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ACESSE-ME

Beto preto anuncia que vacinas 
para imunizar adolescentes 

devem chegar na semana que vem
Secretário informou que 90% da população adulta já foi vacinada com ao menos uma 

dose e cronograma vai avançar para faixa etária dos 12 aos 17 anos

Momentos após 
a vítima procurar 
a polícia, uma 
adolescente 
também 
denunciou o 
suspeito por 
assédio

Mulher ganha 
carona e sofre 
tentativa de 
estupro em 
Jaguariaíva

[PERIGO]

Homem tenta 
matar o próprio 
pai e acaba preso 
um dia depois de 
sair da cadeia
Situação foi registrada na 
noite desta quarta-feira no 
Jardim Nova Esperança 
em Cornélio Procópio

[VIOLÊNCIA]

Adolescente 
é esfaqueado 
ao tentar 
defender a mãe 
das agressões 
do padrasto

[DESESPERO]

População faz filas em postos 
de combustíveis e já falta 

gasolina e etanol na região
Apesar da aflição, na maioria dos 

municípios a situação segue normalizada. 
Siqueira Campos e Arapoti já tem postos 

somente com diesel

[EDUCAÇÃO]
Secretaria de Cultura de 
Wenceslau Braz promove 

1º Concurso de Leitura 
com prêmios

Inscrições estão abertas na biblioteca 
Cidadã e disputa segue até o dia 1º 
de dezembro com a divulgação dos 
resultados no di 15 do mesmo mês
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Geral e
[DESESPERO]

Como já havia sido 
registrado na greve dos 
caminhoneiros em 2018, 
as novas paralisações e 
bloqueios de rodovias nesta 
quarta-feira (08) fizeram 
com que parte da popula-
ção, desesperada, lotas-
sem e formassem filas nos 
postos de combustíveis com 
medo que falte o produto. 
No fim da tarde desta quar-
ta-feira, foi registrado um 
aumento no movimento 
em postos de combustíveis 
nos municípios de Arapoti, 
Siqueira Campos e Wences-
lau Braz. 
Uma das cenas que mais 
chamou a atenção foi no 
município de Arapoti onde 
foram registradas as maio-

res filas para abastecer os 
veículos tanto na região 
central quanto em postos as 
margens da rodovia. Com o 
grande movimento, o auto 
posto Hulk, da rede Pro-
Tork, chegou a ficar sem 
gasolina e álcool a partir 
das 15h00 da quarta-feira 
sendo o estoque norma-
lizado na manhã desta 
quinta-feira. Nos postos 
Ipiranga e Potencial, não 
há mais gasolina comum ou 
aditivada sem previsão de 
reposição e os estoques de 
diesel e etanol estão baixos.
Apesar do desespero, em 
Wenceslau Braz a situa-
ção está mais tranquila 
em relação aos municí-
pios vizinhos e, conforme 

apurou a reportagem, a 
situação segue normal e, 
segundo os postos con-
sultados, o estoque segue 
normalizado mesmo após o 
movimento peculiar regis-
trado no fim da tarde desta 
quarta-feira. 
Assim como no município 
brazense, em Santo Antô-
nio da Platina a situação 
também segue tranquila e, 
em contato com a maioria 
dos postos consultados, a 
reportagem foi informada 
que os estoques seguem 
normais sem risco de desa-
bastecimento ao menos 
por ora.  
Já em Siqueira Campos, as 
filas também foram regis-
tradas no fim da tarde com 

os siqueirenses correndo 
para encher os tanques 
com medo que os combus-
tíveis acabem. Por ironia 
do destino, essa busca 
desenfreada fizeram com 
que a gasolina e etanol aca-
bassem no auto posto Cana 
Verde, da Rede ProTork. 
Em contato com a admi-
nistração, a reportagem foi 
informada que não há pre-
visão para abastecimento, 
pois os caminhões estão 
parados nos bloqueios. O 
estabelecimento segue com 
estoque de diesel. 
Até à tarde desta quin-
ta-feira (09), o auto posto 
Bom Jesus estava com 
seu estoque normal com 
combustíveis nos tanques, 

mas de acordo com a admi-
nistração do posto, já está 
havendo dificuldades para 
adquirir e transportar os 
combustíveis. 
Em Jacarezinho, o aumento 
da demanda fez com que 
alguns postos registras-
sem a falta de combustí-
veis, principalmente no 
caso da gasolina. Em con-
tato com alguns postos do 
município, a reportagem 
foi informada que até à 
tarde desta quinta-feira a 
maioria ainda estava com 
estoque de etanol, diesel e 
alguns com gasolina, mas 
que o reabastecimento dos 
tanques vai depender da 
liberação dos caminhões 
nos bloqueios das rodovias. 

População faz filas em postos de combustíveis 
e já falta gasolina e etanol na região

Apesar da aflição, na maioria dos municípios a situação segue normalizada. Siqueira 
Campos e Arapoti já tem postos somente com diesel

Da Redação
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Política e
Deputados propõem audiência pública 

para debater 5G no Paraná
Pela proposta, a audiência será no dia 27, a partir das 9h30, por videoconferência com 

transmissão pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo

[TECNOLOGIA]

Os deputados Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) e 
Tião Medeiros (PTB) apre-
sentam na próxima segun-
da-feira (13) requerimento 
propondo uma audiência 
pública na Assembleia 
Legislativa do Paraná para 
debater a implantação da 
tecnologia 5G no Paraná. 
Pela proposta, a audiência 
será no dia 27, a partir 

das 9h30, por videoconfe-
rência, com transmissão 
pela TV Assembleia, site 
e redes sociais do Legis-
lativo. “A tecnologia 5G 
é uma evolução sem pre-
cedentes nas conexões de 
internet e precisamos dis-
cutir o impacto disso, tanto 
social quanto econômico, 
no nosso estado”, afirma 
Romanelli.

De acordo com o Minis-
tério das Comunicações, 
o modelo de concessão 
não será de “venda” das 
frequências e sim pela 
cobrança de um plano de 
investimentos de 20 anos 
por parte das operadoras. 
“Em razão disso, enten-
demos que é fundamen-
tal iniciar este diálogo e 
construir consensos para 

que o Paraná possa apre-
sentar suas demandas em 
relação à nova tecnologia 
de forma estruturada”, 
explica Romanelli.
“Dada a importância da tec-
nologia 5G para o Paraná, 
que agora poderá ampliar 
seu potencial competitivo 
no mundo, é que se faz 
necessária a discussão 

do tema com a sociedade 
civil organizada”, apontam 
os deputados no reque-
rimento. O documento 
reforça que, além da cha-
mada “internet das coisas”, 
a futura rede deve conectar 
escolas da rede pública por 
meio de fibra óptica.

ALEP

A internet móvel 5G 
chegará até às antenas por 
uma rede de fibra óptica e 
terá conexão até 100 vezes 
mais veloz que a 4G, con-
forme prevê o Ministério 
das Comunicações. Entre 
as obrigações previstas no 
edital estão a ampliação da 
conectividade em regiões 
onde atualmente o sinal 
de internet é ruim ou não 
chega.
O governo também quer 
garantir internet de alta 
velocidade em 72 mil esco-
las públicas urbanas de 
todo o País e assegurar 
que haja conexão 4G em 
sete mil escolas rurais 
existentes no Brasil. Outra 
demanda é implantar inter-
net de qualidade nos 48 mil 
quilômetros de rodovias 
federais.

[TECNOLOGIA]

A tecnologia 5G é 
a nova geração de inter-
net móvel e permitirá 
ampliar a transmissão de 
dados. A promessa é que 
ela trará mais velocidade 

para baixar e enviar arqui-
vos, reduzirá o tempo de 
resposta entre diferentes 
dispositivos e tornará as 
conexões mais estáveis.
Essa evolução da rede 

também vai reforçar a cha-
mada “internet das coisas”, 
ao permitir conectar à 
internet muitos objetos 
ao mesmo tempo: celular, 
carro, máquinas, semáfo-

ros, relógio, entre outros.
A rede já começou a funcio-
nar em países como Alema-
nha, China, EUA e Japão. 
No Brasil, o governo fede-
ral prepara atualmente o 

leilão das frequências. O 
edital da licitação já rece-
beu aval do Tribunal de 
Contas da União.

[INTERNET DAS COISAS]

Proposta é de autoria dos 
deputados Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) e Tião 

Medeiros (PTB)
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4Cidades e
LICITAÇÃO DO PNI

Em carta ao presidente do ICMBIo (Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) 
representantes de Foz do Iguaçu apontam que a 
maioria das propostas elencadas pelas cidades lin-
deiras está sendo refutada na elaboração do edital 
de licitação da nova concessão do Parque Nacional 
do Iguaçu. “É um notável recrudescimento dos 
termos contratuais da concessão vindoura”, diz o 
documento assinado pelo prefeito Chico Brasileiros 
e representantes.

Da Redação

[EDUCAÇÃO]
Secretaria de Cultura de Wenceslau 

Braz promove 1º Concurso de 
Leitura com prêmios

Inscrições estão abertas na biblioteca Cidadã e disputa segue até o dia 1º de 
dezembro, com a divulgação dos resultados no di 15 do mesmo mês

A Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo 
de Wenceslau Braz lançou 
no dia 16 de agosto de 2021 
o 1º Concurso Leitor Bra-
zense. Para participar, os 
interessados devem compa-
recer na Biblioteca Cidadã 
Professora Maria Lourdes 
Alves para realizar a sua 
inscrição e escolher um 
livro de sua preferência. 
Após a leitura, o parti-
cipante deve apresentar 
um resumo do livro sendo 

escolhidos os três leitores 
que mais lerem obras.
O concurso segue até o dia 
1º de dezembro e o resul-
tado será divulgado no 
dia 15 do mesmo mês. Os 
vencedores irão receber 
uma bicicleta (1º Lugar); 
um Kindle (2º Lugar) e uma 
Alexa Echo Dot (3º Lugar).
A Secretária Municipal de 
Cultura e Turismo, Suzana 
Aparecida de Souza, res-
salta que a prática da lei-
tura e da escrita estimula 

a criatividade e memori-
zação. “Estamos lançando 
esse primeiro concurso 
para proporcionar o acesso 
de todo acervo da Biblioteca 
Cidadã aos nossos leitores 
Brazenses, pois sabemos 
que ler e escrever são 
ações que amadurecem 
o pensar possibilitando 
novas formas de expressão 
e de comunicação” expli-
cou Suzana.

Após passar por um 
período fechada, a Biblio-
teca Cidadã Professora 
Maria Lourdes Alves, 
conhecida como Professora 
Maria Baiana, reabriu as 
portas a população no dia 
12 de julho. 
O prefeito Atahyde Fer-
reira dos Santos Junior, 
o Taidinho, parabenizou 
a Secretária Suzana e os 
colaboradores Veiga e 
Rosana pelo belo trabalho 
desenvolvido nesta fase de 

reestruração da biblioteca, 
a qual criou um ambiente 
harmonioso e dinâmico, 
tornando este espaço cul-
tural mais aconchegante 
para a comunidade bra-
zense. O Prefeito destacou 
ainda, “Estamos em fase 
de planejamento, novos 
projetos para a Secretaria 
de Cultura serão desenvol-
vidos em breve”.
A Secretária Suzana agra-
deceu o apoio do Chefe do 
Executivo. “Nossa Biblio-

teca está oficialmente 
aberta ao público, princi-
palmente por estar aten-
dendo todos os protocolos 
exigidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, conta-
mos com um vasto acervo 
de livros além de um labo-
ratório de informática e, 
para o final do ano, vamos 
premiar o leitor mais assí-
duo com um presente sur-
presa”, adiantou.

[REABERTURA DA BIBLIOTECA]

Mais saúde e 
segurança no campo

Desde que o SENAR-PR foi criado, em 1992, 
uma de suas primeiras preocupações foi capacitar 
o produtor rural paranaense para o uso correto dos 
agroquímicos. Na época, o desconhecimento do 
manejo destes produtos, bem como dos equipamentos 
de aplicação, levava a muitos casos de intoxicação.

Não por acaso, as formações nesta área são 
sempre as mais procuradas entre os mais e 300 cursos 
oferecidos gratuitamente pela instituição. Atualmente 
são oferecidos seis cursos na área de aplicação 
de agroquímicos (NR 31.8, tratorizado de barras, 
autopropelido, costal manual, combate às formigas 
cortadeiras e turbopulverizador), mas um sétimo curso 
está chegando para atualizar esse catálogo.

Trata-se do curso-piloto “Inspeção Periódica de 
Pulverizadores para Produtores e Trabalhadores Rurais”, 
que está em fase de implantação pelo SENAR-PR. Com 
carga horária de oito horas a nova formação aborda 
conteúdos fundamentais na manutenção periódica dos 
pulverizadores, tanto os acoplados a tratores quanto os 
chamados autopropelidos. Entre os temas abordados está 
um checklist para melhor calibragem dos pulverizadores.

Em um primeiro momento este curso será aplicado 
em 81 municípios, escolhidos tecnicamente conforme 
a relevância na produção de grãos e a presença de 
culturas sensíveis à deriva como produção de uvas, 
bicho da seda, entre outros. Mas em breve estará 
disponível em todo Paraná!

sistemafaep.org.br



Radar e 5
FOLHA EXTRA sexta-feira, 10 de setembro de 2021 - Edição 2587

Um indivíduo foi 
preso na tarde desta quar-
ta-feira (08) suspeito de 
cometer os crimes de assé-
dio sexual e tentativa de 
estupro. O caso foi regis-
trado em Jaguariaíva. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 16h00 a equipe 
foi informada sobre o caso 
de uma mulher de 36 anos 
que havia dado entrada no 
hospital Carolina Lupion 
com ferimentos pelo corpo 
após ter sido vítima de uma 
tentativa de estupro. Diante 
da informação, os policiais 
foram até o hospital para 
averiguar a situação. 
Em contato com a vítima, 
esta passou a relatar que 
estava retornando para sua 
casa pela rodovia quando 
um veículo parou e lhe 
ofereceu uma carona. A 
mulher acabou aceitando, 

mas logo após entrar no 
automóvel o suspeito des-
viou o caminho e foi em 
direção a uma estrada 
rural, momento em que 
começou a dirigir em alta 
velocidade. Diante da situa-
ção e com medo, a mulher 
acabou pulando do auto-
móvel em movimento o que 
acabou ocasionando os feri-
mentos. Em seguida, pediu 
socorro em uma residência 
e permaneceu no local até a 
chegada do seu irmão que a 
levou para o hospital. 
Em posse das característi-
cas do suspeito, que traba-
lha como técnico de manu-
tenção em uma empresa 
de internet no município, 
as equipes policiais deram 
início as diligências indo 
até a empresa de internet, 
onde foi confirmado se 
tratar da mesma pessoa. O 
suspeito não foi encontrado 

no local e os policiais foram 
até sua residência onde 
o mesmo foi localizado. 
Indagado sobre a situação, 
confirmou aos policiais os 
fatos narrados pela vítima 
dizendo ainda que a mulher 
deveria saber de suas inten-
ções ao lhe oferecer carona. 
Frente aos fatos, ele foi 
conduzido para delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 
Enquanto os fatos eram 
registrados, o gerente da 
empresa de internet chegou 
ao local informando que 
recebeu a denúncia de uma 
jovem relatando que o sus-
peito havia ido até sua resi-
dência para realizar uma 
manutenção e, durante 
a prestação do serviço, 
assediou a adolescente que 
fugiu da residência e pediu 
ajuda aos vizinhos. 

Da Redação

Momentos após a vítima procurar a polícia, uma 
adolescente também denunciou o suspeito por assédio

Mulher ganha carona e sofre tentativa 
de estupro em Jaguariaíva

[PERIGO]

Um homem de 37 
anos foi preso na noite 
desta quarta-feira (09) 
por tentar matar o pró-
prio pai. A ocorrência foi 
registrada no município 
de Cornélio Procópio.
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
por volta das 20h30 à 
equipe foi acionada para 
prestar atendimento a 
uma ocorrência de vio-
lência doméstica onde um 
homem de 37 anos havia 
sido contido após tentar 
matar o próprio pai, um 
idoso de 65 anos. Diante 
do chamado, os policiais 
foram até a residência 
situada no Jardim Nova 

Esperança para averiguar 
a situação. 
No local, a vítima passou 
a relatar que o filho havia 
deixado o Depen no dia 
anterior e chegou em 
sua residência bastante 
alterado partindo para 
cima do idoso tentando 
lhe dar uma facada no pes-
coço, porém, felizmente, 
o homem conseguiu se 
defender com uma ban-
queta. 
Frente aos fatos, o sus-
peito foi novamente preso 
e encaminhado a delega-
cia da Polícia Civil para 
que fossem tomadas as 
providências cabíveis ao 
caso. 

Homem tenta matar 
o próprio pai e acaba 
preso um dia depois 

de sair da cadeia

Da Redação

Situação foi registrada na noite 
desta quarta-feira no Jardim Nova 
Esperança em Cornélio Procópio

[VIOLÊNCIA]

Adolescente é esfaqueado ao tentar defender a mãe das agressões do padrasto

Um adolescente foi 
esfaqueado ao tentar salvar 
a vida de sua mãe que 
estava sendo ameaçada 
pelo seu companheiro e 
padrasto do menor. A ocor-
rência foi registrada na 
noite da terça-feira (07) em 
Santo Antônio da Platina. 
De acordo com informações 

da Polícia Militar, a equipe 
foi acionada para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência de tentativa de homi-
cídio na Rua Frei Henrique 
no bairro Júnior Afonso. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação. 

No local, em contato com 
uma mulher esta passou a 
relatar que ela e o marido 
tiveram uma discussão 
e, em dado momento, o 
homem partiu em sua 
direção com uma faca. 
Com isso, seu filho, um 
adolescente de 16 anos, 
tentou lhe proteger das 

agressões do padrasto, mas 
acabou sendo esfaqueado 
pelo suspeito. Logo após 
cometer o crime, o agressor 
tentou fugir do local, mas 
foi contido e linchado por 
populares. 
Frente aos fatos, o menor 
foi encaminhado ao Pronto 
Socorro para receber aten-

dimento médico com sus-
peita de ferimentos na 
região da costela, braços 
e nádegas. Já o agressor 
foi preso e encaminhado 
juntamente com a faca 
apreendida até a delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 

Da Redação
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BANCO 13

OBH
ACOLHIMENTO
FALIMENTAR

CMLERT
SIAPAMEBA
APTOSOVC

ORGENERO
GRALMIRIM

EPAECOOU
TANINOSN

DOLCEDSTI
RHPAALTA

RALECALAR
EDROLSI

ABSOLUTISTA

Liga o
pistão ao 
eixo de

manivelas

Relativo à 
dissolu-
ção de

empresa

Desajei-
tado; em-
baraçado

Feitio
aproxima-
do do logo 

do SUS

Altera um
artigo da

Cons-
tituição

Nilo,
Amazo-
nas e

Mississipi

Lagoa 
do Rio 
Grande 
do Sul

(?) hei!,
saudação
a Iansã

(Candom.)

Repercu-
tiu; repro-

duziu

Conser-
vante

natural 
do vinho

Doença
que afeta

a vida
sexual

"(?) Girl
on Earth",
turnê de
Rihanna

"La (?) Vi-
ta", filme
de Fellini

País
andino da

moeda
novo sol

Classe
que go-
verna na 

oclocracia

Ação que
equivale a
consentir

(dito)
O regime
vigente na
Europa no
séc. XVIII

O de bens
consta 
do in-

ventário

Trecho da
estrada 

de curvas
opostas

Estanho
(símbolo)
(?) qual:

igual

Estudar 

Membro
da ONU

Parasita
que pro-

voca a di-
senteria

Relativos 
à memória Discordância violenta

Iniciativa que garante alimen-
tação de qualidade a famílias 

de baixa renda

Estilo
literário
Jogada
(fut.)

Capazes; 
habilitados

Pilão

Aumento 
(de preços)
"Belo", em 
"caligrafia"

Centro de (?): abriga
pessoas
em situa-

ção de rua

Local do
palácio de
Zeus (Mit.)

Escultor
paulista
de "Coluna Etrusca"

4/gral — last. 5/dolce. 10/mnemônicos. 14/caciporé torres.

Anitta, que já demostrou 
diversas vezes sua insatisfação com 
o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), rasgou o verbo ontem. Por 
meio dos Stories do Instagram, a 
cantora reprovou o fato da manifes-
tação pró Bolsonaro e revelou um 
sonho bizarro que teve envolvendo 
o chefe de Estado.

“Hoje inclusive eu tive um sonho 
muito doido, eu sonhei que o 
fã-clube do Bolsonaro estava na 
frente da minha casa pra me dar 
um tiro. No sonho eu saia de casa 
assim mesmo porque até no sonho 
eu prefiro tomar um tiro do que 
ficar na mão desses doidos”, come-
çou Anitta.

Anitta diz que prefere 
levar tiro a ficar na mão do 

governo Bolsonaro

Grazi Massafera, 39 anos, 
apagou todas as fotos que tinha com 
Caio Castro, 32, das redes sociais. 
Isso aconteceu poucos dias depois 
que eles decidiram por um fim na 
relação. Eles namoraram entre 2019 
e agosto de 2021. A atriz excluiu 
(ou arquivou) todas as imagens 
em que o ex aparecia em seu feed 
do Instagram.
”Meu relacionamento com o Caio 

chegou ao fim porque entendemos 
que era hora de seguirmos sepa-
rados. O que posso dizer agora é 
que encerramos a nossa história. 
“, afirmou Grazi Massafera na 
época. Ela apagou as fotos logo após 
polêmicas e até ameaças de morte 
contra Larissa Bonesi, atriz que 
supostamente estaria vivendo um 
affair com Caio Castro.

Após rumores de traição, Grazi 
Massafera apaga fotos com Caio 

Castro das redes sociais

Nesta quarta-feira (08) a 
cantora Sandy revelou que come-
çou a fazer terapia aos 18 anos 
para conseguir lidar com a pres-
são da fama. A artista falou sobre 
o assunto durante uma entrevista 
para o canal “Seja Seu” coman-
dado por Brunno Rangel. 

Sandy revela que começou 
a fazer terapia aos 18 anos

“Comecei com 18 anos. Estava me 
sentindo muito exposta na mídia e 
estava precisando de ferramentas 
para lidar com isso. Porque não 
é normal, não é fácil. Não dá pra 
dizer que isso é light, leve, tran-
quilo. Não é”, explicou.
Sandy ainda contou que a analise 
a ajudou a descobrir uma maneira 
de conseguir levar a fama e a 
exposição de um jeito mais leve: 
“E eu ainda estava lidando com 
coisas da adolescência, paixoni-
tes, aquele momento que a gente 
está”, completou.
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Da Redação

Prefeitura de Ibaiti pede a colaboração 
da população, para que não jogue lixo 

e entulho nas vias públicas
Moradores descartam lixos e entulhos em locais inapropriados, 
atrapalhando os trabalhos de conclusão da pavimentação da 

extensão da Rua Margarida Franklin Gonçalves

A Prefeitura Muni-
cipal de Ibaiti em parceria 
com o Governo do Estado 
do Paraná está realizando 
obras de pavimentação da 
extensão da Rua Marga-
rida Franklin Gonçalves. 
A importante rua, liga o 
centro da cidade aos bair-
ros Sub 50, Área Verde, 
João Edmundo de Carvalho 
e outros bairros próximos. 
Também estão sendo pavi-
mentadas as ruas Jonas 
Marquês da Silva, José 
Claudomiro Gonçalves, 
Noé Borges, Ana Neri e 
travessa Sirlene da Silva 
Bento.
São 5.279.93 metros qua-
drados de pavimentação 
do tipo bloquetes pavers, 
que além de ser uma pavi-
mentação mais drenante, 
garante melhor trafegabi-
lidade e possui uma bela 
decoração. A pavimentação 
neste setor levará cidada-
nia e dignidade aos mora-
dores dos bairros que há 
anos vivem com poeiras em 

dias secos e lamas em dias 
chuvosos. A pavimentação 
vai melhorar também a 
acessibilidade das pessoas 
residentes nesses bairros 
que diariamente precisam 
ir ao centro da cidade.
Para iniciar as obras, a 
Prefeitura Municipal reti-
rou do local cerca de 300 
caminhões de entulhos.
No cruzamento entre a 
Rua Margarida Franklin 
Gonçalves com as ruas 
Noé Borges, José Clau-
domiro Gonçalves e Ana 
Nery, a Prefeitura está 
construindo uma grande 
rotatória que servirá para 
orientar o fluxo de veículos 
garantindo mais segurança 
aos pedestres. Ocorre que 
no local, os moradores 
voltaram a descartar lixos 
e entulhos, principalmente 
nos passeios (calçadas). 
Além de atrapalhar a mobi-
lidade das pessoas, o acú-
mulo de lixo e entulhos 
leva riscos à saúde de todos, 
além do efeito de poluição 

visual.
Por isso, a Prefeitura Muni-
cipal de Ibaiti, mais uma 
vez, faz um apelo e pede a 
colaboração da população 
para participar e ajudar o 
poder público a manter a 
cidade limpa não jogando 
entulhos e materiais sem 
serventia nas ruas, cal-
çadas, terrenos e vias 
públicas.
Ao jogar lixo no chão e 
não zelarem pela limpeza 
das calçadas e das ruas 
em frente suas residên-
cias, os munícipes contri-
buem para que ocorra o 
entupimento de bueiros, 
provocando alagamentos 
e trazendo prejuízos para a 
comunidade e os próprios 
moradores.
A Secretaria de Obras 
Viação e Serviços Urbanos 
pede a conscientização 
das pessoas para manter 
a limpeza da cidade e com 
isso contribuir com a saúde 
de todos.

Da Assessoria

[NO PRAZO]

Romanelli destaca 
andamento das obras 
do Contorno Sul em 

Wenceslau Braz

Deputado destacou que os 
serviços estão dentro do 

cronograma de execução e a 
previsão para conclusão é no 
primeiro semestre de 2022

O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
destacou nesta quarta-
-feira (8), o avanço das 
obras do Contorno Sul de 
Wenceslau Braz. Iniciado 
em março, o projeto tem 
previsão de conclusão 
para o primeiro semes-
tre de 2022. “O ritmo 
das obras está dentro 
do cronograma e é fun-
damental para retirar o 
tráfego pesado de dentro 
da cidade”, disse.
Romanelli avalia que o 
contorno, além de garan-
tir maior segurança para 
os moradores da cidade e 
para os usuários da rodo-

via, vai dar maior fluidez 
ao trânsito de cargas e de 
pessoas. O trecho facili-
tará o acesso às cidades de 
Santana de Itararé e São 
José da Boa Vista, assim 
como à divisa do Paraná 
com o estado de São Paulo.
O Contorno Sul terá três 
quilômetros e extensão e 
prevê uma interseção em 
nível no entroncamento 
com a PR-422, além de 
um viaduto sobre linha 
férrea com extensão de 
30 metros. A rodovia terá 
duas faixas de 3,50 metros 
de largura e acostamen-
tos de 1,3 metro.
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Com avanço de 3,3%, indústria do Paraná tem o 

terceiro maior crescimento do País em julho

[RECUPERAÇÃO]

O Paraná foi o terceiro 
Estado do País com maior 
crescimento na produção 
industrial em julho. O 
avanço foi de 3,3% de acordo 
com a Pesquisa Industrial 
Mensal-Regional (PIM-P-
F-Regional), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divul-
gada nesta quinta-feira 
(09) – apenas Bahia (6,7%) 
e Espírito Santo (3,7%) tive-
ram desempenho superior 

no período. Em relação à 
Região Sul, Santa Catarina 
(-1,5%) e Rio Grande do 
Sul (-1,7%) apresentaram 
retração, acompanhando a 
média brasileira, que ficou 
em -1,3% no mesmo recorte.
“Esses números são rele-
vantes porque reforçam 
uma vez mais que as medi-
das tomadas pelo Governo 
do Estado para reaquecer a 
economia em razão da pan-
demia da Covid-19 surtiram 

efeitos. A retomada está 
realmente acontecendo, 
com a abertura de mais 
de 132 mil empregos com 
carteira assinada no ano 
e mais de R$ 50 bilhões em 
investimentos privados 
desde 2019,”  destacou o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.
No comparativo com julho 
do ano passado, um dos 
períodos mais severos da 
pandemia, o crescimento 

da indústria paranaense 
foi de 8,2%, novamente o 
terceiro melhor resultado 
do País, atrás somente de 
Espírito Santo (9,4%) e 
Minas Gerais (8,6%).
Já no acumulado dos últi-
mos 12  meses (agosto de 
2020 a julho de 2021), o 
Estado também apresentou 
resultado positivo, com 
crescimento de 11,5% em 
relação ao período exata-
mente anterior (julho de 

2019 a agosto de 2020), o 
sexto principal desempe-
nho do Brasil.
“Além de incentivar a che-
gada de novos investidores, 
nós como Estado buscamos 
favorecer, acabando com a 
burocratização da máquina 
pública, o que facilita a 
tomada de ações. O Paraná 
tem um bom ambiente para 
atrair investimentos”, res-
saltou Ratinho Junior.

No comparativo com julho do ano passado, um dos períodos mais severos da pandemia, o 
crescimento da indústria paranaense foi de 8,2%, novamente o terceiro melhor resultado do País

AEN

Segundo o levanta-
mento mensal do IBGE 
(variação entre julho de 
2020 e de 2021), o cresci-
mento foi impulsionado 
pelos bons resultados da 
fabricação de veículos auto-

motores, reboques e carro-
cerias (83%); máquinas 
e equipamentos (52,6%), 
produtos de metal (18,5%), 
celulose, papel e produtos 
de papel (6,8%), produtos 
de minerais não-metáli-

cos (3,9%) e produtos de 
madeira (2,9%).
O incremento em julho 
acompanha uma série de 
bons resultados do Paraná 
ao longo dos últimos perío-
dos analisados. Mês a mês, 

sempre em relação ao 
mesmo recorte do ano ante-
rior, a expansão industrial 
foi de 8,2% em julho/2021; 
7,5% em junho/2021; 23% 
em maio/2021;  54,3% 
em abril/2021; 16,9% em 

março/2021; 3,5% em feve-
reiro/2021; e 11,5% em 
janeiro/2021.

[MÊS A MÊS]

Com a queda de 1,3% 
da indústria nacional de 
junho para julho de 2021, 
na série com ajuste sazonal, 
sete dos 15 locais pesquisa-
dos pelo IBGE apresenta-

ram taxas negativas, com 
destaque para o Amazonas 
(-14,4%). São Paulo (-2,9%), 
Minas Gerais (-2,6%), Pará 
(-2,0%), Rio Grande do Sul 
(-1,7%), Santa Catarina 

(-1,5%) e Rio de Janeiro 
(-1,4%) completaram o con-
junto de locais com recuo 
na produção nesse mês.
Já a Bahia (6,7%) apontou a 
maior alta nesse mês. Espí-

rito Santo (3,7%), Região 
Nordeste (3,4%), Paraná 
(3,3%), Pernambuco (2,5%), 
Ceará (1,5%), Mato Grosso 
(1,1%) e Goiás (0,8%) assi-
nalaram os demais resul-

tados positivos.
Na comparação com julho 
de 2020, o setor industrial 
nacional cresceu 1,2%.

[NACIONAL]
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ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 01/2021 
“Promulga a proposição sancionada 
tacitamente, em virtude do silêncio de 
sanção ou veto, pelo Prefeito Municipal, 
nos termos dos artigos 40, IV, e 63, §7º, 
da Lei Orgânica Municipal e artigos 33, 
III, e 212, ambos do Regimento Interno”.  

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE 
JABOTI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, definidas pelos artigos 40, IV, e 63, §7º, da Lei Orgânica 
Municipal e artigos 33, III, e 212, ambos do Regimento Interno, 
CONSIDERANDO a aprovação, pela Câmara de Vereadores, 
do Projeto de Lei Complementar n.º 15/2019, de 21 de 
novembro de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo; 
CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição 
legislativa foi recebido pelo Poder Executivo em data de 10 de 
dezembro de 2019; 
CONSIDERANDO que é irrelevante o fato de a composição do 
Legislativo que vai promulgar a lei complementar ser diferente 
daquela que a aprovou, pois já houve a manifestação soberana 
e regular do parlamento sobre a matéria;  
CONSIDERANDO que houve sanção tácita do Projeto de 
Complementar n.º 15/2019, já que, no prazo estabelecido pela 
Lei Orgânica Municipal o Chefe do Pode Executivo não se 
manifestou contrário à sua aprovação; 
CONSIDERANDO o Ofício nº 293/2021 do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal Regis William Siqueira Rodrigues 
informando acerca da ausência de Promulgação do projeto de 
Lei 15/2019, acompanhado das fundamentações pertinentes;  
CONSIDERANDO a teor artigos 40, IV, e 63, §7º, da Lei 
Orgânica Municipal e artigos 33, III, e 212, ambos do 
Regimento Interno que, no silêncio do Prefeito, cabe ao o 
Presidente da Câmara a promulgação;  
RESOLVE:  
Art. 1º. PROMULGAR a Lei Complementar nº 48/2021, 
oriunda do Projeto de Lei Complementar 15/2019, de 21 de 
novembro de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, cujo conteúdo faz parte integrante do presente ato 
de promulgação.  
Art. 2º. Publique-se e registre-se 
Câmara de Vereadores de Jaboti/Pr, 09 de setembro de 2021.  

LUIS HENRIQUE MORÉ DE FREITAS SILVA 
Presidente da Câmara 

 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 48/2021, de 09 de setembro de 
2021. 

Súmula: Altera o Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal, Lei 
Complementar no. 05/2013, de 23 de 
julho de 2013, e dá outras providências 

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaboti, Estado do 
Paraná, aprovou e eu Luis Henrique Moré de Freitas Silva, 
Presidente da Câmara, promulgo a seguinte lei complementar: 
Art. 1º. O art. 28 do Estatuto do Magistério, Lei Complementar 
nº. 05/2013, de 23 de julho de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 28. A Jornada de trabalho do professor poderá ser 
parcial ou integral, correspondendo, respectivamente, 
a: 
I - Para os professores com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais deve ser observado o limite máximo 
de 2/3 (dois terços) da carga horária para o 
desempenho das atividades de interação com os 
educandos, em acordo com a Lei Federal no. 11.738, 
de 16 de julho de 2008. Dos 1/3 (um terço) restante, 4 
(quatro) horas poderão ser feitas em local de livre 
escolha pelo professor e as outras dentro da 
instituição, desde que respeitadas as disposições 
contidas no parágrafo único deste artigo. 
II – Para os professores com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais deve ser observado o 
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária 
para o desempenho das atividades de interação com 
os educandos, em acordo com a Lei Federal no 
11.738, de 16 de julho de 2008. Dos 1/3 (um terço) 
restante, 8 (oito) horas poderão ser feitas em local de 
livre escolha pelo professor e as outras dentro da 

instituição, desde que respeitadas as disposições 
contidas no parágrafo único deste artigo. 
Parágrafo único. Para ter direito ao cumprimento das 
horas atividades conforme determinado nos incisos 
acima, o professor deverá cumprir integralmente as 
determinações especificadas em regulamentação a 
ser expedida por Decreto Municipal, sob pena de o 
professor ter de cumprir todas as horas atividades na 
respectiva instituição de sua lotação. 

Art. 2º. Fica revogado o art. 29 da Lei Complementar nº. 
05/2013, de 23 de julho de 2013. 
Art. 3ª. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Câmara Municipal de Jaboti, em 09 de setembro de 2021. 

LUIS HENRIQUE MORÉ DE FREITAS SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 
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CONSIDERANDO a aprovação, pela Câmara de Vereadores, 
do Projeto de Lei Complementar n.º 15/2019, de 21 de 
novembro de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo; 
CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição 
legislativa foi recebido pelo Poder Executivo em data de 10 de 
dezembro de 2019; 
CONSIDERANDO que é irrelevante o fato de a composição do 
Legislativo que vai promulgar a lei complementar ser diferente 
daquela que a aprovou, pois já houve a manifestação soberana 
e regular do parlamento sobre a matéria;  
CONSIDERANDO que houve sanção tácita do Projeto de 
Complementar n.º 15/2019, já que, no prazo estabelecido pela 
Lei Orgânica Municipal o Chefe do Pode Executivo não se 
manifestou contrário à sua aprovação; 
CONSIDERANDO o Ofício nº 293/2021 do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal Regis William Siqueira Rodrigues 
informando acerca da ausência de Promulgação do projeto de 
Lei 15/2019, acompanhado das fundamentações pertinentes;  
CONSIDERANDO a teor artigos 40, IV, e 63, §7º, da Lei 
Orgânica Municipal e artigos 33, III, e 212, ambos do 
Regimento Interno que, no silêncio do Prefeito, cabe ao o 
Presidente da Câmara a promulgação;  
RESOLVE:  
Art. 1º. PROMULGAR a Lei Complementar nº 48/2021, 
oriunda do Projeto de Lei Complementar 15/2019, de 21 de 
novembro de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, cujo conteúdo faz parte integrante do presente ato 
de promulgação.  
Art. 2º. Publique-se e registre-se 
Câmara de Vereadores de Jaboti/Pr, 09 de setembro de 2021.  

LUIS HENRIQUE MORÉ DE FREITAS SILVA 
Presidente da Câmara 

 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 48/2021, de 09 de setembro de 
2021. 

Súmula: Altera o Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal, Lei 
Complementar no. 05/2013, de 23 de 
julho de 2013, e dá outras providências 

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaboti, Estado do 
Paraná, aprovou e eu Luis Henrique Moré de Freitas Silva, 
Presidente da Câmara, promulgo a seguinte lei complementar: 
Art. 1º. O art. 28 do Estatuto do Magistério, Lei Complementar 
nº. 05/2013, de 23 de julho de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 28. A Jornada de trabalho do professor poderá ser 
parcial ou integral, correspondendo, respectivamente, 
a: 
I - Para os professores com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais deve ser observado o limite máximo 
de 2/3 (dois terços) da carga horária para o 
desempenho das atividades de interação com os 
educandos, em acordo com a Lei Federal no. 11.738, 
de 16 de julho de 2008. Dos 1/3 (um terço) restante, 4 
(quatro) horas poderão ser feitas em local de livre 
escolha pelo professor e as outras dentro da 
instituição, desde que respeitadas as disposições 
contidas no parágrafo único deste artigo. 
II – Para os professores com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais deve ser observado o 
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária 
para o desempenho das atividades de interação com 
os educandos, em acordo com a Lei Federal no 
11.738, de 16 de julho de 2008. Dos 1/3 (um terço) 
restante, 8 (oito) horas poderão ser feitas em local de 
livre escolha pelo professor e as outras dentro da 

instituição, desde que respeitadas as disposições 
contidas no parágrafo único deste artigo. 
Parágrafo único. Para ter direito ao cumprimento das 
horas atividades conforme determinado nos incisos 
acima, o professor deverá cumprir integralmente as 
determinações especificadas em regulamentação a 
ser expedida por Decreto Municipal, sob pena de o 
professor ter de cumprir todas as horas atividades na 
respectiva instituição de sua lotação. 

Art. 2º. Fica revogado o art. 29 da Lei Complementar nº. 
05/2013, de 23 de julho de 2013. 
Art. 3ª. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Câmara Municipal de Jaboti, em 09 de setembro de 2021. 

LUIS HENRIQUE MORÉ DE FREITAS SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

PORTARIA Nº. 113/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
EXONERAR por pedido de dispensa,  a partir do dia 
31 de agosto de 2021, a servidora Camila Cristina 
Otávio, portadora da Cédula de Identidade RG. 
nº. 6.815.899-0, ocupante do cargo de Técnico de 
Enfermagem, do Quadro de Pessoal Efetivo desta 
Municipalidade.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR,  09 de setembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº. 114/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
EXONERAR por motivo de falecimento, a partir do 
dia 06 de setembro de 2021, o servidor Luiz Antero 
Pinto, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 
204.425-5, ocupante do cargo de Motorista, do 
Quadro de Pessoal Efetivo desta Municipalidade.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR,  09 de setembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL-Aditivo 
Nº: 03/2021 - Contrato Nº: 1/2021-Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contratada: 
TERCERIZA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. 
Vigência: Início: 02/09/2021 Término: 07/01/2022 
Licitação: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia 
Nº.: 11/2020 Recursos: Objeto: Fica prorrogado o 
prazo de vigência do presente contrato, passando de 
07 de setembro de 2021 para 07 de janeiro de 2022, 
ficando então alterada a cláusula décima sétima do 
referido contrato. Pinhalão, 03 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ERRATA 
- HOMOLOGAÇÃO
A Comissão de Pregão, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALÃO, comunica que na homologação 
do Pregão Eletrônico 74/2021 publicado em 08 de 
setembro de 2021, houve um erro no número do 
edital. Portanto, segue: 
Onde se lê: Pregão Eletrônico nº. 72/2021 de 
13/08/2021.
Leia-se: Pregão Eletrônico n°. 74/2021 de 17/08/2021. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão Em 09 
de setembro de 2021. DIONISIO ARRAIS DE ALEN-
CAR - Prefeito Municipal.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO EXTRATO CONTRATUAL - Aditivo 
Nº: 03/2021 - Contrato Nº: 91/2021 Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contra-
tada: AUTO POSTO PR 272 LTDA Valor: 5.869,80 
(cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta 
centavos) Vigência: Início: 09/09/2021 Término: 
15/04/2022 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
25/2021 Objeto: Fica realinhado o valor dos itens do 
presente contrato, passando o valor do item Nº 02 
(Gasolina Comum), passando o valor unitário do litro 
de R$ 5,57 para R$ 5,75. Diante do realinhamento 
citado acima, altera-se o valor contratual, aumen-
tando o valor de R$ 5.869,80 referente aos litros 
restantes do referido item. O valor total do contrato 
de R$ 228.908,36 para R$ 234.778,16. 
Pinhalão, 9 de Setembro de 2021

Primeiro edital de chamamento do Processo Seletivo 
nº 03/2021
1. O Prefeito do Município de Pinhalão, o Sr. Dionisio 
Arrais de Alencar no uso de suas atribuições legais, 
vem por intermédio deste, convocar os candidatos 
aprovados no processo seletivo 03/2021; 
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Edital nº 04  
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO Nº 03/2021
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais vem 
através deste, divulgar, após a análise dos recursos interpostos, o resultado final do Processo Seletivo nº 
03/2021:
1.1 A lista de Classificados para as vagas gerais está no anexo I e a Relação de Desclassificados por não 
apresentarem pontuação na prova de títulos está no anexo II deste edital.
Pinhalão, 03 de setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

ANEXO I – CLASSIFICADOS
VAGA: PINHALÃO
NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DATA DE NASCIMEN-

TO
|99680823920|IRONEI SILVEIRA ANTUNES| 6,0 1º 01/02/1975
|24833105837|FABIO AUGUSTO DE LIMA| 6,0 2º 04/09/1976
|06544038997|ANDERSON VILAS BOAS SANTOS| 6,0 3º 25/08/1989
|00710387873|IZAIAS LEMES DOS SANTOS| 5,5 4º 04/10/1957
|04899786905|MARCO INOCENCIO MIRANDA| 5,5 5º 12/03/1986
|02659526974|VALDIR INOCENCIO TEIXEIRA PINTO| 5.0 6º 22/05/1980
|07246091998|JEAN DE MELO DA LUZ| 4,5 7º 02/01/1992
|24986277820|ALEXANDRE DE SOUZA BAPTISTA| 4,0 8º 24/06/1975
|17732349865|CLODOALDO MARCOS ALVES DA ROSA| 3,5 9º 15/08/1974
|10655529802|FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS| 3,0 10º 28/10/1970
|00848392957|DENNISMARI DE OLIVEIRA| 2,5 11º 13/11/1983
|06525697905|FRANK SINATRA CRISTIANO| 2,5 12º 13/09/1990
|05630273809|NELSON BALDIM| 1,0 13º 10/02/1958

VAGA: LAVRINHA
NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DATA DE NASCIMEN-

TO
|07872663961|GABRIEL ANTONIO MACHADO MORAIS| 3,0 1º 17/03/1997
|11056759984|ELIVELTON CARLOS DA SILVA| 2,0 2º 07/01/1999
|04647932974|VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA| 1,5 3° 14/11/1982
|10179447920|JHONATAS CIEL RODRIGUES LISBOA SOUTA| 1,0 4º 30/09/1996

ANEXO II – DESCLASSIFICADOS
VAGA: PINHALÃO
NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DATA DE NASCIMEN-

TO
|04246806960|JOELMA ISIDORO DOS SANTOS MARIA| 0,0 - -
|53277635953|DARLEI ARISTIDES DE CARVALHO| 0,0 - -
|08447561992|EDUARDO FELIX DE PAULA| 0,0 - -
|02734269902|DEVERSON BENEDITO DA SILVA| 0,0 - -
|0272426975|RAMIRO ALVES DA MOTA| 0,0 - -

VAGA: LAVRINHA
NOME PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DATA DE NASCIMEN-

TO
|02307445919|APARECIDO TEIXEIRA DE SOUSA| 0,0 - -

PINHALÃO

Os candidatos aprovados e convocados no processo 
seletivo 03/2021, conforme a descrição e vagas abaixo 
ofertadas:  
MOTORISTA – VAGA PARA PINHALÃO
IRONEI SILVEIRA ANTUNES
FABIO AUGUSTO DE LIMA
ANDERSON VILAS BOAS SANTOS
MOTORISTA – VAGA PARA LAVRINHA
GABRIEL ANTONIO MACHADO MORAIS
ELIVELTON CARLOS DA SILVA
2. Os aprovados nos cargos acima, deverão com-
parecer no dia 15 de setembro de 2021, a partir das 
08:30 horas no setor de recursos humanos da pre-
feitura municipal, para apresentar a documentação, 
logo em seguida o candidato deverá comparecer na 
Unidade Básica de Saúde do Município de Pinhalão, 
situada na rua Geraldo Vieira, nº 410, para realizar 
os exames médicos:  
a) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do 
Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
b) cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou 
da Certidão de Casamento;
c) prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
d) prova de quitação com o serviço militar para o 
candidato do sexo masculino;
e) cópia autenticada do documento de Identificação;
f) cópia autenticada do Cartão do CPF;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
(Folha de identificação onde constam número e sé-
rie, e folha de (Contrato de trabalho) acompanhada 
obrigatoriamente de declaração do empregador onde 
conste claramente a identificação do Serviço reali-
zado, o período de início e término/atual do contrato 
de trabalho e descrição das atividades executadas;
h) 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
i) cópia, autenticada da Certidão de Nascimento do 
(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) certidão Negativa Criminal e Cível expedido pela 
Comarca onde reside;
k) certidão Negativa dos Cartórios de Protestos de 
Títulos;
l) cópia autenticada do comprovante de residência;
m) número do PIS/PASEP.
n) conta no salário ou corrente do Banco do Brasil.
2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Pinhalão – PR 08 de setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - PREFEITO MU-
NICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2021

O Prefeito Municipal de Salto do Itararé/PR, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade a Lei 
nº 8.666/93, art. 49, considerando que, em razão 
da necessidade de sanar falhas encontradas no 
processo licitatório, que gerou o certame em refe-
rência, proporcionando divergências entre o objeto 
do plano de trabalho e com vistas a refazer as in-
formações necessárias a uma aquisição satisfatória 
numa próxima licitação, resolve ANULAR o Processo 
Administrativo nº 87/2021, modalidade Pregão Pre-
sencial n° 38/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, ATRAVÉS DO 
PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 
RURAIS EM BAIRROS DO MUNICIPIO DE SALTO 
DO ITARARÉ/PR.

Salto do Itararé/PR, 09 de setembro de 2021.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021

A Prefeitura Municipal de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, localizado na Rua Eduardo Bertoni Junior, 
471, centro, Salto do Itararé-PR, torna público para o 
conhecimento dos interessados que, a TOMADA DE 
PREÇO Nº 05/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ATRA-
VÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA 
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, BANHEIROS E 
DECK, NO “MEU CAMPINHO”, conforme especi-
ficado no anexo I do edital, encontra-se com nova 
data para sessão pública. O Certame ocorrerá em 

nova data, sendo, portanto, o Credenciamento dos 
interessados no dia 29/09/2021, até às 09h00min e 
a abertura da sessão pública, com recebimento dos 
envelopes de “propostas de preços”, “documentos de 
habilitação” e abertura dos respectivos envelopes, 
dia 29/09/2021, 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 sitararelici-
tacao@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
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AVISO DE ABERTURA CHAMADA PÚBLICA N° 
03/2021

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Salto 
do Itararé, Estado do Paraná, a Chamada Pública 
N° 03/2021, que trata da CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
ESTRUTURAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO ELETRÔ-
NICO E PRESENCIAL, PARA VENDA DE BENS DO 
MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento 
das empresas interessadas será até o dia 28/09//2021, 
às 09h00min e a abertura da sessão pública, com 
recebimento dos envelopes com “documentos de Ha-
bilitação” e a abertura dos respectivos envelopes no 
dia 28/09/2021, às 09h30min. 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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 07/2021

  Encontra-se aberto na Prefeitura 
Municipal de Salto do Itararé, Estado do Paraná, 
o Edital da TOMADA DE PREÇO N° 07/2021, tipo 
Menor Preço Global, para Contrato, que trata de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2021.

Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
Do(s) Contratado(s): ELIZABETE MARIA DE OLI-
VEIRA MAIA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
Inscrita no CNPJ sob o n° 24.239.710/0001-37;
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa no valor de R$1.620,00 (um mil e seiscentos 
e vinte reais). A despesa decorrente desta contrata-
ção correrá sob a seguinte dotação orçamentária: 
02.02.04.122.0002.2.002 – (Manutenção da Admi-
nistração Pública).
Da Justificativa: Trata-se de contratação cujo valor 
não ultrapassa os limites legais.

 

Contrato n° 035030/2021 - Processo Administrativo n° 
098/2021 - Dispensa de Licitação nº 035/2021 - Órgão 
gestor: O Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrito no 
CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “Contratação de 
pessoa física para locação de imóvel para instalação do 
Conselho Tutelar, localizado na Rua 19 de Dezembro, nº 239 
F, Vila Velha, em Wenceslau Braz, por um período de 12 
(doze) meses”. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, ou seja, 
de 17 de setembro de 2021 e a terminar em 16 de setembro de 
2022. Contratado: Albino Teixeira Pinto – CPF n° 
356.886.459-20, item 01, pelo valor total de R$ 13.200,00 
(treze mil e duzentos reais). Wenceslau Braz-PR, 09 de 
setembro de 2021. Atahyde Ferreira dos Santos Junior - 
Prefeito 

 
 
 

 

WENCESLAU BRAZ

DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, 
ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO 
DE ESTRADAS RURAIS EM BAIRROS DO MU-
NICIPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento 
dos representantes das empresas interessadas será 
no dia 27/09/2021, 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 27/09/2021, a partir das 09h30min. O edital em 
inteiro teor estará à disposição 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 en-
dereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé/PR, 01de setembro de 2021.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, indepen-
dente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 01de setembro de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

O ministro da Infraes-
trutura do Governo Fede-
ral, Tarcísio Freitas, con-
firmou a veracidade de um 
áudio onde o presidente 
Jair Bolsonaro pede para 
que os caminhoneiros libe-
rem as rodovias. 
No áudio encaminhado ao 
ministro pelo presidente 
para que seja repassado 
aos líderes dos caminho-
neiros, Bolsonaro pede que 
as manifestações sejam 
suspensas em prol da 
economia. “Fala para os 
caminhoneiros aí que são 
nossos aliados, mas esses 
bloqueios atrapalham a 
nossa economia. Isso vem e 
provoca desabastecimento, 

gera inflação, prejudica 
todo mundo, em especial 
os mais pobres”, diz o pre-
sidente em um trecho do 
áudio. 
Ainda no áudio, o presi-
dente pede para que as 
questões sejam resolvidas 
com serenidade e que sejam 
deixadas nas mãos das 
autoridades. “Fala para 
os caras aí, se for possível, 
para liberar. Deixa com 
a gente aqui em Brasília, 
agora não é fácil negociar e 
conversar aqui com outras 
autoridades, não é fácil, 
mas a gente vai fazer a 
nossa parte aqui. Vamos 
buscar uma solução para 
isso. Manda um abraço em 

meu nome a todos os cami-
nhoneiros”, apelou. 
O áudio foi confirmado 
pelo Ministro da Infraes-
trutura Tarcísio de Freitas 
que reforçou o pedido do 
presidente. “Ele (o áudio) 
mostra a preocupação do 
presidente com a parali-
sação dos caminhoneiros, 
pois pode agravar os efeitos 
da economia de inflação 
que irão impactar os mais 
pobres e vulneráveis. Já 
temos componentes inter-
nacionais e efeitos da pan-
demia na inflação. Peço a 
todos que tenham sereni-
dade e ouçam a palavra do 
presidente”, disse. 
Já o líder do movimento dos 

caminhoneiros, Marcos 
Antônio Pereira Gomes, o 
Zé Trovão, que é conside-
rado foragido da Justiça, 
publicou um vídeo nas 
redes sociais pedindo para 
que os manifestantes se 
mantenham firmes. 
“Quem é responsável pelo 
impeachment do STF não 
é o senado? Ninguém está 
aqui fazendo movimento 
em prol do Bolsonaro aqui 
não, ninguém foi para ruas 
em prol do Bolsonaro. Nós 
fomos as ruas por causa 
do povo brasileiro que está 
sofrendo e sendo massa-
crado. Nossa bandeira não 
é Bolsonaro, é Brasil. Hoje 
ele está no Poder, amanhã 

pode não estar mais, mas 
nós vamos continuar no 
Brasil e precisamos de 
liberdade. Todos os mani-
festantes que estão em 
Brasília tem que ir para 
porta do Senado Federal e 
fazer pressão em cima do 
Rodrigo Pacheco (Presi-
dente do Senado), ele tem 
que ouvir o povo e alguma 
coisa tem que ser feita. 
Brasil, vamos todos lutar 
pelo nosso país, vamos 
continuar a luta irmão 
caminhoneiros. Nossa luta 
não é em prol de partido, 
é em prol da nossa nação 
e nossa liberdade”, disse 
o manifestante em trecho 
do vídeo.

Bolsonaro pede que caminhoneiros liberem rodovias 
para evitar impactos econômicos

Da Redação

[APELO]



Destaque e
FOLHA EXTRA sexta-feira, 10 de setembro de 2021 - Edição 2587

Beto preto anuncia que vacinas para imunizar 
adolescentes devem chegar na semana que vem

Secretário informou que 90% da população adulta já foi vacinada com ao menos uma 
dose e cronograma vai avançar para faixa etária dos 12 aos 17 anos

O Paraná deve rece-
ber vacinas contra a Covid-
19 direcionadas para o 
início da imunização de 
adolescentes de 12 a 17 anos, 
e dose reforço para idosos 
e imunossuprimidos, a 
partir de 15 de setembro. A 
informação foi confirmada 
pelo secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, em 

coletiva de imprensa nesta 
quinta-feira (9).
“Já atingimos mais de 90% 
da população adulta vaci-
nada com pelo menos uma 
dose e estamos prontos 
para avançar. A vacinação 
dos adolescentes e a dose 
reforço em pessoas mais 
vulneráveis ao vírus irá 
aumentar o escudo imu-

nológico contra a doença 
em todo o Estado, salvando 
centenas de vidas”, disse o 
secretário.
A estimativa de quantas 
pessoas estão elencadas 
nestes grupos está sendo 
discutida entre a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) 
e o Ministério da Saúde e 
deve ser formalizada nos 

próximos dias.
Segundo Beto Preto, o 
Estado deve iniciar as 
novas estratégias assim 
que chegarem as doses des-
tinadas para este fim. “As 
doses específicas para ado-
lescentes e reforço devem 
ser enviadas nas pautas 
de distribuição realizadas 
a partir de 15 de setembro. 

Não há como fixar uma 
data para este início porque 
dependemos do envio do 
Ministério da Saúde, mas 
assim que chegarem as 
doses, descentralizaremos 
para os municípios e fare-
mos chegar até o braço dos 
paranaenses”, explicou.

A inclusão de adoles-
centes de 12 a 17 anos no 
Plano Nacional de Imuniza-
ções (PNI) foi formalizada 
pelo Ministério da Saúde 
por meio da  nota técnica 
nº 36/2021.

A orientação do Governo 
Federal determina que seja 
utilizado exclusivamente o 
imunizante Comirnaty do 
fabricante Pfizer/Wyeth, 
obedecendo a seguinte 
ordem de prioridade: defi-

ciências permanentes, 
comorbidades, gestantes 
e puérperas, privados de 
liberdade e por fim, adoles-
centes sem comorbidades.
O documento considera 
que “o avanço da vaci-

nação no país permitiu a 
conclusão da vacinação 
dos grupos prioritários 
e que há previsão de que 
até 15 de setembro a pasta 
conclua o envio de doses 
suficientes para vacinar 

100% da população maior 
de 18 anos com pelo menos 
a primeira dose”.

[ADOLESCENTES]
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