
Quinta-feira, 02 de 
setembro de 2021 
Edição 2583

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Proposta de fechamento do Ceebja causa 
polêmica e Fake News em Wenceslau Braz

Folha conversou com o chefe do Núcleo Regional de Educação e com a diretora da escola que 
apontaram suas justificativas para fechar ou manter as atividades da instituição

[EDUCAÇÃO]

Ratinho Junior visita Siqueira Campos e mais 
dois municípios da região nesta quinta-feira
Chefe do Executivo paranaense irá participar do lançamento da pedra 
fundamental das obras na PR-092 e também passa por Jacarezinho e Cambará

[NORTE PIONEIRO]

[NÃO COLOU]
Caçadores dizem à polícia que 
estavam no mato colhendo 
manga, mas acabam presos

Homem que esfaqueou o 
irmão no dia das mães é 
condenado a 16 anos de prisão

[JULGAMENTO]

Com a decisão do NRE, atividades do Ceebja 
seguem até o final deste ano e serão transferidas 
para o EJA no Colégio Milton Benner em 2022
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Política e

O governador do 
Paraná, Carlos Massa Rati-
nho Junior, deve visitar 
o município de Siqueira 
Campos na manhã da quin-
ta-feira (02). 
A presença de Ratinho 
Junior é aguardada para 
o lançamento da pedra 
fundamental das obras 
de duplicação da PR-092 
no perímetro urbano de 
Siqueira Campos. A ceri-
mônia está agendada com 
início as 10h30. 
Serão 4 km de duplicação 
e melhorias nos trevos de 

acesso aos municípios de 
Tomazina e Saldo do Ita-
raré, aumentando a segu-
rança dos usuários no local. 
A obra vai receber R$ 42 
milhões em investimentos 
e as primeiras intervenções 
já estão sendo realizadas 
no local. 
Durante o evento, também 
haverá a autorização para 
celebração de convênio 
para pavimentação da Rua 
Mato Grosso, em Siqueira 
Campos, com investimento 
de R$ 1,5 milhão. O gover-
nador também deve apro-

veitar a ocasião para anun-
ciar as obras de novas 3ª 
faixas na rodovia PR-092 no 
trecho que liga Jaguariaíva 
ao entroncamento com a 
BR-153 em Santo Antônio 
da Platina. O governador 
ainda deve visitar as obras 
de recape da pista do Aero-
porto Aguinaldo Pereira 
Lima. O evento segue os 
protocolos de prevenção 
a Covid-19 e os presentes 
devem estar utilizando 
máscaras. 
Após a passagem por 
Siqueira Campos, o gover-

nador segue para Jaca-
rezinho onde participa 
de um evento as 13H30 
para autorizar a licitação 
para da área industrial da 
cidade. Com recursos da 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas, o municí-
pio vai executar as obras de 
infraestrutura no terreno, 
localizado nas margens da 
BR-153, necessárias para a 
instalação de empresas de 
pequeno e médio porte no 
local. A agenda no Norte 
Pioneiro termina cidade 

de Cambará onde Ratinho 
participa da entrega 56 
casas. O investimento no 
Conjunto Habitacional 
Santa Cecília foi de  R$ 
5.308.021,09 e o local vai 
receber famílias que rece-
bem até 6 salários mínimos, 
com financiamento em até 
360 meses. Entre os benefí-
cios estão, ainda,  isenção 
de cobrança de valor de 
entrada e juros de finan-
ciamento menores que os 
de mercado. O empreendi-
mento é parte do programa 
Casa Fácil.

[NORTE PIONEIRO]
Ratinho Junior visita Siqueira 

Campos e mais dois municípios da 
região nesta quinta-feira

Chefe do Executivo paranaense irá participar do 
lançamento da pedra fundamental das obras na PR-092 

e também passa por Jacarezinho e Cambará

Da Redação
Chefe da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Daio, ao 

lado do governador Ratinho Junior

Sancionada Lei que fortalece o turismo no Norte Pioneiro

O projeto de lei do 
deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), que reco-
nhece a Atunorpi (Asso-
ciação Turística do Norte 
Pioneiro) como uma insti-
tuição de Utilidade Pública, 
foi sancionado pelo gover-
nador Carlos Massa Rati-
nho Junior. Publicada no 
Diário Oficial do Estado, a 
proposição foi convertida 
na lei estadual 20.682/2021.
“O turismo pode dar 
grande contribuição para 
a retomada da economia e 
merece toda a nossa aten-
ção”, afirmou Romanelli 
nesta terça-feira (31). “A 
Atunorpi é uma associação 
que trabalha em conjunto 
com os municípios da 

região para fortalecer o 
grande potencial turístico 
do Norte Pioneiro e esse 
esforço merecia ser reco-
nhecido”.
Romanelli ressalta que o 
Norte Pioneiro reúne um 
leque de atrações que têm 
potencial para ampliar sig-
nificativamente o número 
de turistas que já visitam 
a região. “Toda a nossa 
região conta com atrativos 
como cachoeiras, praias 
artificiais, morros, trilhas 
e fazendas centenárias”, 
sustenta o deputado. “Além 
disso, há roteiros estrutu-
rados de turismo rural e 
religioso”.
Segundo o deputado, a 
confluência de rios e reser-

vatórios de hidrelétricas 
estimula muito a procura 
pela prática de esportes 
náuticos e pesca esportiva. 
Além disso, existem opções 
para atividades radicais e 
de aventura, como rafting, 
canoagem, mergulho, trek-
king, asa delta, voo livre, 
paraglider e parapente.
“Todo o acervo de belezas 
naturais e históricas tem 
condições de gerar novas 
oportunidades de emprego 
e renda e atrair gran-
des investimentos para o 
Norte Pioneiro”, afirma 
Romanelli, destacando 
que a primeira unidade do 
grupo internacional Hard 
Rock Hotel está sendo cons-
truída na região.

Além do título de Utilidade 
Pública para a Atunorpi, 
Romanelli também propôs 
uma lei que institui o Portal 
Turístico Ilha do Sol. A ini-
ciativa, explica ele, é uma 
forma de criar uma marca 
para os produtos turísticos 
do Norte Pioneiro e visa 
beneficiar diversos muni-
cípios da região.
O presidente da institui-
ção, Welington Trautwein 
Bergamaschi, falou a Folha 
extra sobre os benefícios 
que o reconhecimento de 
Utilidade Pública trazem a 
Atunorpi. “Com a conces-
são do Título de Utilidade 
Pública Estadual, a Atu-
norpi celebra, entre outras 
coisas, convênios com o 

Poder Público e passam 
a ter um lastro, também 
financeiro, para ampliar, 
qualificar e melhorar os 
serviços, beneficiando dire-
tamente todos os envolvi-
dos na Região Turística do 
Norte Pioneiro”, destacou.
Wellington ainda desta que, 
como reconhecimento, o 
compromisso da institui-
ção com o desenvolvimento 
do turismo nos municípios 
da região se torna ainda 
maior. “Também traz no 
seu bojo a responsabilidade 
ampliada de continuar 
no trabalho pelo Turismo 
Regional, seus municípios, 
atrativos e produtos turísti-
cos que agregam trabalho 
e renda”, disse.

Da Assessoria

ATUNORPI
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3Cidades e

CONTROLE DE GASTOS
A  Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nessa 

quarta-feira, 1, o projeto de lei que vai garantir mais trans-
parência e controle sobre os gastos públicos estaduais por 
meio da modernização da Controladoria-Geral do Estado 
(CGE). “Esses investimentos vão permitir a detecção de 
falhas ou desvios em procedimentos licitatórios pratica-
mente de forma automática, o que potencializa o impacto 
das políticas públicas lá na ponta e melhora muito o 
ambiente de negócios no Estado”, ressaltou o deputado 
Hussein Bakri (PSD). A proposta, que agora segue para 
sanção governamental, autoriza o Poder Executivo a 
financiar R$ 46,3 milhões junto ao BNDES.

BOLSONARO NO PR
O presidente Jair Bolsonaro estará em Maringá, no 

dia primeiro de outubro, para a inauguração da ampliação 
do Aeroporto Silvio Name Júnior, cujas obras estão em 
fase final de acabamento. O presidente aceitou convite do 
deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo 
Barros, que estará presente à solenidade de inauguração. 
De 2,1 mil metros, a pista passa a ter 2.380 metros e se 
transforma na maior do Estado, ultrapassando inclusive 
os 2,2 mil metros do Aeroporto Afonso Pena (São José 
dos Pinhais). O investimento ultrapassa R$ 81,5 milhões 
oriundos de recursos do Governo Federal.

AGORA É LEI!
O governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou o 

projeto que prevê a instalação de sistemas de videomoni-
toramento de obras executadas com verbas públicas no 
estado. O texto estabelece a obrigatoriedade da instalação 
e manutenção desses sistemas em obras cujo orçamento 
seja igual ou maior do que R$ 20 milhões. Segundo a Con-
troladoria Geral do Estado (CGE), órgão responsável pela 
elaboração do projeto de lei, o objetivo da medida é dar 
mais transparência ao processo de execução das obras 
e permitir a todas as pessoas acompanhar os trabalhos 
em tempo real.

UTILIDADE PÚBLICA
O projeto de lei do deputado Luiz Claudio Romanelli 

(PSB), que reconhece a Atunorpi (Associação Turística 
do Norte Pioneiro) como uma instituição de utilidade 
pública, foi sancionado pelo governador Ratinho Junior 
(PSD). “O turismo pode dar grande contribuição para a 
retomada da economia e merece toda a nossa atenção. A 
Atunorpi é uma associação que trabalha em conjunto com 
os municípios da região para fortalecer o grande potencial 
turístico do Norte Pioneiro e esse esforço merecia ser 
reconhecido”, afirmou Romanelli.

CONTRA A COVID
O Paraná já aplicou 10.823.841 vacinas contra a 

Covid-19, sendo 7.443.299 primeiras doses, 318.772 doses 
únicas e 3.061.770 segundas doses. “Recebemos a 45ª 
remessa de distribuição do Ministério da Saúde. São 
milhões de doses aplicadas que refletem diretamente na 
diminuição dos internamentos e dos casos confirmados 
da doença no Estado. Por isso, mais uma vez eu ressalto 
que a vacinação, aliada às medidas de proteção, como 
uso da máscara e álcool em gel, é a nossa arma para 
vencer essa batalha contra o vírus”, alertou o secretário 
da Saúde, Beto Preto.

Assessoria

Jaguariaíva realiza XIV Conferência 
Municipal de Assistência Social

Durante a conferência, houve também a apresentação 
dos novos membros do CMAS para a gestão 2021-2023

A Prefeitura Munici-
pal de Jaguariaíva, através 
da Secretaria Municipal 
de Habitação e Desenvol-
vimento Social (SHADS), 
e o Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS), 
realizaram na última sexta 
(27), a XIV Conferência 
Municipal de Assistência 
Social. Os debates ocorre-
ram em ambiente virtual 
e também com reunião de 
alguns gestores no Labo-
ratório de Informática do 
Departamento Municipal 
de Ensino Profissionali-
zante.
Representando a prefeita 
Alcione Lemos na con-
ferência, o Secretário 
de Governo Ghiovanny 
Lorusso, na abertura dos 
trabalhos, explicou da 
importância em dar con-
tinuidade na promoção 
das políticas públicas para 
melhoria de vida dos mais 
vulneráveis. Destacou que 
a Administração Munici-
pal trabalha fortemente 
para proteger os mais 
vulneráveis e enfrentar 
as desigualdades sociais. 
E que as ações e projetos 
neste sentido necessitam 
de recursos financeiros e 
humanos. Acrescentou que 

os investimentos públicos 
nesta e outras áreas têm 
sido uma busca incansável 
da prefeita Alcione Lemos, 
sempre visando atuar posi-
tivamente no atendimento 
das demandas da popula-
ção, tanto na zona urbana 
quanto na rural.
Para garantir o acesso e 
participação aos usuários 
do SUAS (Sistema Único 
de Assistência Social), com 
mais fragilidade no acesso 
à internet, houve ainda 
duas pré-conferências pre-
senciais, voltados aos assis-
tidos pelas unidades dos 
CRAS (Centros de Referên-
cia de Assistência Social) 
Pedrinha e Primavera. 
Esses encontros segui-
ram as determinações de 
biossegurança relativas à 
prevenção da Covid-19.
De forma virtual também 
ocorreram debates e ava-
liação de sugestões no dia 
27. O espaço on-line esteve 
aberto para representantes 
de vários segmentos, tais 
como os integrantes de 
entidades e pessoas envol-
vidas na assistência social, 
gestores e trabalhadores da 
área, usuários e represen-
tantes de organizações de 

usuários, conselhos, entre 
outros.
Foram várias as pautas 
registradas. Entre elas, a de 
implantar um cronograma 
de educação continuada 
para formação e fortaleci-
mento dos profissionais da 
assistência social. Também 
foi discutida a proposta 
para que a idade mínima, 
que é de 65 anos para 
acesso ao BPC (Benefício 
de Proteção Continuada), 
seja revista para 62 anos 
pelo Governo Federal. 
No âmbito municipal, foi 
deliberada a verificação e 
atualização, em parceria 
com o CMAS, da legislação 
municipal referente ao 
acesso aos Benefícios Even-
tuais. Também falou-se da 
importância de ampliar a 
divulgação e promoção do 
SUAS, entre outros pontos.
Durante a conferência, 
houve também a apresenta-
ção dos novos membros do 
CMAS para a gestão 2021-
2023. Presente na ocasião, 
a presidente do conselho, 
Ludmila Kojo Turek, que 
deixa o cargo, agradeceu 
o apoio recebido na sua 
gestão e desejou sucesso à 
nova equipe.
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Homem que esfaqueou o irmão no dia das 
mães é condenado a 16 anos de prisão

Um homem acusado 
de cometer os crimes de 
homicídio simples e tenta-
tiva de homicídio foi conde-
nado a 16 anos de prisão. A 
decisão foi tomada pelo Tri-
bunal do Juri da Comarca 
de Santo Antônio da Pla-
tina nesta terça-feira (31).
De acordo com informa-
ções do portal de notícias 
Tá no Site, o reú, Irani 
dos Santos Abreu, de 58 

anos, mais conhecido como 
“Bainho”, foi condenado 
pelos crimes de homicí-
dio simples e tentativa 
de homicídio. O primeiro 
crime aconteceu no dia 14 
de maio de 2017 (Dia das 
Mães), após uma discussão, 
Bainho matou Emerson 
Fernandes Nogueira que, 
na época, tinha 22 anos. Ele 
ainda causou ferimentos 
graves em seu irmão, Ale-

xandro Aparecido Fernan-
des Xaxier, que também 
foi esfaqueado. Os crimes 
aconteceram no distrito de 
Conselheiro Zacarias.
O réu estava preso em 
uma cadeia em Rondônia 
e foi transferido a pedido 
da Justiça para cadeia 
pública de Santo Antônio 
da Platina para realização 
do julgamento. 

[JULGAMENTO]

Da Redação

[NÃO COLOU]
Caçadores dizem à polícia que estavam no 
mato colhendo manga, mas acabam presos

Desculpa levantou suspeita dos policiais que checaram o sistema e 
descobriram que um deles já tinha passagem pelo crime de caça

Uma dupla de caça-
dores se deu mal e acabou 
presa por policiais milita-
res na noite da segunda-
-feira (30) em Santo Antô-
nio da Platina. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
policiais da Agência Local 
de Inteligência receberam 
informações de que havia 
um automóvel Jeep Rene-
gade abandonado em uma 
propriedade na zona rural 
do município. Diante da 
suspeita, os policiais foram 
ao endereço informado 
para averiguar a situação. 
Chegando ao local, foi 
encontrado o automóvel 
parado em meio a um mata-
gal e, durante a averigua-
ção do veículo, foi consta-
tado que havia pessoas em 

meio a mata, assim como 
luzes de lanterna. Diante 
da suspeita, foi acionado 
apoio da equipe da Rotam 
e realizado um cerco no 
local, momento em que dois 
indivíduos saíram do meio 
da mata. 
Durante a abordagem, 
nada de ilícito foi encon-
trado e, ao serem indagados 
sobre a situação, os dois 
disseram aos policiais que 
estavam no mato colhendo 
manga, desculpa que não 
colou já que a fruta está 
fora de época. Diante da 
suspeita, os policiais con-
sultaram a identidade dos 
dois indivíduos junto ao 
sistema policial, o qual 
apontou que um deles já 
tinha passagem pelo delito 
de caça de animais silves-

tres em Ourinhos/SP e, 
além disso, há pouco tempo 
foi cumprido um mandado 
de busca em sua residência 
pelo crime de posse irregu-
lar de arma de fogo.
Frente aos fatos, durante 
buscas realizadas em meio 
a mata foi encontrado uma 
espingarda, dez cartuchos 
calibre 36, sendo três intac-
tos e dois deflagrados, um 
saco de estopa, duas lanter-
nas, uma faca de cozinha, 
um celular, um coldre, 
quatro espoletas, quatro 
projéteis e um recipiente 
com esferas de aço. Os dois 
homens de 40 e 43 anos 
foram presos e encaminha-
dos a delegacia da Polícia 
Civil juntamente com os 
objetos apreendidos. 

Da Redação

Da Redação

Homem é preso após 
trocar tiros e tentar 
subornar os policiais

Um homem foi preso 
na última sexta-feira (27) 
após trocar tiros com a 
polícia e tentar subornar 
os policiais. A situação foi 
registrada em Ribeirão 
Claro. 
De acordo com a PM, por 
volta das 19h00 a equipe 
recebeu a informação 
de que uma pessoa em 
uma caminhonete Ford/
Courier passou pela Rua 
13 de Maio dando tiros. 
Diante da informação, os 
policiais realizaram dili-
gências para averiguar a 
situação. Durante o patru-
lhamento, a equipe foi 
informada por populares 
que o veículo havia se des-
locado em alta velocidade 
sentido bairro Bechara. 
Chegando ao referido 
bairro, populares infor-
maram os policiais que 
o suspeito possui um 
barracão nas proximi-
dades da cooperativa de 
reciclagem. Chegando 
ao local, os policiais avis-
taram a caminhonete na 
qual não foi encontrado 
nada de irregular. Em 
seguida, foi avistado um 
indivíduo ao lado de um 
muro que, ao receber 
voz de abordagem, apon-

tou um revólver para os 
policiais e realizou um 
disparo. Para se defender 
os policiais também rea-
lizaram disparos. Após 
isso, o suspeito acatou a 
ordem para se entregar. 
Durante a abordagem 
foi apreendido um revól-
ver calibre 38 com uma 
munição intacta e quatro 
deflagradas. Indagado 
sobre ter mais armas ou 
munições no barracão, o 
suspeito confirmou que 
sim, sendo encontradas 
no escritório seis muni-
ções em uma gaveta além 
de duas balas calibre 
22. Os policiais também 
encontraram R$ 5,2 mil 
em dinheiro e dois che-
ques que, somados, tota-
lizaram R$ 3,5 mil. Ao 
receber voz de prisão, 
o suspeito ainda tentou 
subornar os policiais per-
guntando “quanto é para 
facilitar para ele não ser 
preso”.
Frente aos fatos, foi preso 
e encaminhado junta-
mente com o revólver e 
munições apreendidas 
para delegacia da Polícia 
Civil para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31  
 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
 
Ratifico a Dispensa sob o nº 47/2021, para Contratação de pessoa 
jurídica especializada para realização de serviços de aferição de 
tacógrafos dos veículos da frota municipal, a favor da empresa:  
 

VELOCENTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 8.190,00 
 
Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 26 da Lei 
nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, com base no artigo 24, da 
Lei nº 8.666/93.  
 

Arapoti, 26 de Agosto de 2021. 
 
Irani José Barros 
Prefeito Municipal 
 

 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31  
 

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

Despacho do Prefeito Municipal. 
De 26/08/2021 
 

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Dispensa n°47/2021, a 
empresa: 
 

VELOCENTER COMERCIO DE AUTO 

PEÇAS LTDA 

8.190,00 

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada 
para realização de serviços de aferição de tacógrafos 
dos veículos da frota municipal. 

Irani José Barros 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 CENTRO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 191/2021
Processo de Dispensa: 47/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: VELOCENTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS 
LTDA
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de 
serviços de aferição de tacógrafos dos veículos da frota municipal
Dotação Orçamentária: 0800112361001520833390390000 Valor Contrato: 
R$ 8.190,00
Prazo Execução/Vigência: 3 meses 
Data Assinatura: 26/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL – PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 30/2021

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 2021, 
que declarou dispensável a licitação para aquisição 
de soprador para conservação, jardinagem e limpeza 
de áreas externas, para prestação de serviços de 
limpeza das ruas do Município, solicitada pelo Depar-
tamento de Urbanismo, Habitação e Obras Públicas, 
com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/931. 
O valor da aquisição do item totalizou em R$ 7.470,00 
(sete mil e quatrocentos e setenta reais), em favor 
da empresa Dismafe Ferramentas, inscrita no CNPJ: 
82.028.008/0001-53.
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se 
devidamente instruído com os requisitos previstos no 
art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 01 de setembro de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal
1  Art. 24.  É dispensável a licitação:
[...]
II - para outros serviços e compras de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto 
na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e 
para alienações, nos casos previstos nesta 
Lei, desde que não se refiram a parcelas de 
um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez;         

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 
001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 
Pio X, Nº. 260, inscrita no CNPJ: 76.408.061/0001-
54, representada neste ato pelo Prefeito Municipal 
o Senhor Eclair Rauen, no uso de suas prerrogati-
vas legais, e considerando o disposto no art. 21 da 
Lei 11.947/09 e na Resolução CD/FNDE N° 38/09, 
através do Município de Jundiaí do Sul, vem realizar 
Chamada Pública nº 001/2021, para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
a Escola Municipal Professora Vilma Vieira Perei-
ra Marques E.F./EJA/ AEE; e Centro Municipal de 
Educação Infantil Nice Braga para  serem retirados 
conforme a necessidade, em conformidade com a 
Lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução 
n° 38 do FNDE de 16 de julho de 2009, durante o 
período de 12 (doze) meses. Os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 16 de SETEMBRO às 9:30 hrs 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

DECRETO N°. 39/2021

SUMULA: Nomeia os membros para compor o con-
selho Municipal de Assistência Social para o biênio 

no DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
com sede à rua Anchieta, nº 192 deste edital. As 
despesas para execução do objeto da Chamada 
Publica em epígrafe correrão a conta dos recursos 
financeiros provenientes do orçamento do Município, 
conforme Lei nº 616 de 15/10/2020, publicada no dia 
16/10/2020. A documentação completa se encontra 
à disposição dos interessados, podendo ser retirado 
gratuitamente, mediante apresentação de requeri-
mento. Contato pelos fones: (43) 3626-1530, Local: 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na 
Rua Anchieta, Nº. 192, Centro, Jundiaí do Sul - Pr. 
Os envelopes: “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITA-
ÇÃO, PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO PARA O 
CREDENCIAMENTO”, fica determinado até o dia 16 
de SETEMBRO de 2021, das 8:00 às 9:30 horas, os 
quais deverão ser entregues na seção de protocolo 
desta Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento 
às 10:00 horas do mesmo dia. A presente Chamada 
Pública poderá ser obtida no DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no período de 02 de 
SETEMBRO a 16 de SETEMBRO de 2021, de se-
gunda a sexta feira no horário comercial.
Jundiaí do Sul - PR, 01 de setembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

2021/2023 e dá outras previdências. 

O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com as Leis Municipais n° 356 de 17 
de junho de 2010 e 367 de 27 de outubro de 2010.

  DECRETA:

  Art.1° Ficam nomeados, em conformidade 
com as Leis Municipais n°356/2010 e 367/2010, 
os membros para compor o Conselho Municipal de 
Assistência Social para o biênio 2021/2023:

§1° Representantes Governamentais:
I. Departamento Municipal de Assistência Social
Titular: Devani Coutinho Vieira Alvarenga
Suplente: Lucas Henrique Romano
II. Departamento Municipal de Educação
Titular: Eleoni Mariano Pereira
Suplente: Joana D’Arc Marciana de Carvalho
III. Departamento Municipal de Saúde
Titular: Deyse Graziela Campos Beck
Suplente: Emília Cristiany Alves Cassemiro
IV- Departamento Municipal de Administração 
Titular: Jussinéia Aparecida Leite
Suplente: Bruna de Souza Gaspar Vidotti

§2° Representantes Não-Governamentais:
I. Usuários da Assistência Social
Titular: Erli Sales da Luz
Suplente: Rosemeire de Oliveira
II. Representantes da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE
Titular: Cleonice Maria Vicente
Suplente: Fábio Fogaça de Souza
III. Associação de Pais e Mestres e Funcionários da 
Escola Estadual Professor Luiz Petrini – APMF
Titular: Jair Sanches do Nascimento
Suplente: Nilda Gaspar Nunes
IV. Trabalhadores do Setor 
Titular: Edinéia da Silva Visoto
Suplente: Alcione Aparecida Leite Kozlowiski 

§ 3° O titular do Órgão Público Municipal responsável 
pela Coordenação da Politica Municipal de Assistência 
Social, na qualidade de representante do executivo 
municipal será membro nato no Conselho Municipal 
de Assistência Social-CMAS.

     Art. 2° O exercício da 
função de Conselheiro é considerado serviço público 
relevante e não será remunerado.

     Art. 3° Os membros 
titulares e suplentes do Conselho Municipal de As-
sistência Social-CMAS, terão mandato de (02) anos, 
permitida uma recondução.

     Art. 4° Os membros 
do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 
poderão ser substituídos mediante solicitações da 
instituição ou da autoridade publica a qual estejam 
vinculadas, apresentando-se ao Conselho Municipal 
de Assistência Social - CMAS, o qual fará comunicação 
do ato ao Prefeito Municipal.

     Parágrafo Único- Os 
membros representantes do poder executivos muni-
cipal são demissíveis ad natum, por ato do Prefeito 
Municipal.
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     Art. 5º Este decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

 Jundiaí do Sul, 31 de agosto de 2021.

     ECLAIR RAUEN
     Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – SRP 
Exclusivo ME/EPP 

O Pregoeiro do Município Senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio 
devidamente 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 do Processo Licitação Pregão Presencial nº 012/2021 – SRP - 
Exclusivo ME/EPP, tendo como objetivo o Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de materiais de cama, mesa, banho, materiais elétricos, 
utensílios de matérias de Higiene e Limpeza, que serão destinados a diversos 
Departamentos deste município, os quais serão retirados conforme a necessidade, 
durante o período de (12) doze meses., constantes do Memorial Descritivo 
(ANEXO I) do Edital, ficando as Empresas vencedora do certame para execução 
integral do objeto, como segue: 
Ord. Empresa CNPJ V. Total 

01 Daniel Matheus de Oliveira  34.736.956/0001-78 81.992,39 
02 Comercial Beira Rio Ltda 40.138.949/0001-77 57.847,00 
03 Sheila Priscila C. de Deus 05694924916 41.157.706/0001-49 27.750,70 
04 C. Parra Vieira – Vector Brasil 10.641.724/0001-78 17.981,80 
05 Marymed Distibuidora de Medicamentos 23.121.920/0001-63 13.273,53 
06 GSL Produtos de Limpeza e Pap. Eireli 24.616.893/0001-62 9.779,62 
  Valor Total 208.625,04 

Informamos que o valor total estimado é de R$ 208.625,04 (duzentos e oito mil e 
seiscentos e vinte e cinco reais e quatro centavos). 
Declaradas vencedoras 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 as proponentes acima citadas 
vencedoras do certame e sugere à autoridade superior a homologação do presente 
Pregão Presencial nº 012/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 01 de setembro de 2021. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro Oficial 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 - 
SRP - Exclusivo ME/EPP 

Homologo a decisão do Pregoeiro o senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe 
de Apoio devidamente através da Portaria nº 04/2019 de 17/01/2019, não havendo 
nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, tornou público a 
adjudicação do Processo Licitação Pregão Presencial nº 012/2021 – SRP - 
Exclusivo ME/EPP, tendo como objetivo o Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de materiais de cama, mesa, banho, materiais elétricos, 
utensílios de matérias de Higiene e Limpeza, que serão destinados a diversos 
Departamentos deste município, os quais serão retirados conforme a necessidade, 
durante o período de (12) doze meses., constantes do Memorial Descritivo 
(ANEXO I) do Edital, ficando as Empresas vencedora do certame para execução 
integral do objeto, como segue: 
Ord. Empresa CNPJ V. Total 

01 Daniel Matheus de Oliveira  34.736.956/0001-78 81.992,39 
02 Comercial Beira Rio Ltda 40.138.949/0001-77 57.847,00 
03 Sheila Priscila C. de Deus 05694924916 41.157.706/0001-49 27.750,70 
04 C. Parra Vieira – Vector Brasil 10.641.724/0001-78 17.981,80 
05 Marymed Distibuidora de Medicamentos 23.121.920/0001-63 13.273,53 
06 GSL Produtos de Limpeza e Pap. Eireli 24.616.893/0001-62 9.779,62 
  Valor Total 208.625,04 

Informamos que o valor total estimado é de R$ 208.625,04 (duzentos e oito mil e 
seiscentos e vinte e cinco reais e quatro centavos). 
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 as proponentes acima citadas vencedoras do certame do 
presente Pregão Presencial nº 012/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 01 de setembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 
 

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO EXTRATO CONTRATUAL Aditivo 
Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 104/2021 Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contra-
tada: PATRICIA DE MORAES HINZ Vigência: Início: 
01/09/2021 Término: 04/11/2021 Licitação: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº.: 35/2021 Objeto: Fica prorrogado 
o prazo de vigência do presente contrato, passando 
de 04 de setembro de 2021 para 04 de novembro de 

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO EXTRATO CONTRATUAL Aditivo Nº: 
01/2021 - Contrato Nº: 108/2020 Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contratada: 
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vigência: 
Início: 01/09/2021 Término: 02/09/2022 Licitação: 
Inexigibilidade de Licitação Nº.: 19/2020 Objeto: 
Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
contrato, passando de 02 de setembro de 2021 para 
02 de setembro de 2022, ficando então alterada a 
cláusula quinta do referido contrato.  Pinhalão, 1 de 
Setembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO EXTRATO CONTRATUAL Aditivo Nº: 
01/2021 - Contrato Nº: 109/2020 Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contratada: 
ITAU UNIBANCO S/A Vigência: Início: 02/09/2021 
Término: 02/09/2022 Licitação: Inexigibilidade de 
Licitação Nº: 19/2020 Objeto: Fica prorrogado o 
prazo de vigência do presente contrato, passando 
de 02 de setembro de 2021 para 02 de setembro de 
2022, ficando então alterada a cláusula quinta do 
referido contrato. Pinhalão, 1 de Setembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO EXTRATO CONTRATUAL-Aditivo 
Nº: 10/2021 - Contrato Nº: 45/2017 Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contra-
tada: CARLOS MARIA LUNA PASTORE - CLINICA 
MEDICA - ME Valor: 11.896,50 (onze mil oitocentos e 
noventa e seis reais e cinqüenta centavos) Vigência: 
Início: 01/09/2021 Término: 05/12/2021 Licitação: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 20/2017-Objeto: Diante 
do fato de que o profissional indicado pela empresa, 
além de prestar os serviços já descritos na cláusula 
primeira deste contrato, deverá também realizar os 
serviços de responsável técnico pela junta médica 
municipal, efetivando as atividades indicadas na Re-
solução CFM 2147/2016, fica acrescido ao contrato, 
devido ao aumento dos serviços a serem prestados 
e por conta da responsabilidade técnica, o valor 
de R$ 3.965,50 (três mil, novecentos e sessenta 
e cinco reais e cinquenta centavos) Pinhalão, 1 de 
Setembro de 2021.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO EXTRATO CONTRATUAL Contrato 
Nº: 203/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO Contratada...: SEGUROS SURA 
S.A. Valor: 4.254,08 (quatro mil duzentos e cinquenta 
e quatro reais e oito centavos) Vigência: Início: 
01/09/2021 Término: 01/09/2022 Licitação: Dispensa 
de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 21/2021 
Recursos: Dotação: 2.017.3.3.90.39.00.00.00.00 
(95) Saldo: 6.560,02 Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SEGURO PARA O MICRO-ÔNIBUS 
VOLARE V8L, ON, 2020/2021, PLACA RHI-1H54, 
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. - Pinhalão, 1 de Setembro de 2021

PINHALÃO

PINHALÃO

2021, ficando então alterada a cláusula segunda do 
referido contrato. Pinhalão, 1 de Setembro de 2021

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 06/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2021

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, localizada 
na Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Salto do 
Itararé-PR, torna publica para conhecimento dos inte-
ressados que, o PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2021, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que trata da AQUI-
SIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSOS SETORES DA 
MUNICIPALIDADE, conforme especificado no anexo 
I do edital. O credenciamento dos interessados será 
no dia 15/09/2021, até às 14h30min e a abertura da 
sessão pública, com recebimento dos envelopes de 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” e 
abertura dos respectivos envelopes, dia 15/09/2021, 
a partir das 14h30min. O edital em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados para ser retirado, no 
portal da transparência http://www.saltodoitarare.
pr.gov.br/Portal, por e-mail sitararelicitacao@hotmail.
com, ou pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min às 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni 
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

  Encontra-se aberto na Prefeitura 
Municipal de Salto do Itararé, Estado do Paraná, o 
Edital da TOMADA DE PREÇO N° 06/2021, tipo Menor 
Preço Global, para Contrato, que trata da CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA, ATRAVÉS DE EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, PARA REFORMA DA UBS 
- BAIRRO ALECRIM DO MUNÍCIPIO DO SALTO DO 
ITARARÉ/PR, conforme especificado no anexo I do 
edital. O credenciamento dos representantes das 
empresas interessadas será no dia 16/09/2021, até 
as 09h00min e a abertura da sessão pública, com 
recebimento dos envelopes com “documentos de 
habilitação”, “propostas de preços” e abertura dos 
respectivos envelopes, no dia 16/09/2021, a partir das 
09h30min. O edital em inteiro teor estará à disposi-
ção dos interessados, de segunda a sexta-feira das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, 
na rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Município 
de Salto do Itararé. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou telefone (43) 3579-
1607.

SALTO DO ITARARÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2021

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizada na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna publica para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 38/2021, tipo MENOR PREÇO, 
que trata de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS 
IRREGULARES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE 
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS EM BAIR-
ROS DO MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR, 
conforme especificado no anexo I do edital. O creden-
ciamento dos interessados será no dia 16/09/2021, 
até às 14h30min e a abertura da sessão pública, 
com recebimento dos envelopes de “propostas de 
preços”, “documentos de habilitação” e abertura dos 
respectivos envelopes, dia 16/09/2021, a partir das 
14h30min. O edital em inteiro teor estará 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2021

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizada na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna publica para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 39/2021, tipo MENOR PREÇO, que 
trata de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO E 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA 
TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS - PROGRAMA 
“ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO” EM BAIRROS DO 
MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credencia-
mento dos interessados será no dia 17/09/2021, 
até às 09h30min e a abertura da sessão pública, 
com recebimento dos envelopes de “propostas de 
preços”, “documentos de habilitação” e abertura dos 
respectivos envelopes, dia 17/09/2021, a partir das 
09h30min. O edital em inteiro teor estará à dispo-
sição dos interessados para ser retirado, no portal 
da transparência http://www.saltodoitarare.pr.gov.br/
Portal, por e-mail sitararelicitacao@hotmail.com, ou 
pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de segunda 
a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni 
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2021

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizado na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna publica para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 40/2021, tipo MENOR PREÇO, que 
trata de AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS 
AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL, conforme especificado no anexo I 
do edital. O credenciamento dos interessados será 
no dia 20/09/2021, até às 09h30min e a abertura da 
sessão pública, com recebimento dos envelopes de 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” e 
abertura dos respectivos envelopes, dia 20/09/2021, 
a partir das 09h30min. O edital em inteiro teor estará 
a disposição dos interessados para ser retirado, no 
portal da transparência http://www.saltodoitarare.
pr.gov.br/Portal, por e-mail sitararelicitacao@hotmail.
com, ou pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min às 12h00min 
e das 13h00min às 17h00min, na Rua Eduardo 
Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto do 
Itararé. Quaisquer informações poderão ser obtidas 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2021

Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizado na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna publica para 
conhecimento dos interessados que, o PREGÃO 
PRESENCIAL N° 41/2021. Tipo MENOR PREÇO, que 
trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
TONER PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA, conforme especificado no anexo 
I do edital. O credenciamento dos interessados será 
no dia 21/09/2021, até às 09h30min e a abertura da 
sessão pública, com recebimento dos envelopes de 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” e 
abertura dos respectivos envelopes, dia 21/09/2021, a 
partir das 09h30min. O edital em inteiro teor estará a 
disposição dos interessados para ser retirado, no portal 
da transparência http://www.saltodoitarare.pr.gov.br/
Portal, por e-mail sitararelicitacao@hotmail.com, ou 
pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de segunda a 
sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
às 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, 
Centro, Município de Salto do Itararé. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima 
ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Prefeito Municipal de Salto do Itararé/PR torna 
público que o CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2021, 
que trata de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO 
DE LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, 
PARA VENDA DE BENS DO MUNICÍPIO DE SALTO 
DO ITARARÉ/PR, foi considerado DESERTO em virtu-
de da ausência de interessados. Maiores informações 
poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal, 
de segunda a sexta-feira das 08h00min as 12h00min e 
das 13h00min as 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni 
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé, ou 
pelo telefone (43) 3579-1607. 
Salto do Itararé, 17 de agosto de 2021.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

à disposição dos interessados para ser retirado, no 
portal da transparência http://www.saltodoitarare.
pr.gov.br/Portal, por e-mail sitararelicitacao@hotmail.
com, ou pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min às 12h00min e 
das 13h00min às 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni 
Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

no endereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

 
 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2021 - OBJETO: 
“AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA 28 (VINTE 
E OITO) ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA 
AFERIR A TEMPERATURA EM ALUNOS”. A Comissão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, para 
fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 8.666/93, incluindo a 
alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, TORNA 
PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal – ATAHYDE 
FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu decisão no 
processo em destaque supra, RATIFICANDO A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a empresa: I – 
PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI – CNPJ Nº 
09.505.300/0001-05, que indicou o menor preço para a 
aquisição do item, no valor total de R$ 1.456,00 (Um mil 
quatrocentos e cinquenta e seis reais); Tudo conforme 
documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR, 01 de Setembro 
de 2021. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 
 

WENCESLAU BRAZ

[SETEMBRO AMARELO]

Siqueira Campos 
recebe dois 

novos veículos 
para Saúde

Renault Kwid e ambulância reforçam a frota 
da prefeitura. Município também realiza 

campanhas do Setembro Amarelo

A manhã desta segunda-feira foi de 
novidades para a área da Saúde de Siqueira 
Campos. Na frente da Sede do Poder Exe-
cutivo, o prefeito Luiz Henrique Germano, 
entregou para a Secretaria de Saúde, uma 
ambulância Mercedes Benz zero KM e um 
Renault Kwid, também zero Km.
Na entrega dos veículos a pasta da Saúde o 
prefeito falou que não tem medido esforços 
para renovar a frota do município. “Esta-
mos todos os dias buscando melhorias para 
o departamento de Saúde e, somente neste 
ano, já foram entregues duas ambulâncias, 
uma van e, agora, mais um carro também”, 
falou Germano.
A Secretária Municipal de Saúde, Valeriane 
Guidio, falou sobre a importância que estes 
veículos irão ter para atender a população, 
já que a atual frota da secretaria não é o 
suficiente. “Com mais esses dois veículos em 
nosso departamento poderemos agilizar os 
atendimentos de nossa população”, concluiu 
a Secretária.

[FROTA]

Da Redação

As equipes de Saúde da UBS Boa Vista, 
juntamente com a Secretaria de Saúde, 
iniciaram nesta quarta-feira a Campanha 
Setembro Amarelo. As primeiras ações da 
campanha, foram realizadas na Prefeitura 
Municipal com o objetivo de conscientizar 
toda a população ao redor do tema suicídio, 
pratica geralmente associada à depressão.
A Secretaria de Saúde de Siqueira Campos 
disponibiliza atendimento de Psicologia 
e Psiquiatria aos pacientes de segunda à 
sexta-feira.
A UBS esteve representada pela Enfermeira, 
Franciele Cordeiro, pela Técnica em Enfer-
magem, Thais Gonçalves, e as assistentes 
Natielle de Carvalho e Rosane Maria da 
Cunha.
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Proposta de fechamento do Ceebja causa 
polêmica e Fake News em Wenceslau Braz

Folha conversou com o chefe do Núcleo Regional de Educação e com a diretora da escola que 
apontaram suas justificativas para fechar ou manter as atividades da instituição

[EDUCAÇÃO]

Da Redação

Um assunto polêmico 
tomou conta das redes 
sociais nesta semana divi-
dindo opiniões entre os 
brazenses. O motivo é a 
proposta de fechamento da 
escola do Ceebja e trans-
ferência das atividades 
para educação no modelo 
EJA no Colégio Estadual 
Professor Milton Benner. 
Para esclarecer os fatos, 
a Folha Extra conversou 
com o chefe do Núcleo 
Regional de Educação, 
Joaquim  Gabriel Fausti-
noni, e com a diretora do 
Ceebja, Silvana Moreira 
Mendes, que falaram sobre 
o assunto.
A proposta para mudança 
do atual modelo é de auto-
ria do NRE e Joaquim 
explicou a decisão. “Gos-
taria, primeiramente, de 
esclarecer a visão distor-
cida que algumas pessoas 
estão tendo sobre o assunto. 
O que estamos propondo é 
uma mudança na forma de 
atendimento e na estrutura 
da instituição. As turmas 
que já existem irão conti-
nuar normalmente, assim 
como a abertura de novas 

turmas. Wenceslau Braz 
não irá ficar sem a Edu-
cação de Jovens e Adultos 
como algumas pessoas 
tem espalhado Fake News 
por aí para criar tumulto”, 
pontuou Joaquim. 
O chefe do Núcleo também 
pontuou os motivos que 
levaram a decisão. “É uma 
proposta para melhorar 
o atendimento a comuni-
dade. A única diferença que 
temos é que o Ceebja atende 
jovens e adultos, já o EJA 
atende todos os níveis. O 
prédio que abriga o Ceebja é 
pequeno, as salas têm 24 m² 
e temos turmas com cerca 
de 40 alunos. Com o retorno 
das atividades presenciais 
e protocolos de prevenção 
a Covid, tem a questão do 
distanciamento que torna a 
capacidade das salas ainda 
menor”, explicou. 
Joaquim ainda destacou 
a questão da localização 
e estrutura da do Colé-
gio Milton Benner como 
pontos positivos para 
mudança. “Nesta escola 
temos estrutura com aces-
sibilidade, quadra para 
prática de esportes além de 

estar melhor localizada. De 
acordo com nossos levanta-
mentos, dos 200 alunos que 
estudam no Ceebja, cerca 
de 150 moram próximo ao 
Centro”, ressaltou. 
Já em contado com a 
diretora Silvana Moreira 
Mendes, esta defendeu a 
permanência do Ceebja 
defendendo que a escola 
continue aberta atendendo 
a comunidade. “Nós como 
escola não vemos esta 
decisão como algo positivo 
para comunidade. O Ceebja 
é uma escola que forma 
muitas pessoas que não 
tiveram oportunidade para 
estudar em outrora e agora 
nos procuram para dar 
continuidade aos estudos 
e mudar de vida”, frisou a 
diretora.
Silvana defende que o 
modelo praticado pelas 
equipes do Ceebja é dife-
renciado daquele aplicado 
aos alunos do EJA. “Aqui 
no Ceebja os alunos passam 
por uma transformação 
que lhes impacta como 
um todo, não é só a ques-
tão da educação em sala, 
mas eles passam a criar 

objetivos, definir metas e 
desenvolver uma clareza 
daquilo que querem para o 
seu futuro. Isso faz com que 
cerca de 80% dos estudan-
tes concluam seus estudos 
e almeje algo maior como 
um novo emprego, um con-
curso público e entrar para 
universidade”, defendeu a 
diretora. 
“Não quero dizer que as 
equipes do EJA não sejam 
preparadas para acolher 
estes alunos, mas estamos 
falando de uma instituição 
com mais de 24 anos de 
experiência com equipes 
preparadas para acolher 
estes alunos e não quere-
mos que isso se perca. São 
pessoas que se dedicam 
ao máximo para que estes 
estudantes não desistam 
novamente diante das 
dificuldades do dia a dia 
e consigam concluir seus 
estudos. Se o aluno não 
tiver alguém ou uma equipe 
por trás dele, infelizmente 
muitos não irão dar con-
tinuidade. Além disso, o 
fechamento de uma escola 
é sempre o retrocesso para 
a sociedade”, complementa 

Silvana. 
Silvana defende que haja 
um debate aberto junto 
a sociedade brazense. 
“Espero que possamos 
sentar para conversar e 
encontrar uma forma para 
que a sociedade não fique 
no prejuízo, pois somos 
uma equipe que estamos 
todos os dias empenhados 
para atender os mais de 200 
alunos com flexibilidade 
de horário para que todos 
possam estar concluindo 
seus estudos”, finalizou a 
diretora. 
Com a decisão, as ativida-
des do Ceebja seguem até 
dezembro e a mudança para 
o Colégio Estadual Milton 
Benner está prevista para 
o ano letivo de 2022. “Nesse 
final de ano letivo de 2021, 
faremos esse processo de 
mudança juntamente com 
os alunos para que a tran-
sição aconteça da melhor 
maneira possível para 
todos os estudantes e pro-
fissionais da Educação. O 
NRE planeja que seja uma 
mudança confortável para 
todos”, finalizou Joaquim.

Com a decisão do NRE, atividades do Ceebja seguem até o final deste ano e serão transferidas para o EJA no Colégio Milton Benner em 2022


