/pt-br. Os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.
br/transparencia, através do e-mail licitacaophl03@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na Rua 
Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horá-
rio das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  
Pinhalão, 26 de agosto de 2021. Raíssa Pimentel 
Vilas Boas - Pregoeira.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

PORTARIA Nº 109/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando o Capítulo V, Artigo 
42, § 2º , da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997, e considerando os serviços 
públicos que são realizados nos sábados e feriados apurados no período de 
16 de julho de 2021 à 15 de agosto de 2021.
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Recursos Humanos a pagar aos 
servidores públicos municipais que prorrogaram suas jornadas de trabalho em 
até 50 (cinqüenta) horas mensais retroagindo seus efeitos à 16 de julho de 2021.

Matrícula                      Servidor             Cargo/Função Qtd.Horas

000859-1 Ana Carolina de Oli-
veira

Enfermeira         24

000861-1 Gercina Prestes da 
Silva

Auxiliar de Enfermagem         44

000603-1 Jair Aparecido Dela 
Coleta

Procurador Jurídico         17,30

000836-1 Adriana Rocha de Frei-
tas

Auxiliar de Enfermagem         50

000607-1 Luciana de Fátima O. 
Pinto

Auxiliar de Enfermagem         50

000606-1 Andrea Francisca de 
Freitas

Auxiliar de Enfermagem         50

000182-7 Denize Kelen Otávio Enfermeira         50
000389-1 Neuza Aparecida Bue-

no
Auxiliar de Enfermagem         40

000875-1 Elizete Aparecida Ga-
veluk

Técnica de Enfermagem         36

000860-1 Camila Cristina Otávio Técnica de Enfermagem         50
Revogam-se as disposições em contrário, e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 26 de agosto de 2021.
Eclair Rauen
 Prefeito 

PORTARIA Nº 110/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei, considerando o Capítulo V, Artigo 44 e 
Parágrafo Único da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997 (ESMJS),
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Recursos Humanos a pagar o Adi-
cional Noturno aos servidores municipais abaixo relacionados que realizaram 
serviços no período noturno  de 16 de julho de 2021  à 15 de agosto de 2021.

Matricula                        Servidor          Cargo/Função
000859-1 Ana Carolina de Oliveira Enfermeira
000466-1 Adécio José Pinto Operário

000417-1 Sebastião Sales da Luz Operário
000607-1 Luciana de Fátima Otávio Pinto Auxiliar de Enfermagem
000458-1 Nilson Fernandes Operário
000614-1 Adriana Rocha de Freitas Auxiliar de Enfermagem
000388-1 Nelson Felipe de Carvalho Auxiliar de Serviços Gerais

000182-7 Denize Kelen Otávio Enfermeira
000606-1 Andrea Francisca de Freitas Auxiliar de Enfermagem

Revogam-se as disposições contrárias, e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 26 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2021-SERH
publicação Nº 003/2021 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES 
E CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS

Dispõe sobre a homologação definitiva das inscrições e convocação para entrega 
de títulos junto ao Processo Seletivo Simplificado aberto pelo Edital nº 001/2021.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL - Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA:

Na ausência de recursos interpostos quanto à homologação preliminar, divulga-se 
a homologação definitiva das inscrições, conforme ANEXO I do presente edital.

2. O resultado definitivo do pedido de inscrição de candidato inscrito na condição 
de pessoa com deficiência:

I N S C R I -
ÇÃO 

CANDIDATO CARGO DATA NASC. RESULTADO JUSTIFICATIVA

82700056 ADENILSON FRAN-
CISCO DA SILVA

Enfermeiro 16/04/1971 INDEFERIDO Não encaminhou lau-
do médico

3. Ficam CONVOCADOS para realização da prova de títulos todos os candidatos 
constantes no ANEXO I do presente edital, na forma e prazos estabelecidos abaixo: 
CARGOS: enfermeiro e técnico de enfermagem
DATAS DE ENTREGA DOS TÍTULOS: 30 e 31 DE AGOSTO DE 2021 (segunda 
e terça-feira). 
FORMA DE ENTREGA DOS TÍTULOS: Entrega eletrônica - Vide item 4. DA PROVA 
DE TÍTULOS � MODALIDADE ONLINE do Edital de abertura do Processo Seletivo.

Jundiaí do Sul/PR, 27 de agosto de 2021.
 
Kogi Emoto
Presidente da Comissão

Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 111/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Determinar o responsável pela Divisão de R.H. a lançar nas folhas de pagamen-
tos, o desconto de ressarcimento ao erário dos servidores, Irineu Jesus Marsola, 
Edeval Bueno, Jecqueson Cleiton Silva Rebequi e Miguel Luiz de Lima, ocupantes 
do cargo de Motorista de ambulância, referentes à multas de trânsito.
Revogam-se as disposições em contrário e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul-PR, 26 de agosto de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº 112/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, usando das atri-
buições que lhe são conferidas, considerando o Art. 88, da Lei Municipal 90/97, 
de 20/03/1997,
RESOLVE
Determinar ao responsável pela Divisão de Recursos Humanos a conceder o 
pagamento de Adicional de Insalubridade fixada em 20% (vinte por cento) do me-
nor piso salarial do Município para os servidores efetivos  Sr. Fabiano Aparecido 
Mendes, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais por exercer a 
função de lavador de veículos em substituição  ao servidor que se encontra de 
gozo de Licença Prêmio e o Sr. Rogério Cezar Tomba, ocupante do cargo efetivo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, conceder o pagamento de Adicional de Insalubri-
dade fixada em 40% (quarenta por cento) do menor piso salarial do Município 
por exercer a função de ajudante no caminhão coletor de lixo em substituição  ao 
servidor que se encontra de gozo de férias.
Revogam-se as disposições contrárias e com posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 26 de agosto de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito
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JUNDIAÍ DO SUL

Edital n0 79/2021 - Pregão Eletrônico  - REGISTRO 
DE PREÇO - Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 
123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014). A Comissão 
de Pregão, da Prefeitura Municipal de Pinhalão, no 
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria 
nº 175/2021, de 15/07/2021, torna público, para co-
nhecimento dos interessados que receberá até às 
08:00:00 horas do dia 14/09/2021, propostas para: 
Aquisição de concreto usinado, bem como locação 
de bomba estacionária, destinados a todas as secre-
tarias do município. Critério de Julgamento – Menor 
preço por item. O recebimento será exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico: www.gov.br/com-
pras/pt-br. Os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.
br/transparencia, através do e-mail licitacaophl03@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na Rua 
Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horá-
rio das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  
Pinhalão, 26 de agosto de 2021. Raíssa Pimentel 
Vilas Boas - Pregoeira.

ESTADO DO PARANÁ- PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL -Aditivo Nº: 
01/2021 - Contrato Nº: 16/2021-Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contratada: 
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE 
-Valor: 6.513,00 (seis mil quinhentos e treze reais)-Vi-
gência: Início: 25/08/2021 Término: 27/01/2022-Lici-
tação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 66/2020 -Objeto: 
Ficam realinhado o valor do item abaixo: Item 49 
- Copo descartável 180 ml - pct - passando de R$ 
3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) passando 
para R$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos. 
Diante do realinhamento citado acima, altera-se o 
valor contratual, acrescendo R$ 6,513.00 (seis mil 
quinhentos e treze reais), referente a diferença de 
valor do referido item, passando o valor total do con-
trato de R$ 55.832,30 para R$ 62.345,30. Pinhalão, 
25 de Agosto de 2021

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA-MUNICIPAL 
DE PINHALAO- EXTRATO CONTRATUAL-Aditivo 
Nº: 03/2021 - Contrato Nº: 18/2021-Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO-Contra-
tada: CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA-Valor: 
30.286,10 (trinta mil duzentos e oitenta e seis reais 
e dez centavos)-Vigência: Início: 25/08/2021 Térmi-
no: 27/01/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº: 66/2020 -Objeto: Ficam realinhados os valores 
dos respectivos itens abaixo: Item 27Café torrado e 
moído passando o valor unitário de R$ 10,74 (Dez 
reais e para R$ 15,74; Item 92-leite integral longa 
vida - passando o valor de R$ 3,60 para R$ 4,30; 
Item 93 - Leite pasteurizado integral - passando o 
de R$ 3,54 para R$ 4,24. Diante do realinhamento 
citado acima, altera-se o valor contratual, acrescendo 
R$ 30.286,10, referente as diferenças de valores dos 
referidos itens.
Pinhalão, 25 de Agosto de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL -Contrato 
Nº: 194/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-Contratada: AGRICOPEL COMER-
CIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA-Valor: 
628.400,00 (seiscentos e vinte e oito mil e quatro-
centos reais) -Vigência: Início: 26/08/2021 Término: 
26/08/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
70/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 E 
DIESEL S-500 COM TANQUE EM REGIME COMO-
DATO DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS 
DO MUNICÍPIO. Pinhalão, 26 de Agosto de 2021.

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o parecer jurídico da Dispensa de 
Licitação n° 20/2021 de 26 de agosto de 2021
RESOLVE:
Homologar a Dispensa de Licitação n° 20/2021 a 
favor do proponente: 
JESSIKA GIMONSKI 08496921999, inscrita no CNPJ 
sob n° 24.894.922/0001-58, da cidade de WENCES-
LAU BRAZ/PR, vencendo o único item, perfazendo 
o valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais). 
                    Pinhalão, 26 de agosto de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

PINHALÃO

EDITAL N0 78/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO -  
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI.
 A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal de 
Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe confere 
a Portaria nº 175/2021, de 15/07/2021, torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá 
até às 08:00:00 horas do dia 14/09/2021, propostas 
para: Objeto da Licitação: Aquisição de soprador 
e roçadeira multifuncional destinados a Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Meio 
Ambiente. Critério de Julgamento – Menor Preço POR 
ITEM. O recebimento será exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Os 
interessados poderão obter maiores informações e 
retirar o edital completo pelos sites: www.gov.br/com-
pras/pt-br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, 
através do e-mail licitacaophl04@gmail.com e no setor 
de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, 
Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 12:00 
e das 13:00 às 17:00 horas.  Pinhalão, 26 de agosto 
de 2021. Mayara Almendanha Mota - Pregoeira

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
DESERTO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
Declarar deserta a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 68/2021 de 05/08/2021, que tinha 
por objeto a aquisição de tijolos lisos com 2 furos 
destinados a Secretaria Municipal de Viação, Obras 
e Urbanismo, tendo em vista que não houveram 
interessados na mesma.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
 Em 26 de agosto de 2021.
       
Dionisio Arrais de Alencar     
Prefeito Municipal

EDITAL N0 80/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO – 
REGISTRO DE PREÇO - EXCLUSIVO PARA ME, 
EPP E MEI.
 A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal de 
Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe confere 
a Portaria nº 175/2021, de 15/07/2021, torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá 
até às 08:00:00 horas do dia 15/09/2021, propostas 
para: Objeto da Licitação: aquisição de tijolos lisos 
com 2 furos destinados a Secretaria de Viação Obra 
e Urbanismo. Critério de Julgamento – Menor Preço 
POR ITEM. O recebimento será exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico: www.gov.br/com-
pras/pt-br. Os interessados poderão obter maiores 
informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.com.

br/transparencia, através do e-mail licitacaophl04@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na Rua 
Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horário 
das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  Pi-
nhalão, 26 de agosto de 2021. Mayara Almendanha 
Mota - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 038/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa 
M&M Construtora Ltda ME FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 004/2021, nos ter-
mos da Lei Federal nº.  8.666/93, e suas alterações 
posteriores.
OBJETO: Execução na Reforma e na 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, Memorial 
Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto 
Arquitetônico de acordo com a RRT SIMPLES nº 
0010923047.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei 
Orçamentária nº. 616/2020, de 15/10/2020, publicada 
no dia 16/10/2020.
15 - Departamento de Habitação, Urbanismo e 
Obras Públicas
003 - Divisão de Obras
10.451.0027.1003 - Reforma da Estrutura Física do 
Prédio do  Hospital Municipal  
05850 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações.
VIGÊNCIA: O prazo para a execução dos serviços 
será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
do 5º dia da data de emissão da Ordem de Serviços.
VALOR: R$ 204.879,70 (duzentos e quatro mil oito-
centos e setenta e nove reais e setenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ 
– PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do 
Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL N° 
012/2021, TIPO MENOR PREÇO, que trata da aquisição 
de produtos de gêneros alimentícios para os setores da 
municipalidade, com entrega fracionada, Conforme anexo 
do edital. O credenciamento dos representantes das em-
presas interessadas será no dia 14/09/2021, até as 08:45 
horas e a abertura da sessão pública com recebimento 
dos envelopes com “ proposta de preços”, “documentos 
de habilitação’’ e abertura de envelopes de “proposta de 
preços”, dia 14/09/2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro 
teor estará a disposição dos interessados, de segunda  à 
sexta-feira das 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 
horas às 17:00 horas, na Praça Frei Mathias de Gênova, 
184, Centro, CEP 84970-000, Município de Santana do 
Itararé Telefone (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal 202 e 
e-mail pmsi_licita@hotmail.com. 

JOSÉ DE JESUZ IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ
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[ADOLESCENTES]

[IMUNIZAÇÃO]

Com três milhões de adultos imunizados, Paraná 
inicia vacinação de adolescentes

De acordo com dados da SESA, Norte Pioneiro tem três municípios que já concluíram a 
vacinação da população com idade igual ou superior aos 18 anos

O plano de vacinação 
contra a Covid-19 continua 
avançando no Paraná é 
quase metade dos municí-
pios paranaenses já estão 
vacinando ou concluíram 
a faixa etária de 18 anos ou 
mais. Com a chegada de um 
novo lote com mais de 366 
mil vacinas nesta quinta-
-feira (26), o estado inicia 
um teste para aplicação 
de vacinas em jovens com 
idade entre 12 e 17 anos. 
Já na região do Norte Pio-
neiro, segundo dados da 
Sesa (Secretária de Estado 
da Saúde), três municípios 
concluíram a vacinação de 
adultos com idade igual ou 
superior aos 18 anos. 
De acordo com informa-
ções da Agência Estadual 
de Notícias (AEN), das 
399 cidades paranaenses, 
144 já vacinaram todos os 
adultos com idade igual 

ou superior aos 18 anos, 
o que representa 36% dos 
municípios. Além disso, 
entre estas cidades, 21 já 
encerraram a vacinação 
e, entre eles, as cidades de 
Barra do Jacaré, Cambará 
e Ibaiti. 
Ainda de acordo com a Sesa, 
a lista de municípios que já 
concluíram a vacinação das 
pessoas com idade igual ou 
superior aos 18 anos segue 
com Teixeira Soares, Porto 
Barreiro, Virmond, Antô-
nio 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, Ariranha do 
Ivaí e Godoy Moreira. 
Apesar disso, em contato 
com a equipe de Saúde 

de Ibaiti responsável pela 
vacinação, a reportagem 
foi informada que a imu-
nização de pessoas com 
idade igual ou superior aos 
18 anos ainda continua. A 
Sesa ressalta que, nestes 
casos, seguem a busca 
ativa pelas pessoas adultas 
que ainda não tomaram a 
vacina. 
Em relação aos outros 
municípios do estado, os 
números mostram que 
cerca de 88,22%, um total de 
352 cidades, já atingiram ao 
menos a faixa etária dos 25 
anos ou mais. Apenas três 
municípios do estado ainda 
seguem na faixa etária dos 
30 anos ou mais, sendo Ica-
raíma, Tapira e Marialva. 
Outros 21 seguem vaci-
nando a população com 
idade entre 25 e 29 anos. 
O secretário de Saúde Beto 
Preto disse que os números 

reforçam a estratégia de 
isonomia entre os muni-
cípios promovida pelo 
governo estadual desde o 
início da vacinação. “Não 
estamos promovendo uma 
competição sobre quem 
vacina mais rápido, mas 
sim avançando de forma 
igualitária entre os muni-
cípios paranaenses. Temos 
que juntar esforços para 
chegarmos todos juntos ao 
momento de comemorar a 
vitória sobre o coronaví-
rus”, afirmou.
Ao todo, o Paraná já ultra-
passou as marcas de 10 
milhões de doses aplicadas, 
sendo que mais de três 
milhões de paranaenses 
já foram imunizados com 
as duas doses da vacina 
ou com a dose única, cum-
prindo assim o ciclo de 
imunização. Os números 
fizeram com que o estado 

atingisse a meta de 80% da 
população adulta vacinada 
ao menos com a primeira 
dose fosse alcançada com 
duas semanas de antece-
dência. O plano agora é 
chegar aos 100% até o final 
de setembro. 
“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. Para que a 
gente possa sair da pande-
mia, precisamos manter os 
cuidados e continuar a 
imunização, especialmente 
com a segunda dose. É 
a D2 que vai conseguir 
garantir o esquema vacinal 
completo e a possibilidade 
efetiva da imunização do 
organismo, combatendo 
novas variantes e promo-
vendo uma saúde melhor”, 
complementou Beto Preto.

Da Redação

Com a cobertura da população 
adulta paranaense em alta, o estado 
inicia agora testes para imunização 
de adolescentes com idade a partir 
dos 12 anos. Nesta quarta-feira (25), 
o município de Toledo recebeu mais 
de 35 mil doses que fazem parte 
de uma remessa especial que será 
utilizada no estudo observacional 
da farmacêtiva norte-americana o 
qual foi autorizado pelo Ministério 
da Saúde. O objetivo é observar 
o comportamento da Sars-Cov-2 
em jovens e adolescentes em uma 
cidade de porte médio. A escolha 
de Toledo foi definida pela Pfizer e 
pelo Governo Federal. A previsão é 
que o início das aplicações comece 
nesta sexta-feira (27).

O objetivo é observar o 
comportamento da Sars-Cov-2 

em jovens e adolescentes em uma 
cidade de porte médio


