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Ratinho Junior esteve em Siqueira Campos onde assinou liberações de mais de R$ 84 
milhões em obras na PR-092. Recursos para região ultrapassam os R$ 140 milhões
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solenidades da Semana da Pátria
Prefeitura municipal organizou uma série de ações 
solenes em celebração ao Sete de Setembro

Motorista fica preso às 
ferragens em colisão 
entre carro e carreta 

[TRÂNSITO] [VIOLÊNCIA]
Jovem fica ferido após 
levar tiro em Santo 
Antônio da Platina
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Artigo e

O Brasil, prin-
cipalmente 
as regiões 

Sul e Sudeste, passa por 
uma crise hídrica sem 
precedente. Chegamos a 
esse ponto, literalmente 
desesperador, por fatores 
climáticos, ou seja, chuva 
bem abaixo da média como 
tem ocorrido nos dois últi-
mos anos. Mas de forma 
alguma podemos colocar 
a “culpa” apenas em São 
Pedro. Existe um problema 
estrutural, em razão de 
a matriz energética bra-
sileira ter como base a 
geração hidrelétrica. 
O Paraná não foge ao 
modelo. Os reservatórios 
das hidrelétricas e os 
utilizados para o abasteci-
mento da população estão 
no limite. Os quatro princi-
pais encerraram julho com 
nível médio de 50,48% da 
capacidade total, o menor 
desde fevereiro. 
Por mais que volte a chover 
e a atual estiagem passe, 
provavelmente, o volume 
de água nos reservató-
rios, principalmente os 
das hidrelétricas, talvez 
nunca atinja o necessário 

para garantir a produção 
de energia para atender 
à demanda. Isso porque 
a matriz energética está 
desbalanceada. 
Esse problema precisa ser 
enfrentado com rapidez. 
Não existem soluções no 
curto prazo, mas a crise 
pode ser minimizada ao 
adotarmos políticas para 
melhorar a matriz de 
geração de energia. Parte 
da solução e a mais rápida 
é a energia solar, com pai-
néis fotovoltaicos, de preço 
razoável e implantação em 
pouco tempo. 
Inclusive, há anos, o Sis-
tema FAEP/ SENAR-PR 
tem incentivado os produ-
tores rurais a migrarem 
para essa energia alterna-
tiva. Afinal, os ganhos são 
inúmeros: fim das altas 
contas de energia elétrica, 
garantia de energia de 
forma constante dentro 
da porteira, preservação 
do meio ambiente e inde-
pendência energética. E a 
prova de que acreditamos 
nesta fonte de energia é 
que fomos além. No nosso 
Centro de Treinamento 
Agropecuário em Assis 

Chateaubriand, na região 
Oeste, instalamos uma 
usina fotovoltaica. Os 308 
painéis solares têm 135 
kWp de potência, que vão 
garantir economia anual 
de R$ 113 mil e redução de 
20 toneladas de emissão 
de CO2. 
A energia solar me parece 
lógica, para evitar que a 
produção rural, especial-
mente a avicultura, suino-
cultura, criação de peixes e 
produção de leite, seja pre-
judicada, não apenas pela 
falta de energia, mas prin-
cipalmente pelo alto preço 
da conta de luz. Ainda mais 
com o término dos incenti-
vos federais, em dezembro 
de 2022, e, consequente-
mente, com a extinção da 
Tarifa Rural Noturna, no 
âmbito estadual, que vai 
deixar a energia elétrica 
ainda mais cara. 
Considerando os números 
do setor, os produtores 
rurais estão trilhando um 
caminho sem volta para 
as energias alternativas. 
Atualmente, o setor rural 
é responsável por 13% da 
energia solar instalada 
no país, de acordo com 

dados de 2020 da Associa-
ção Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Abso-
lar). Tenho certeza de que 
esse índice vai aumentar 
bastante, em rápida acele-
ração, nos próximos anos. 
Afinal, os agricultores e 
pecuaristas serão empur-
rados para as energias 
alternativas para compen-
sar a falta de volume de 
água em nossos reservató-
rios de hidrelétricas. 
Claro, não podemos esque-
cer de outros tipos de 
energias, como eólica, 
de biomassa e a partir 
do biogás. Esses também 
estão ganhando espaço 
dentro das porteiras. 
Independentemente do 
tipo de energia é preciso 
buscar alternativas à tra-
dicional matriz. Só assim 
o Brasil poderá ajustar a 
sua matriz às necessidades 
futuras. No caso do meio 
rural, tudo que pudermos 
fazer para minorar esta 
crise é muito importante. 
Principalmente se tiver 
impactos positivos no bolso 
do produtor rural e na 
preservação da natureza.

BOM EXEMPLO COMEÇA DENTRO DE CASA
Por Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR

A energia solar 
me parece lógica, 
para evitar que a 
produção rural, 
especialmente 
a avicultura, 
suinocultura, 
criação de peixes e 
produção de leite, 
seja prejudicada, 
não apenas pela 
falta de energia, 
mas principalmente 
pelo alto preço da 
conta de luz.
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Política e

[ROBÓTICA PARANÁ]

[TECNOLOGIA]

Romanelli entrega kit de Robótica para 
prefeitura de Jundiaí do Sul

kits são compostos por notebooks e um conjunto de peças com 448 componentes 
eletrônicos que inclui motores, sensores, atuadores e microprocessadores arduinos

Na terça feira (31), 
o prefeito Eclair Rauem 
recebeu das mãos do depu-
tado estadual Luiz Claudio 
Romanelli um novo kit de 
programação e robótica 
para o Colégio Nicanor 
Bueno Mendes. 

O investimento faz parte 
de um programa estadual 
para desenvolvimento de 
tecnologias que asseguram 
a inovação e educação de 
ponta para a Rede Pública 
Estadual de Ensino. Os kits 
serão utilizados em aulas 

de programação e desen-
volvimento de projetos 
tecnológicos.
Para o Prefeito Eclair é 
uma grande alegria para 
a cidade ter sido contem-
plada com esse kit que 
incentivará ainda mais 

os alunos. “É um grande 
incentivo para os nossos 
estudantes buscarem pro-
fissões que aliam conheci-
mento e tecnologia. Jundiaí 
do Sul sai na frente com 
esse programa, por isso 
nosso agradecimento ao 

governador Ratinho Júnior 
e ao deputado Romanelli 
por ter atendido o nosso 
pedido e incluído o muni-
cípio no programa”, agra-
deceu o prefeito.

Da Redação

Mais de 2,5 mil kits de 
robótica serão entregues nas 
próximas semanas para 257 
colégios da rede estadual do 
Paraná. A ação inovadora 
integra o programa Robó-
tica Paraná, lançado nesta 
segunda-feira (30), no Palá-
cio Iguaçu, pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior. 
O investimento do Governo 
do Estado é de R$ 9,1 milhões. 
A estimativa é que nesta pri-
meira fase do projeto 10 mil 
alunos sejam beneficiados.
A iniciativa vai destinar 10 kits 
para cada escola com foco no 
desenvolvendo de projetos tec-
nológicos em aulas de robótica 
oferecidas para estudantes 
do Ensino Médio, totalizando 
2.577 materiais de apoio. O con-
teúdo engloba programação de 
robótica básica, automação, 
conceitos de IoT (internet 
das coisas) e domótica – área 
relativa à integração de meca-
nismos tecnológicos em uma 
residência.
“Esse programa é uma imensa 
janela que se abre para os estu-
dantes do Paraná. Com as aulas 
de robótica, vamos preparar e 
aproximar os nossos jovens do 
futuro, deixá-los prontos para 
um futuro que terá a inovação 
como base”, afirmou o gover-
nador. “Muitas das profissões 
do futuro ainda nem existem. 

Por isso aqui no Paraná, um 
dos berços da tecnologia no 
País, apostamos nessa edu-
cação moderna e atualizada”.
Os kits são compostos por 
notebooks e um conjunto de 
peças com 448 componentes 
eletrônicos, que inclui moto-
res, sensores, atuadores e 
microprocessadores arduinos, 
por exemplo.
Para facilitar o processo de 
aprendizagem, os alunos con-
tarão com materiais didáticos 
como vídeo aulas e cartilhas 
digitais, com instruções grá-
ficas detalhadas que eluci-
dam o passo a passo de cada 
proposta de atividade. Alguns 
exemplos são braço robótico, 
irrigador automático e projeto 
semáforo. Todos os materiais 
estão disponibilizados no site 
do Robótica Paraná. “Cami-
nhamos, com iniciativas como 
essa, para uma educação de 
primeiro mundo no Paraná. 
A experiência que o nosso 
aluno terá aqui é a mesma 
de um estudante da Coreia 
do Sul, Japão ou Finlândia. 
Isso já é uma realidade, está 
acontecendo. Começamos com 
10 mil alunos neste momento, 
mas a intenção é ampliar esse 
quantitativo muito rapida-
mente”, destacou o secretário 
de Estado da Educação e do 
Esporte (Seed), Renato Feder.

Equipes do município participaram do lançamento 
do Programa Robótica Paraná
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4Cidades e
RELATÓRIO DE TRABALHO
O deputado estadual Michele Caputo (PSDB), coor-

denador da Frente Parlamentar contra o Coronavírus, 
entregou ao presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano, o relatório que descreve todo o 
trabalho feito pela frente entre os meses de julho de 2020 e 
agosto deste ano. “Foram 21 sessões, discutimos temas da 
saúde, de interesse social e econômico. A partir dos temas 
debatidos foi possível elaborar projetos de leis e comparti-
lhar sugestões com os executivos estaduais e municipais. 
Atualmente, a frente está discutindo a fase de transição da 
pandemia e também do pós-covid”, disse Michele.

SEMANA DA PÁTRIA
Em alusão à Semana da Pátria, o deputado estadual 

Luiz Claudio Romanelli (PSB), fez uma defesa enfática da 
democracia. “A nossa democracia foi duramente reconquis-
tada há apenas 35 anos. E com ela, nossos direitos por meio 
de uma enorme mobilização popular, da qual tive a honra de 
participar ativamente, ganhando as ruas, mobilizando ins-
tituições, derrotamos o autoritarismo. Eu vejo com tristeza 
e com preocupação os últimos acontecimentos. Os ataques 
contra o sistema eleitoral, contra os direitos universais e 
contra as liberdades fundamentais”.

“PARQUES ACESSÍVEIS”
O secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney 

Leprevost, prestou reconhecimento público às pessoas que 
destinaram parte do imposto de renda para viabilizar o pro-
jeto “Parques Acessíveis”. O plano consiste na implantação 
de brinquedos acessíveis em parques públicos, permitindo 
assim a integração entre crianças e adolescentes com e sem 
deficiência. Os recursos arrecadados serão destinados ao 
Banco de Projetos e atenderão às solicitações dos municípios. 

PSS NA UEPG
A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

abriu as inscrições para o Processo Seletivo Seriado (PSS) 
de 2021, para estudantes que estão no primeiro, segundo e 
terceiro ano do Ensino Médio. As inscrições seguem abertas 
até 29 de setembro e as provas estão previstas para acontecer 
em 5 de dezembro. O coordenador da CPS Edson Luís Mar-
chinski explica que o PSS é uma das maneiras mais fáceis de 
se conseguir uma vaga na UEPG, “que é uma Universidade 
pública, gratuita e de qualidade”, finaliza.

LANÇAMENTO
O ex-prefeito Santin Roveda (PL) lançará em novembro 

o livro “O Compromisso de Inovar” que traz sua experiência 
na prefeitura de União da Vitória entre 2017-2020. Santin 
Roveda, com alta aprovação, preferiu não se candidatar à 
reeleição e deve disputar a Câmara dos Deputados em 2 de 
outubro. 

DEBANDADA
A saída do PTB da deputada federal Luísa Canziani 

(PR) e de seu pai, Alex Canziani, motivou uma debandada 
de políticos do Paraná do partido comandado por Roberto 
Jefferson para o PSD. Aproximadamente 50 aliados da 
família Canziani estão deixando o PTB e rumando para a 
sigla presidida por Gilberto Kassab. Luísa entrou com uma 
ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) solicitando a 
desfiliação do PTB.

Jaguariáiva dá início as 
solenidades da Semana da Pátria

Prefeitura municipal organizou uma série de ações 
solenes em celebração ao Sete de Setembro

A cidade de Jagua-
riaíva abriu nesta quarta-
-feira, 1º, a programação 
comemorativa à Semana 
da Pátria. As solenidades 
iniciaram pela manhã, 
com o desfile pelas ruas da 
cidade do Fogo Simbólico 
da Pátria. A condução da 
chama, colhida no Círio 
Pascal da Igreja Mariz 
São Francisco de Assis 
e Santa Terezinha do 
Menino Jesus, ficou por 
conta do 2º Grupamento 
do Corpo de Bombeiros.
Às 10 horas, na Estação 
Cidadã Agente Durvalino 
de Azevedo, a tocha foi 
entregue pelo soldado 
Marcus Vinícius Meleta 
ao vice-prefeito Adilson 
Passos Felix, que repre-
sentou a prefeita Alcione 
Lemos na cerimônia. Ele 
acendeu a Pira da Pátria 
e abriu as festividades 
cívicas, conclamando a 
população a levar consigo 
o amor à Pátria e luta por 
um Brasil melhor.
Deixaram mensagens na 
abertura dos trabalhos 
o secretário de Governo, 

Ghiovanny Lorusso, a 
secretária de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
(SMECEL), Erla Maria 
Ribeiro de Mello, e o dire-
tor de Cultura da SMECEL, 
Vinícius Schadner Pereira.
Reflexão sobre a importân-
cia da Semana da Pátria, 
que marca a independên-
cia e soberania do país, foi 
feita pela secretária Erla. 
Ela lembrou que a progra-
mação alusiva, voltada ao 
resgate ao patriotismo, 
cidadania e seus valores, 
foi iniciativa do prefeito 
Otélio Renato Baroni em 
2009, juntamente com a 
professora Alcione Lemos, 
secretária de Educação na 
época. Concluiu dizendo 
que os jovens, geração do 
futuro, devem ter o com-
promisso de manter as 
conquistas de liberdade 
do Brasil, bem como fazer 
o seu papel na busca de 
uma sociedade melhor 
para todos.
O secretário Ghiovanny 
Lorusso, após transmitir o 
abraço da prefeita Alcione 
Lemos às autoridades pre-

sentes e pessoas que acom-
panhavam a transmissão 
ao vivo pela internet, 
observou que há 199 anos, 
o Brasil vivia uma semana 
conturbada, mas que as 
decisões tomadas levaram 
o Brasil à independência 
de Portugal. Registrou que 
a administração municipal 
continua, principalmente 
na Semana da Pátria, com 
iniciativas para promo-
ver, sobretudo entre as 
crianças, o patriotismo e 
o orgulho de ser brasileiro.
Conforme o diretor Viní-
cius, devido às restrições 
para aglomeração, não 
haverá o desfile cívico 
temático e as celebrações 
que estão sendo feitas 
seguem todos os proto-
colos vigentes contra a 
Covid-19. Aproveitou a 
oportunidade, na abertura 
do evento, para agradecer 
e enaltecer aos profissio-
nais da saúde, por esta-
rem na linha de frente, 
bravamente acolhendo e 
cuidando dos pacientes na 
pandemia.

As cerimônias de 
hasteamento e arriamento 
dos pavilhões, ao som 
dos hinos pátrios, às 8h e 
17h respectivamente, bem 
como apresentações cultu-
rais alusivas à Semana da 
Pátria ocorrem até dia 7. 

Elas serão transmitidas em 
tempo real pelo Facebook 
da Prefeitura, contando 
ainda com a cobertura da 
Rádio Jaguariaíva FM.
Até dia 7 será feita também 
a Guarda do Fogo Simbó-
lico da Pátria, por duplas 

de funcionários munici-
pais, com revezamento a 
cada 30 minutos, a partir 
das 8h. A programação do 
evento, organizada pela 
SMECEL, inclui ainda 
homenagens aos profissio-
nais de saúde neste ano.

[PROGRAMAÇÃO]

Da Assessoria
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Um motorista ficou 
ferido em um acidente 
de trânsito registrado na 
manhã desta terça-feira 
(31) na PR-435, trecho da 
rodovia que passa pelo 
Distrito do Campinho em 
Ibaiti. 
De acordo com informações 
das equipes da Defesa Civil, 
a colisão envolveu um auto-
móvel GM/Celta e uma car-

reta. A carreta trafegava no 
sentido Congoinhas Ibaiti 
e o automóvel seguia no 
sentido contrário quando 
acabaram se envolvendo no 
acidente. Com o impacto, 
o condutor do Celta, um 
homem de 50 anos mora-
dor de Ibaiti, ficou preso 
às ferragens. Os agentes 
da DC retiraram a vítima 
do veículo que recebeu os 

primeiros socorros no local 
e em seguida foi encami-
nhada ao Pronto Socorro 
de Ibaiti. Já o condutor da 
carreta não ficou ferido. 
A equipe da Polícia Rodo-
viária Estadual também 
esteve no local prestando 
atendimento a ocorrência 
e orientando o trânsito.

Informe Policial

Motorista fica preso às ferragens 
em colisão entre carro e carreta 

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira no trecho da 
rodovia que passa pelo Distrito do Campinho em Ibaiti

[TRÂNSITO]

Da Redação

[VIOLÊNCIA]
Jovem fica ferido após 

levar tiro em Santo 
Antônio da Platina

Vítima foi encaminhada ao hospital 
para receber atendimento médico. 
Um suspeito foi preso e um menor 

apreendido

Um jovem f icou 
ferido após levar um tiro 
na tarde desta quarta-feira 
(01) em Santo Antônio da 
Platina. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
por volta das 14h00 a 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento a 
uma ocorrência de dis-
paro de arma de fogo com 
vítima registrada na Rua 
Abílio Moreira da Cunha, 
no Bairro São Cristó-
vão. Diante do chamado, 
os policiais foram até o 
endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, os policiais foram 
informados que a equipe 
do SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia) havia encaminhado a 
vítima ao Pronto Socorro 
para receber atendimento 
médico. A equipe da PM 
então foi até o Pronto 
Socorro e, em contato 
com a vítima, este relatou 

quem foram os autores 
do crime, sendo que um 
deles também já havia sido 
vítima de disparo de arma 
de fogo. Ele ainda contou 
que a situação aconteceu 
próximo a caixa d’agua da 
Sanepar e, após ser atin-
gido, correu até próximo a 
sua residência para buscar 
ajuda. 
Com apoio dos policiais 
da Agência Local de Inte-
ligência, foram realizadas 
diligências sendo encon-
trado um dos suspeitos da 
autoria do disparo acom-
panhado de um menor 
de 15 anos. Os dois foram 
encaminhados a sede da 
Companhia da PM e pos-
teriormente levados para 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis ao 
caso. Já o outro suspeito de 
participação no crime, até 
o fechamento desta edição, 
estava foragido.

Da Redação

Um jovem de 19 anos 
foi preso na tarde desta 
quarta-feira (01) após ser 
flagrado por policiais mili-
tares portando uma quan-
tidade de crack. Também 
foram encontradas drogas 
em sua casa. A ocorrência 
foi registrada em Wences-
lau Braz. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 

volta das 14h00 os policiais 
realizavam diligências 
relacionadas ao combate 
ao tráfico de drogas na Vila 
Toyoki quando os agentes 
avistaram o indivíduo alvo 
das investigações. Durante 
a abordagem, foram encon-
tradas em um dos bolsos 
do suspeito cinco pedras 
de crack e, ao ser indagado 
se havia mais drogas em 

sua residência, o jovem 
confirmou aos policiais que 
sim. Já na casa do indiví-
duo, foram encontradas 
59 porções de crack e uma 
balança de precisão. 
Frente aos fatos, o suspeito 
foi preso e encaminhado a 
delegacia da Polícia Civil 
juntamente com a droga e 
a balança apreendida. 

Rapaz é preso 
com drogas 
em W. Braz

Da Redação

Entorpecentes foram encontrados 
na residência do suspeito após ele 
ser abordado com pedras de crack 
pelos policiais
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OUTRAS PUBLICAÇÕESCÂMARA DE SALTO DO ITARARÉ

 
PPOODDEERR  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  DDEE  SSAALLTTOO  DDOO  IITTAARRAARRÉÉ  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ““VVeerreeaaddoorr  RRoobbeerrttoo  JJoossee  ddee  SSeennee”” 

Rua. Eduardo Bertoni Junior, 961 – Salto do Itararé - Paraná 
CEP: 84.945-000 – Fone: (43) 3579.1475 - C.N.P.J 77.780.229/0001-10 

 

 
RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Salto do Itararé, Odair José 
Carvalho da Silva, no uso das atribuições que lhes são conferidas, bem como pela 
legislação em vigor, especialmente em atenção ao disposto no art. 43, VI, da Lei 
8.666/93, a vista do resultado apresentado pela Comissão de Licitação, resolve: 

 
01 - RATIFICAR, o ato da Comissão de Licitação que dispensou a licitação com 
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a favor da empresa Carlos 
Roberto Egea Vargas, acolhendo o parecer jurídico para que surta os seus efeitos 
jurídicos e legais, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
 
02 - ADJUDICAR, o referido objeto do certame a empresa: Carlos Roberto Egea 
Vargas, CNPJ: 81.096.646/0001-16. 
 
03 - HOMOLOGAR, a presente licitação nos seguintes termos: 

a) Processo Licitatório n.º 08/2021; 
b) Dispensa de Licitação n.º 07/2021; 
c) Tipo: Menor Preço; 
d) Objetos: aquisição de 01 (um) Computador Completo, 01 (um) notebook e 01 

(uma) Impressora, para Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR; 
e) Valor: R$: 11.740,00 (onze mil setecentos e quarenta reais) 
f) Vencedor: Carlos Roberto Egea Vargas; 
g) CNPJ: 81.096.646/0001-16. 

 
 
 

Salto do Itararé, 31 de agosto de 2021. 
 

 
ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 
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RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Salto do Itararé, Odair José 
Carvalho da Silva, no uso das atribuições que lhes são conferidas, bem como pela 
legislação em vigor, especialmente em atenção ao disposto no art. 43, VI, da Lei 
8.666/93, a vista do resultado apresentado pela Comissão de Licitação, resolve: 

 
01 - RATIFICAR, o ato da Comissão de Licitação que dispensou a licitação com 
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a favor da empresa Carlos 
Roberto Egea Vargas, acolhendo o parecer jurídico para que surta os seus efeitos 
jurídicos e legais, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
 
02 - ADJUDICAR, o referido objeto do certame a empresa: Carlos Roberto Egea 
Vargas, CNPJ: 81.096.646/0001-16. 
 
03 - HOMOLOGAR, a presente licitação nos seguintes termos: 

a) Processo Licitatório n.º 08/2021; 
b) Dispensa de Licitação n.º 07/2021; 
c) Tipo: Menor Preço; 
d) Objetos: aquisição de 01 (um) Computador Completo, 01 (um) notebook e 01 

(uma) Impressora, para Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR; 
e) Valor: R$: 11.740,00 (onze mil setecentos e quarenta reais) 
f) Vencedor: Carlos Roberto Egea Vargas; 
g) CNPJ: 81.096.646/0001-16. 

 
 
 

Salto do Itararé, 31 de agosto de 2021. 
 

 
ODAIR JOSÉ CARVALHO DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 
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Extrato de Contrato N.º 11/2021. 
 
Processo nº 08/2021.  
Dispensa n.º 07/2021. 
Contratante: Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR. 
Contratado: Carlos Roberto Egea Vargas. 
Objeto: aquisição de 01 (um) Computador Completo, 01 (um) notebook e 01 (uma) 
Impressora Multifuncional, para Câmara Municipal de Salto do Itararé – PR.   
Valor: R$: 11.740,00 (Onze mil setecentos e quarenta reais). 
Dotação: 01.001.01.031.0001.2000.44.90.52.00.00 
Data: 03.09./2021. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA
O Presidente do NHANDE’JARA CLUBE DE CAM-
PO, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social do Clube, convoca os Senhores (as) 
Associados (as) para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária, para fins de prestação de contas, 
no dia 18 de Setembro de 2021 às 14:30 horas, com 
a presença da maioria dos Associados Patrimoniais 
e Jubileus, ou em segunda convocação as 15:30 
horas, com qualquer número de associados que lhe 
estiverem acompanhando e aptos a votar, conforme 
dispõe o Artigo 64º caput do Estatuto vigente, a qual 
se realizará, simultaneamente, de forma VIRTUAL, 
POR MEIO DO APLICATIVO MICROSOT TEAMS, 
bem como de forma presencial, com limitação ao 
número de pessoas previsto em Decreto expedido 
pelo Município de Arapoti-Pr, onde os interessados 
em participar pessoalmente deverão promover o 
agendamento mediante lista de controle junto à Se-
cretaria do clube até a data de 18/09/2021, às 12:00 
horas, assim como os interessados em participar 
virtualmente deverão entrar em contato esta mesma 
Secretaria até às 13 horas do dia 18/09/2021, para 
solicitar endereço eletrônico para realização do ato.
PAUTA DA ASSEMBLÉIA
Prestação de contas da gestão 2018/2020, referente-
mente exercício de 2019, através de balanço contábil;
Prestação de contas da gestão 2018/2020, referente-
mente exercício de 2020, através de balanço contábil;
OBSERVAÇÃO:
São aptos a participar do ato todos sócios funda-
dores, patrimoniais e jubileus, bem como os sócios 
patrimoniais que estejam em dia com a taxa de 
manutenção e desenvolvimento (TMD).
Arapoti-Pr, em 31 de agosto de 2021.

FABIANO DIÓGENES NUNES ÇAR
PRESIDENTE DO NCC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRA -ORDINÁRIA
O Presidente do NHANDE’JARA CLUBE DE CAM-
PO, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social do Clube, convoca os Senhores 
(as) Associados (as) para se reunirem em Assem-
bléia Geral Extra-Ordinária, para fins de alteração 
de normas estatutárias, no dia 18 de Setembro de 
2021 às 17:00 horas, com a presença da maioria dos 
Associados Patrimoniais e Jubileus, ou em segunda 
convocação as 18:00 horas, com qualquer número 
de associados que lhe estiverem acompanhando e 
aptos a votar, conforme dispõe o Artigo 64º caput do 
Estatuto vigente, a qual se realizará, simultaneamen-
te, de forma VIRTUAL, POR MEIO DO APLICATIVO 
MICROSOT TEAMS, bem como de forma presencial, 
com limite de vagas até o limite de pessoas previsto 
em Decreto expedido pelo Município de Arapoti-Pr, 
onde os interessados em participar pessoalmente 
deverão promover o agendamento mediante lista de 
controle junto à Secretaria do clube até a data de 
18/09/2021, às 12:00 horas, assim como os interes-
sados em participar virtualmente deverão entrar em 
contato esta mesma Secretaria até às 13 horas do 
dia 18/09/2021, para solicitar endereço eletrônico 
para realização do ato.
PAUTA DA ASSEMBLÉIA
Alteração do Artigo 139, item 2, do Estatuto Social, 
referente a possibilidade de migração de sócios 
usuários para patrimoniais, após 5 (cinco) anos da 
entrada em vigência do Estatuto 2016;
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Alteração do Artigo 55, do Estatuto Social, para 
acréscimo dos parágrafos terceiro, quarto e quinto 
ao mesmo, a fim de que se passe a autorizar que 
os pais com 65 anos de idade ou mais, doem o seu 
titulo patrimonial a um dos filhos e possam se tornar 
dependentes deste;

Alteração do Artigo 8º, IV, do Estatuto Social, para se 
consolidar a forma de cobrança das mensalidades 
dos associados usuários, em razão de sua condição 
de não proprietário e estabelecer novas possibilidade 
de migração para sócio patrimonial
*OBSERVAÇÃO:  São aptos a participar do ato to-
dos sócios fundadores, patrimoniais e jubileus, bem 
como os sócios patrimoniais que estejam em dia com 
a taxa de manutenção e desenvolvimento (TMD).
Arapoti-Pr, em 31 de agosto de 2021.
FABIANO DIÓGENES NUNES ÇAR
PRESIDENTE DO NCC

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO
S. R. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 
23.974.916/0001-48 torna público que requereu ao 
I.A.T. a Licença de Instalação para o comércio va-
rejista de combustíveis para veículos automotores a 
ser implantada na Rua Paul Harris Nº 20, Bairro Vista 
Bella Município de Carlópolis – PR              (PERETTI).

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

EXTRATO
TERMO ADITIVO

Contrato n°: 112/2016-PMA.
Pregão n°: 116/2015-PMA.
Contratantes: Município de Arapoti; Fundo Municipal de Saúde de Arapoti; 
Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti.
Contratada: LÍVIA M. GIGLIO STELLA EIRELI.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva o reajuste de valor do Contrato, 
conforme IPCA-E ( Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), no 
percentual de 8,1343% sobre o valor dos materiais, passando o valor con-
tratual mensal de R$ 250.539,30 (duzentos e cinqüenta mil e quinhentos 
e trinta e nove reais e trinta centavos), para R$ 251.450,70 (duzentos e 
cinqüenta e um mil e quatrocentos e cinqüenta reais e setenta centavos), 
o que corresponde a um acréscimo de R$ 911,40 (novecentos e onze reais 
e quarenta centavos) no valor total mensal, nos termos da cláusula 15 do 
instrumento de contrato, tendo em vista a autorização das autoridades 
competentes (fls. 2.239) e parecer jurídico  nº 144-2021/RTU.
Do Fundamento Legal: A alteração contratual de que trata este instrumento 
é baseada no art. 65, II, “d” c/c art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93.
Dos Efeitos: Os efeitos financeiros decorrentes do presente reajuste vigoram 
a partir de 02/07/2021.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 
Original a que se refere o presente Termo Aditivo.
Data da assinatura: 23/08/2021.

ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

WENCESLAU BRAZ

DECRETO Nº. 040/2021.

      SÚMULA: Decreta 
recesso nos órgãos públicos do Poder Executivo deste 
Município de Jundiaí do Sul – PR, preservada a prestação 
de serviços essenciais. 
     O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 
DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, Senhor Eclair Rauen, 
usando de suas atribuições Legais;
         DECRETA:
  
        Art. 1° - Em função 
do Feriado de Sete de Setembro de 2021 “DIA DA INDE-

PENDÊNCIA DO BRASIL”, fica decretado recesso nos 
órgãos públicos do Poder Executivo deste Município de 
Jundiaí do Sul - Pr, no dia 06 de setembro de 2021, se-
gunda-feira, sem prejuízo dos serviços essenciais, sobre 
os quais decidirá o diretor de cada departamento.
       Art. 2° - A Secretaria 
Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Habi-
tação, Urbanismo e Saneamento, funcionarão em regime 
de plantão, neste dia de recesso, através de escala entre 
seus servidores das respectivas áreas, a fim de manterem 
os serviços essenciais à população. 
     Parágrafo único: As 
horas não trabalhadas em decorrência do disposto no caput 
serão objeto de compensação até o dia 31 de dezembro 
de 2021.

       Art. 3° - Todos os ser-
vidores públicos municipais beneficiados com o presente 
Decreto, voltarão às suas atividades normais a partir de 
08 de setembro de 2021, e não sofrerão prejuízos quer 
quanto suas remunerações. 

       Art. 4° - Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Jundiaí Sul -Pr, aos 02 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.
     Eclair Rauen 
    Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
 ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA
2º QUADRIMESTRE DE 2021

O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, CONVOCA a população em geral e as Enti-
dades representativas do Município para participarem 
da Audiência Pública para avaliação do cumprimento 
das Metas Fiscais relativas ao Segundo Quadrimes-
tre de 2021, a ser realizada no dia 23 de setembro 
2021, às 15h, na Câmara Municipal, situada à Praça 
Pio X, 260, em Jundiaí do Sul – PR, atendendo ao § 
4o, do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Todos os presentes deverão utilizar máscara de 
proteção contra o Covid-19, será fornecido álcool 
em gel para higienização das mãos e deverá ser 
mantida distância de 1,0 metro entre os participantes. 

           Jundiaí do Sul, 02 de setembro de 2021.
                                                                                                           
Eclair Rauen
PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ 
DO SUL/PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
2º QUADRIMESTRE DE 2021

O Departamento de Saúde do Município de Jundiaí do 
Sul, Estado do Paraná, CONVOCA a população em 
geral e as Entidades representativas do Município para 
participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA para avaliação do 
cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativa ao 
Segundo Quadrimestre de 2021, a ser realizada no dia 23 
de setembro 2021, às 14h, na Câmara Municipal, situada 
à Praça Pio X, 260, em Jundiaí do Sul – PR, atendendo 
ao § 4o, do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os 
presentes deverão utilizar máscara de proteção contra o 
Covid-19, será fornecido álcool em gel para a higienização 
das mãos e deverá ser mantida a distância de 1,0 metro 
entre os participantes. 
              
           Jundiaí do Sul, 02 de setembro de 2021.

Cássia Regina Paiva
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

EDITAL N° 06/2021
TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO N° 124/2021
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribuições que 
lhe confere a Portaria nº 154/2021, de 15/06/2021, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 23 de setembro de 2021, às 08:30:00 horas, 
no endereço, RUA GERALDO VIEIRA, 410, CENTRO, 
PINHALÃO-PR, a reunião de recebimento e abertura 
das documentações e propostas, conforme especificado 
no Edital de Licitação N° 06/2021-TP na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS. Informamos que a íntegra do 
Edital poderá ser solicitada através do e-mail: licita03@
pinhalao.pr.gov.br ou pelo site: https://e-gov.betha.
com.br/transparencia/01037-055/con_licitacoes.faces 
. Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TST (TRATA-
MENTO SUPERFICIAL TRIPLO). Critério de Julgamento: 
Empreitada por preço global – Tipo menor preço.
Pinhalão, 02 de setembro de 2021.
Guilherme Henrique Barbosa Martinez - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 001/2021 (PMWB)
O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO 
PARANÁ, convoca os membros da SUBCOMISSÃO 
TÉCNICA nomeados pela Portaria n°. 578/2021 de 13 
de julho de 2021 para a reunião de julgamento técnico 
referente a Concorrência Pública n°. 001/2021 que ocor-
rerá às 9h00 do dia 16 de setembro na sala reuniões da 
Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz-Pr, sito à rua 
Expedicionários n°. 200.
Wenceslau Braz – PR, 02 de setembro de 2021.
Mateus Moreton
Secretário Municipal de Administração 

Extrato 1º Aditivo Prazo - Contrato nº 023/2020 - Processo 
Administrativo nº 44/2020 – Tomada de Preço nº 004/2020 - 
Órgão gestor: Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrito 
no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “Contratação de 
empresa especializada, para o fornecimento de material e mão 
de obra, para construção do Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social – CREAS, conforme Plano 
de Trabalho nº 030688/2018, inscrito no SICONV, aprovado 
conforme Convênio Federal nº 874108/2018, firmado entre o 
Município de Wenceslau Braz e o Fundo Nacional de 
Assistência Social”. Prazo de vigência: prorrogados pelo prazo 
120 (cento e vinte) dias, com vigência de 22 de julho de 2021 à 
19 de novembro de 2021. Empresa - Fernanda Motta Torres - 
ME – CNPJ: 28.044.340/0001-33. Wenceslau Braz-PR, 20 de 
julho de 2021. Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 

 
 

WENCESLAU BRAZ

SANTANA DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ 
– PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana 
do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL 
N° 013/2021, TIPO MENOR PREÇO, que trata da aqui-
sição de produtos de higiene e limpeza para os setores 
da municipalidade, com entrega fracionada, Conforme 
anexo do edital. O credenciamento dos representantes 
das empresas interessadas será no dia 20/09/2021, 
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 20/09/2021, 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



A gestão do governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior tem mudado a 
realidade dos municípios 
do Norte Pioneiro. Em 
evento realizado na manhã 
desta quinta-feira (02) em 
Siqueira Campos, o chefe 
do Executivo paranaense 
assinou liberações de obras 
na PR-092 com investi-
mentos na casa dos R$ 
84 milhões. Além disso, a 
região conta com obras em 
diversas áreas em municí-
pios com investimentos na 
casa dos 140 milhões. 
Em Siqueira Campos, o 
governador falou sobre os 
investimentos que estão 
sendo realizados no muni-
cípio e também sobre as 
obras na PR-092. “Hoje 
temos a felicidade de ver 
mais um compromisso com 
o Norte Pioneiro saindo do 
papel. As obras de duplica-
ção e construção de novos 
trevos na PR-092, no perí-
metro urbano de Siqueira 
Campos, já estão em anda-
mento. Também estamos 
iniciando as obras dos 16 
trechos com novas tercei-
ras faixas na PR-092, além 
da liberação de recursos 
para pavimentação da Rua 
Mato Grosso em Siqueira 
Campos”, comemorou o 

governador. 
Apenas nestas três obras, 
o governo estadual está 
investindo na região mais 
de R$ 84 milhões. Na 
ocasião, ainda foi divul-
gada a liberação de R$ 1,5 
milhão para construção 
de um parque ambiental 
no Jardim Planalto em 
Siqueira Campos e a libe-
ração da construção de 
250 casas populares junto 
a Cohapar. 

O governador chegou a 
Siqueira Campos em voo 
que partiu da cidade de 
Londrina e aterrissou 
no Aeroporto Aguinaldo 
Pereira Lima, em Siqueira 
Campos, local que também 
está recebendo investimen-
tos do governo do Estado. 
“São investimentos que 
trazem benefícios para toda 

região do Norte Pioneiro, 
tanto para o setor privado, 
quando para população em 
geral, pois traz uma nova 
oportunidade de logística 
que pode contribuir com 
empresários, com o setor 
de turismo e também na 
área da Saúde caso haja 
necessidade de transporte 
de pacientes via aérea, por 
exemplo. É mais uma obra 
visando o desenvolvimento 
da região”, destacou Rati-
nho. 
Durante o encontro, o 
governador também falou 
de outras obras que estão 
sendo executadas na região 
e de novos compromissos 
que devem ser fechados nos 
próximos meses. “Desde 
o início do nosso planeja-
mento temos uma atenção 
especial com o Norte Pio-
neiro, região importante 
para ligação com o estado 
de São Paulo e que não 
vinha recebendo os devi-
dos investimentos. Temos 
obras no Contorno Sul em 
Wenceslau Braz, obras 
de correção da ‘Curva da 
Morte’ em Ribeirão Claro e 
mantemos conversas para 
melhorias de rodovias em 
Salto do Itararé, São José 
da Boa Vista, Santana do 
Itararé e no trecho que 

liga Carlópolis a Joaquim 
Távora. É mais conforto e 
segurança para os usuá-
rios, além de melhorar a 
logística da região”, desta-
cou o governador. 
Se em outras gestões os 
investimentos deixavam 
a desejar e a presença dos 
governadores na região 
era coisa rara, a realidade 
mudou com Ratinho Junior 
no comando do governo 
estadual. “Uma coisa que 
sempre deixo clara aos 
nossos secretários é que 
não quero ninguém dentro 
do gabinete. Nosso plano de 
trabalho é com a as equi-
pes em campo visitando 
as cidades e levantando as 
demandas de cada municí-
pio e cada região e comigo 
não poderia ser diferente. 
Desde que era deputado 
sempre tive o hábito de 
visitar os municípios e 
agora não tem sido dife-
rente. É nas cidades que 
podemos sentir a realidade 
e trabalhar por aquilo que 
a população realmente pre-
cisa”, disse o governador a 
Folha Extra. 
O prefeito Luiz Henrique 
Germano agradeceu os 
investimentos e a visita 
do governador. “É uma 
alegria muito grande rece-

ber o Ratinho Junior, que 
é cidadão honorário de 
nossa cidade, aqui em 
Siqueira Campos. Gosta-
ria de agradecer a todos 
envolvidos e ao grupo 
ProTork, na busca pelo 
desenvolvimento de nossa 
região. São investimentos 
históricos que fazem com 
que nossa cidade cresça 
com condições de atender 
toda a população”, disse o 
prefeito.  
O evento contou com a 
presença dos deputados 
estaduais Luiz Claudio 
Romanelli, Alexandre Curi, 
Evandro Araújo e Mauro 
Moraes, o deputado federal 
Pedro Lupion, o secretário 
estadual de Infraestrutura 
Sandro Alex, o vice-pre-
feito de Siqueira Campos 
Paulo Leite, os empresá-
rios siqueirenses Altair e 
Marlon Bonilha, além de 
prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, lideranças 
políticas e autoridades da 
região. 
Após a visita em Siqueira 
Campos, o governador 
seguiu cumprindo sua 
agenda no Norte Pioneiro 
com visitas aos municípios 
de Jacarezinho e Cambará. 
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[HISTÓRICO]

Da Redação

São investimentos 
que trazem 
benefícios para 
toda região do 
Norte Pioneiro, 
tanto para o setor 
privado, quando 
para população em 
geral

Norte Pioneiro recebe o maior pacote de 
investimentos dos últimos 20 anos

Ratinho Junior esteve em Siqueira Campos onde assinou liberações de mais de R$ 84 
milhões em obras na PR-092. Recursos para região ultrapassam os R$ 140 milhões


