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[ANIVERSÁRIO]

“Jaguariaíva chega 
aos 198 anos com olhar 
voltado para o futuro”; 
destaca Alcione Lemos
Prefeita também destacou a reforma administrativa 
realizada por sua gestão e os avanços em diferentes 
áreas em benefício a população

[TRÂNSITO]
Carro bate em veículos 
parados e quase invade 
salão de cabeleireiro em 
Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na manhã desta 
terça-feira e, apesar do susto e 
prejuízos, ninguém ficou ferido

[TRÂNSITO]
Carros batem e um deles 
capota na PR-092 em 
Siqueira Campos
Colisão foi registrada no fim da tarde desta 
segunda-feira no perímetro urbano da rodovia

[IMUNIZAÇÃO]
Aprovada 

regulamentação 
para aplicação 

da dose 
complementar 

da vacina 
contra Covid

Proposta prevê autorização 
da Anvisa e determina que 
as doses complementares 

respeitarão a forma e a 
ordem pré-estabelecida 
pelo Plano Nacional de 

Imunização

[CAMPOS GERAIS]
Arapoti realiza 
capacitação com 
profissionais da Saúde 
e têm cursos gratuitos 
para população

Treinamentos com as equipes da prefeitura foram 
realizados nesta segunda-feira. Inscrições para 
curso profissionalizante e EJA estão abertas



Folhaxtrae
EDITORA FOLHA EXTRA LTDA
CNPJ 06.163.583/0001-58

WENCESLAU BRAZ
Fone: (43) 3528-3930
atendimento@folhaextra.com

CURITIBA - MERCONETI
Fone: (41) 3079-4666
ricardo@merconeti.com.br

Jornalista Responsável: JUNIOR ALCEU - MTB/PR 9798

Associação 
dos Jornais
DIÁRIOS DO
INTERIOR
do Paraná

FILIADO A

www.folhaextra.com

Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

2

FOLHA EXTRA quarta-feira, 15 de setembro de 2021 - Edição 2589

Geral e
Paraná distribui meio 
milhão de vacinas e 
Regionais do Norte 
Pioneiro recebem 
quase 25 mil doses
Novo lote começou a ser distribuído nesta segunda-
feira com imunizantes da Pfizer e CoronaVac

[IMUNIZAÇÃO]

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) iniciou a 
distribuição de mais 536.430 
vacinas contra a Covid-19 
nesta terça-feira (14). São 
303.030 doses da Pfizer/
BioNTech para primeira 
aplicação (D1) e 233.400 
vacinas da CoronaVac/
Butantan para segunda 
dose (D2). Quase 25 mil 
doses serão destinadas a 
18ª Regional de Saúde de 
Jacarezinho e a 19ª Regio-
nal de Saúde de Cornélio 
Procópio.

Os imunizantes da Pfizer 
fazem parte da 50ª pauta de 
distribuição do Ministério 
da Saúde, que chegou nesta 
segunda-feira (13). Já as 
doses da CoronaVac são 
vacinas destinadas a D2 dos 
esquemas vacinais inicia-
dos na 41ª, 42ª e 43ª remessa 
(entre julho e agosto).
As vacinas começaram a 
ser descentralizadas no 
período da tarde e devem 
ser encaminhadas do 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar) para 

as 22 Regionais de Saúde 
por via terrestre em razão 
das condições climáticas 
adversas na Capital.
A nova remessa irá possi-
bilitar a retomada da apli-
cação de primeiras doses 
em diversos municípios 
do Estado. O Ministério da 
Saúde deve enviar cerca 
de meio milhão de doses 
ainda nesta semana para 
finalizar a aplicação da 
D1 na população adulta 
do Paraná, estimada em 
8.720.953 pessoas. Após 

atingir essa meta, o Estado 
poderá iniciar a imuniza-
ção de adolescentes de 12 
a 17 anos e a terceira dose 
em idosos acima de 70 anos 
e imunossuprimidos.
Para 18ª Regional de Saúde 
de Cornélio, serão enviadas 
4.530 doses do imunizante 
da Pfizer para primeira 
aplicação e lotes com 4.550 
doses da CoronaVac des-
tinadas a aplicação de 
segunda dose, totalizando 
9.080 imunizantes. Já para 
19ª Regional de Saúde de 

Jacarezinho serão 9.738 
doses da Pfizer para pri-
meira aplicação e três lotes 
com 5.880 doses de Coro-
naVac para segunda apli-
cação, totalizando 15.618 
doses dos imunizantes. Ao 
todo, são 24.698 doses para 
43 municípios da região. 
Segundo os dados do Vaci-
nômetro nacional, o Paraná 
já aplicou 11.785.711 vaci-
nas contra a doença, sendo 
7.689.951 D1, 321.818 DU e 
3.773.942 segundas doses 
(D2).

AEN

Das Agências

O Diário Oficial da União 
(DOU) publicou nesta 
segunda-feira (13) a lei 
que prevê a inscrição auto-
mática de famílias de baixa 
renda como beneficiárias 
da Tarifa Social de Energia 
Elétrica, programa que 
visa aliviar a conta de luz 
dos mais pobres.
A Lei 14.203/2021 foi sancio-
nada pelo presidente Jair 
Bolsonaro após ter sido 
aprovada em definitivo pela 
Câmara dos Deputados 
no final do mês de agosto. 
A nova regra entrará em 
vigor em janeiro de 2022, 
120 dias depois de publicada 
no DOU.
Com a nova legislação, o 
Poder Executivo, conces-

sionárias, permissionárias 
e autorizadas de serviço 
público de distribuição 
de energia elétrica ficam 
obrigados a inscrever auto-
maticamente na Tarifa 
Social de Energia Elétrica 
os integrantes do Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico)  que atendam 
aos critérios legais.
A Tarifa Social é um pro-
grama que oferece descon-
tos de até 65% nas contas 
de energia, dependendo 
da faixa de consumo. Têm 
direito ao benefício famí-
lias inscritas no CadÚnico, 
com renda familiar mensal 
per capita menor ou igual 
a meio salário mínimo, ou 

que recebam o Benefício de 
Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).
A política foi criada pela 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) em 
2002 e beneficia atual-
mente cerca de 11 milhões 
de pessoas. A estimativa, 
contudo, é que um número 
considerável de pessoas 
que têm direito não gozam 
do benefício.
Entre as justificativas para 
que o cadastro no benefí-
cio seja automática está 
a “constatação de que os 
potenciais beneficiários 
não estariam sendo infor-
mados de forma adequada 
de seu direito ou não esta-
riam sendo capazes de 

apresentar toda a docu-
mentação exigida para 
a comprovação, sendo 
excluídos do referido bene-
fício, ainda que enqua-

drados nos requisitos”, 
disse a Secretaria-Geral da 
Presidência da República, 
em nota.

Lei da inscrição automática em 
Tarifa Social de Energia é aprovada
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Política e
[REUNIÃO]

O Prefeito Munici-
pal Irani Barros (PSDB) 
esteve na Câmara Muni-
cipal nesta manhã (13) 
reunido com vereadores, 
representantes sindicais 
e servidores municipais 
para debater o Projeto de 
Lei 2286/2021, de autoria do 
Executivo, que suspende 
a reposição inflacionária 
de 4,52% concedida aos 
servidores públicos muni-
cipais, servidores inativos, 
aposentados, pensionistas 
e agentes políticos em 
janeiro deste ano. O Pro-
jeto faz parte da pauta da 
Sessão desta segunda-feira 
(13), e tramita na Casa de 
Leis em regime urgência.

A suspensão proposta pelo 
Executivo é uma decisão 
monocrática do Supremo 
Tribunal Federal, de Rela-
toria do Ministro Alexan-
dre de Moraes, baseada 
na Lei Complementar 
173/2020 que torna qual-
quer reajuste concedido 
durante o período de pan-
demia inconstitucional. 
Em janeiro, quando o 
reajuste foi aprovado pela 
Câmara de Arapoti, o 
Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR) havia se 
posicionado favorável à 
recomposição das perdas 
inflacionária.
“Sabemos que é uma 
decisão amarga, durante 

um período economica-
mente difícil, com alta 
de preços. Porém preferi-
mos fazer essa suspensão 
agora para que o servidor 
não precise, mais tarde, 
devolver valores rece-
bidos indevidamente”, 
explicou o Presidente da 
Casa, Edilson Corsini 
(DEM), adiantando seu 
posicionamento favorável 
ao Projeto. “Inclusive eu 
e o vereador Maicon [Pot 
(SD)] queremos incluir 
uma emenda para garantir 
o retorno da reposição em 
Janeiro de 2022, com o fim 
da vigência da [LC] 173”.

Prefeito debate suspensão de 
reposição inflacionária com 

servidores municipais
Irani Barros esteve reunido com vereadores, representantes sindicais e 
servidores municipais para debater o projeto que suspende a reposição 

de 4,52% concedida aos servidores públicos
Da Assessoria

A Assembleia Legis-
lativa do Paraná aprovou 
a proposta que regula-
menta a aplicação, quando 
necessária e autorizada 
pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitá-
ria (ANVISA), da dose 
complementar da vacina 
contra a Covid-19, para a 
efetividade da imunização 
da população paranaense. 
O projeto de lei 358/2021, 
assinado pelo deputado 
Delegado Francischini 
(PSL), passou em primeira 
e em segunda votações em 
duas sessões plenárias, 
sendo uma ordinária e 
outra extraordinárias, 
realizadas nesta segunda-
-feira (13).  
O texto avançou na forma 
de um substitutivo geral 
da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) 
apresentado pelo relator 
da matéria, deputado 
Nelson Justus (DEM). Pelo 
projeto, as doses comple-
mentares respeitarão a 
forma e a ordem pré-esta-
belecida pelo Plano Nacio-
nal de Imunização - PNI 
e pelo Plano Estadual de 
Vacinação da Secretaria 
de Estado da Saúde. Ainda 
segundo a proposta, após 

concluídos os estudos 
conduzidos pela Anvisa 
e comprovada sua neces-
sidade, a Secretaria de 
Estado da Saúde poderá 
recomendar a aplicação 
de dose complementar 
de imunizantes contra a 
Covid-19. 
Havendo necessidade, diz 
o projeto, a aplicação de 
vacinas contra a Covid-19 
poderá ser realizada de 
forma periódica a critério 
da Secretaria de Estado da 
Saúde. “É o Paraná saindo 
na frente em uma questão 
tão importante e poderá 
ser o único estado com 
uma lei a esse respeito”, 
explica Francsichini.  
O deputado ressaltou 
ainda a importância do 
reforço a grupos mais 
vulneráveis como profis-
sionais da saúde e idosos. 
“Os primeiros encontram-
-se na linha de frente do 
combate à Covid, ficando 
diretamente expostos ao 
contágio, enquanto os 
segundos são os que pos-
suem maiores chances de 
complicações decorrentes 
da contaminação, razão 
pela qual, justifica-se o 
reforço na imunização”, 
acrescentou.

[IMUNIZAÇÃO]
Aprovada regulamentação 

para aplicação da dose 
complementar da vacina 

contra Covid
Proposta prevê autorização da Anvisa e 

determina que as doses complementares 
respeitarão a forma e a ordem pré-

estabelecida pelo Plano Nacional de Imunizaçã

ALEP
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4Cidades e
PARQUE TECNOLÓGICO
O Chefe da Casa Civil, Guto Silva, e represen-

tantes da cidade de Pato Branco firmaram o protocolo 
de compromisso com a empresa Huawei do Brasil para 
a instalação do parque tecnológico no município. “A 
inovação é o caminho para  o desenvolvimento. Pato 
Branco é a terceira cidade mais inteligente do Brasil 
e esse foi mais um passo para continuar crescendo. 
A Huawei está há mais de 20 anos no mercado, é 
destaque no mercado internacional e líder em solu-
ções de tecnologia da informação e comunicação”, 
afirmou Guto. 

PM-PR
A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) abriu 

concurso público com total de 70 vagas. São 60 vagas 
para cadete policial militar e 10 vagas para cadete 
bombeiro militar, com salário inicial de R$ 3.277,88. 
Quando concluírem o curso, os cadetes ficam aptos a 
serem promovidos como Aspirante Oficial com salá-
rio de R$ 7.211,35. Por fim, os aprovados no concurso 
ainda podem ser promovidos a 2º tenente, com salário 
de R$ 9.735,33. As inscrições podem ser feitas até o 
dia 10 de novembro pelo site do NC (Núcleo de Con-
cursos) da UFPR (Universidade Federal do Paraná).

MOBILIDADE
O deputado federal Gustavo Fruet (PDT) apre-

sentou um Projeto de Lei que inclui no Código de 
Trânsito brasileiro que pelo menos 5% dos valores 
arrecadados por multas no Brasil sejam destinados 
à mobilidade não motorizada, ou seja, pedestres 
e ciclistas. “É uma medida que trará segurança, 
investimento em infraestrutura para incentivar o 
uso de novos modais e para compartilhamento do 
espaço público com outras formas de locomoção”, 
disse o parlamentar.

HU LONDRINA
O deputado federal Diego Garcia (Podemos) 

parabenizou o trabalho realizado pelo Hospital Uni-
versitário de Londrina. O Hospital Universitário de 
Londrina é referência em diversas especialidades 
e atende várias cidades do Paraná. “Ações como 
essas de destinar emendas para a melhoria do hos-
pital é também uma forma de reconhecer o papel 
institucional e das equipes, fortalecendo a gestão e 
toda equipe que está dedicada ao cuidado”, disse. O 
Deputado lembra que foi destinado mais de R$ 900 
mil em recursos federais ao hospital. 

FORÇA-TAREFA
A 20ª Regional de Saúde confirmou o remane-

jamento de 2 mil doses da vacina contra a covid-19, 
que estavam inicialmente destinadas para Toledo, 
para o município de Palotina. Isso está sendo possí-
vel porque Toledo foi escolhida como única cidade 
brasileira a fazer parte de um estudo da Pfizer sobre 
a imunização de toda a população acima de 12 anos 
de idade e, para tanto, recebeu grande quantidade 
de doses extras. “Vamos promover uma força-tarefa 
e até o próximo domingo, dia 19 de setembro, todos 
os palotinenses a partir dos 18 anos de idade estarão 
vacinados com a primeira dose”, anunciou o prefeito 
Luiz Ernesto de Giacometti.

[CAMPOS GERAIS]
Arapoti realiza capacitação com 

profissionais da Saúde e tem 
cursos gratuitos para população

Profissionais da área 
da Saúde do município 
de Arapoti participaram 
nesta segunda-feira (13) 
de uma capacitação pro-
movida em parceria com 
as equipes da 3ª Regional 
de Saúde De Ponta grossa. 
Durante o encontro, os 
profissionais de Atenção 
Básica a Saúde puderam 
conhecer um pouco mais 
sobre as técnicas aplica-
das na linha do materno 
infantil. O treinamento 
contou com a participação 

dos residentes de enferma-
gem obstétrica da Univer-
sidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). 
As palestras contaram 
com conteúdos relacio-
nados a organização da 
atenção e assistência nas 
ações do pré-natal, parto, 
puerpério e acompanha-
mento do crescimento 
e desenvolvimento dos 
bebês, em especial, no 
primeiro ano de vida da 
criança. As informações 
são importantes para 

melhor desenvolvimento 
das crianças e redução 
da mortalidade materno-
-infantil. 
Ainda no encontro, os 
profissionais da Aten-
ção Básica e do Centro 
de Atenção Psicossocial 
(Caps) participaram de 
um momento de sensi-
bilização e respeito em 
relação ao atendimento e 
cuidados com pacientes 
que tem ideação suicida. 

Além da capacitação 
para as equipes da Saúde, 
a prefeitura municipal de 
Arapoti também está com 
parcerias para profissio-
nalização de estudantes e 
para conclusão do Ensino 
Médio. 
Nesta segunda-feira, a 
secretaria municipal 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer deu início 
as inscrições para o curso 

de Auxiliar Administra-
tivo. A ação faz parte 
de uma parceria com o 
Sebrae através do pro-
grama “O Futuro Profis-
sional”. As aulas serão 
realizadas totalmente 
online nos horários das 
13h30 às 17h30 e das 18h30 
às 22h30. As vagas são 
limitadas. 
Já para quem ainda não 
concluiu o Ensino Médio, 

a secretária também está 
ofertando, em parceria 
com o SESI, a Educação 
de Jovens e Adultos na 
modalidade 100% online. 
Para ambos os cursos os 
interessados podem aces-
sar a página da Prefeitura 
de Arapoti no Facebook 
para conferir o passo a 
passo para as inscrições. 

[PROFISSIONALIZANTE]

Treinamentos com as equipes da prefeitura foram realizados nesta segunda-feira. 
Inscrições para curso profissionalizante e EJA estão abertas

Da Redação
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[TRÂNSITO]

Um acidente de trân-
sito chamou a atenção de 
quem passava pela PR-092, 
em Siqueira Campos, na 
tarde desta segunda-feira 
(13). 
A colisão envolveu dois 
automóveis, sendo um 
VW/Gol e um Renault 
Duster. De acordo com 
informações do radialista 
Claret Coutinho, o Duster 

seguia pela PR-092 quando 
acabou atingindo o VW/
Gol que tentava atravessar 
a pista. Com a violência 
do impacto, o Gol acabou 
capotando. 
No Gol estavam três pes-
soas, sendo que os dois pas-
sageiros foram socorridos 
com ferimentos leves e o 
condutor com ferimentos 
moderados. Eles foram 

socorridos e encaminhados 
ao hospital para receber 
atendimento médico. Já o 
condutor do Duster, apesar 
do susto, não se feriu. 
A equipe da Polícia Rodo-
viária Estadual esteve 
no local prestando aten-
dimento a ocorrência e 
orientando o trânsito. 

Carros batem e um deles capota 
na PR-092 em Siqueira Campos

Colisão foi registrada no fim da tarde desta quarta-
feira no perímetro urbano da rodovia

Da Redação

Da Redação

[TRÂNSITO]

Um acidente de trân-
sito registrado por volta 
das 10h00 da manhã desta 
terça-feira (14) chamou a 
atenção de populares no 
Centro de Wenceslau Braz. 
De acordo com as pri-
meiras informações, um 
veículo Pegeout 208 descia 
a Rua Santos Dumont no 
sentido Rua Expedicioná-
rio quando a condutora do 
veículo acabou perdendo 
o controle da direção e, 
com isso, o automóvel 
atingiu um VW/Voyage 
que acabou atingindo uma 
Toyota Hylux. Na sequên-
cia, o Pegeout ainda subiu 
a calçada e bateu na porta 

do salão de cabeleireiro 
“Cezar Cabeleireiro”. 
Apesar do susto, felizmente 
ninguém ficou ferido e 
houve apenas danos mate-
riais nos três veículos 
e na porta e fachada do 
salão. Felizmente, não 
havia nenhum pedestre 
na calçada no momento 
do acidente e nenhuma 
pessoa que estava no salão 
ficou ferida. 
A equipe da Polícia Mili-
tar de Wenceslau Braz 
esteve no local prestando 
atendimento a ocorrência 
e orientando o trânsito no 
local. 

Carro bate em 
veículos parados e 
quase invade salão 
de cabeleireiro em 

Wenceslau Braz
Acidente aconteceu na manhã desta 

terça-feira e, apesar do susto e 
prejuízos, ninguém ficou ferido

Da Redação

Uma confusão ter-
minou com uma mulher 
ferida a facadas no municí-
pio de Curiúva. A situação 
foi registrada durante o fim 
de semana. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
a equipe realizava um 
patrulhamento de rotina 
quando, ao passar pela Rua 
João Mileo, os policiais 
se depararam com uma 
confusão generalizada em 

frente a uma residência. 
Durante a abordagem, uma 
mulher passou a relatar 
aos policiais que estava 
no bar do seu pai quando 
acabou discutindo com 
outra mulher, sendo que as 
duas acabaram indo para 
rua e entraram em vias de 
fato. Durante a briga, uma 
das envolvidas desferiu 
duas facadas contra a mão 
esquerda da outra, provo-
cando assim dois cortes. 

Ainda segundo ela, após a 
briga outras pessoas foram 
até em frente a residên-
cia da mulher para tirar 
satisfações, momentos em 
que houve uma confusão 
generalizada. 
Frente aos fatos, a mulher 
que estava ferida foi enca-
minhada ao Pronto Socorro 
para receber atendimento 
médico. Foram tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 

Briga de mulheres termina com 
vítima ferida a facadas
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SDCM
EDUCATIVO

EXPECTORAR
TLCRUGA
AGECORAL

AFRICAGR
EAANTIS

RIVALIDADE
RAMALPEN

FATORELLA
TALACATA
RAULASP
ENDVTRE
ZOOLOGICOS

MESSIGALA

O dia
do azar
(Folcl.)

Dira 
Paes,
atriz

O conteú-
do do

trabalho
didático

Expelir ou
soltar do
peito (o 
catarro)

Acessório
do traje
do exe-
cutivo

Graciliano 
Ramos: es-
creveu "Vi-
das Secas"

Peça de
dominó

com seis
pintas

Asa-(?),
aparelho
do voo
livre

Divisão
de rede

telefônica

Cada
termo

da multi-
plicação

Coloca na
balança

Relação 
(de coisas)

Parques
de expo-
sição de
animais

Estudei 
(um texto)

Tribunal
Regional
Eleitoral
(sigla)

Lionel (?),
craque

argentino
(fut.)

Traje 
para sole-
nidades

Lição da
fábula

Andar sem
destino 

Combati
300, em 

algarismos
romanos Chuva violenta 

Ramo da Medicina
que faz correções

estéticas

Atua;
pratica 

Continente
do Egito

Hiato 
de "real"
Compe-

tição

(?) e qual:
idêntico
Fim, em
inglês

Lições 
(na escola)

Eu e
eles

Expressão
de nojo
Ela, em

espanhol

Canto 
em coro

Antônimo
de "falar" 

Sinal de
velhice
Abrigo

para cães

Afiados

Prefixo
que indica
oposição

O foco do
atirador
Cumpre
(ordens)

(?) drive,
memória

USB
(Inform.)

3/end — pen. 4/ella. 6/duelei. 10/expectorar.

Larissa Manoela está de 
visual novo. A atriz, de 20 anos, 
que estava ruiva, agora é a mais 
nova morena do pedaço. À Quem, 
ela comentou sobre a transfor-
mação no cabelo, os próximos 
projetos e o novo romance com 
André Luiz Frambach.
“Eu adoro mudar. Até uso a 
‘desculpa’ de que é por conta do 
meu trabalho, mas a verdade é 

que gosto de me ver diferente, 
com cortes novos, cores novas. 
Eu amei o ruivo. Mas quando eu 
soube que voltaria a ter um cabelo 
mais próximo da minha cor natu-
ral, fiquei animada. Até porque 
desde que comecei a estudar e a 
ter contato com a personagem, 
sempre a idealizei assim, com essa 
caracterização”, disse.

Larissa Manoela renova o 
visual e aparece morena

A cantora Maraisa, da dupla 
sertaneja com a irmã Maiara, 
abriu uma caixinha de perguntas 
no Instagram, nesta terça-feira 
(7), e revelou que não deseja ter 
filhos e está solteira.
A cantora só poderia responder 
com verdade ou mentira para 
as perguntas, assim ela recebeu 
a questão: “pretende ter filhos 

nos próximos 3 anos?“. A artista 
respondeu “mentira”.
Em relação ao status de relacio-
namento, Maraisa comentou que 
está solteira assim como a irmã 
Maiara que terminou seu noivado 
com o cantor Fernando.
O último namoro da cantora foi 
com o deputado estadual do Mato 
Grosso, Ulysses Moraes (PSL).

Maraisa revela que está solteira e 
nega vontade de ter filhos

La sensación!  Anitta  fará 
uma performance no MTV Video 
Music Awards 2021, o VMA, neste 
domingo (12), em Nova York. A 
cantora será a primeira brasileira 
da história a se apresentar na 
famosa premiação.
A artista confirmou a participa-
ção durante uma entrevista nas 
redes sociais da MTV na última 
quarta-feira (08). Além da brasi-
leira, o VMA 2021 também terá 
apresentações de diversas estre-
las internacionais, como Camila 
Cabello, Justin Bieber, Lil Nas X, 
Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, 

Kim Petras e Twenty One Pilots.
De acordo com a assessoria de 
imprensa de Anitta, no mesmo 
dia do evento, o Burguer King 
americano vai anunciar o lan-
çamento de uma refeição com o 
nome da artista. O lanche “Larissa 
Machado – Anitta” será vegano e 
livre de aditivos artificiais. 
O VMA 2021 será transmitido ao 
vivo no domingo (12), direto do 
Barclays Center, em Nova York. 
O evento terá a apresentação da 
rapper e cantora Doja Cat, dona 
dos hits ‘Say So’ e ‘Kiss Me More’.

Anitta confirma participação 
no VMA 2021 e faz história 

na música brasileira
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Saúde e
[SAÚDE]

Clínica de Odontologia da UENP atende a 22 
municípios do Norte Pioneiro do Paraná

Agendamentos podem ser realizados por Whatsapp, telefone ou no prédio da 
Clínica que fica localizado em Jacarezinho

Mais do que apren-
dizado prático para os 
acadêmicos, a Clínica de 
Odontologia da Universi-
dade Estadual do Norte 
do Paraná desempenha 
um trabalho de extensão. 
Por mês são atendidos, em 
média, 1500 pacientes de 
Jacarezinho e dos outros 
21 municípios que compõe 
a 19ª Regional de Saúde do 
Estado.
Na clínica, são realizados 
procedimentos e aten-
dimentos básicos como 
restauração, tratamento 
de canal, implantes, próte-
ses, cirurgias, exodontias, 
cirurgias pré-protéticas, 
raspagem e limpeza, além 
de exames radiográficos e 
coletas de biópsia. O espaço 
conta também com atendi-
mento infantil, buscando 
especialmente orientar 
pais e crianças sobre a pre-
venção da saúde bucal. “Na 
ala pediátrica, prezamos 
muito pela prevenção e 
educação. Ensinamos pais 
e crianças a maneira cor-
reta de escovar e cuidar 
dos dentes, por exemplo”, 

explica o diretor da Clí-
nica, professor João Lopes 
Toledo Neto.
Dona Luciana Marques da 
Silva buscou a Clínica de 
Odontologia da UENP para 
o tratamento de um dente 
quebrado. A doméstica 
ressaltou a importância 
do atendimento gratuito 
pela Universidade. “Estava 
com um dente quebrado, 
doendo faz muito tempo e 
eles trataram. Já está mar-
cado para a próxima vez 
eu fazer canal. Para mim 
é uma benção, porque ir 
em um dentista particular, 
eu não tenho condições 
financeiras. Graças a Deus 
consegui aqui e agora estou 
sem dor”, partilha.
Segundo o diretor da Clí-
nica, os acadêmicos atuam 
do terceiro ao quinto ano 
letivo. O atendimento aos 
pacientes é feito de maneira 
integral pelos alunos do 
curso de Odontologia, 
sempre com auxílio de um 
professor a cada quatro 
unidades odontológicas. 
“Nos cursos da área da 
saúde temos a prática como 

base da aprendizagem. 
É importante o conheci-
mento teórico, mas o den-
tista precisa ter habilidade 
manual. Antes de entrarem 
no mercado de trabalho, 
eles têm a experiência 
prática aqui. E quando 
encontram alguma dificul-
dade, podem contar com 
o auxílio dos professores 
experientes que irão aju-
dá-los a melhorar”, ressalta 
João Neto.
A cozinheira Silvana Boni-
fácio aprovou o atendi-
mento dos alunos e des-
tacou a importância do 
aprendizado. “É um exce-
lente trabalho desde a 
recepção até o atendimento 
dos alunos, que eu já con-
sidero dentistas. Eles são 
excelentes, tratam a gente 
muito bem. Um tratamento 
dentário é tão caro e o tra-
balho aqui da Clínica ajuda 
a gente que é mais carente 
e ajuda eles a se formarem 
bons profissionais. É bom 
para todo mundo”, disse.
Isabella de Carvalho Vaz-
quez, acadêmica do 4ª ano 
de Odontologia, destaca 

que a presença dos profes-
sores durante a prática é 
fundamental para o pro-
cesso de formação, além 
de ajudar a desenvolver 
confiança na realização dos 
procedimentos. “Temos 
o respaldo dos professo-
res. Eles sempre estão 
nos auxiliando e tirando 
eventuais dúvidas. É um 
aprendizado diário, em 
cada novo caso que aten-
demos, por mais que seja 
um procedimento que já 
fizemos cem vezes, sempre 
vai ter uma coisinha dife-
rente, então aprendemos 
muito e conseguimos ter 
uma experiência que lá 
fora vai nos ajudar a ser 
melhores profissionais”, 
destaca Isabella.
Para a aluna do 4º ano do 
curso de Odontologia da 
UENP, Caren Cancelier de 
Carvalho, o atendimento 
realizado na Clínica con-
tribui para melhorar a 
condição de saúde bucal na 
região. “Aqui conseguimos 
melhorar a saúde bucal 
da população carente, que 
muitas vezes não têm con-

dições de ter esse atendi-
mento. Com isso, podemos 
intensificar a melhora 
da saúde em Jacarezinho 
e na região, porque as 
UBS prestam atendimento 
odontológico, mas não 
conseguem abranger toda 
a população. Então aqui 
damos um reforço muito 
bom”, acentua Caren.

AGENDAMENTO
Para agendar atendimento 
é preciso entrar em contato 
através do telefone (43) 
3525-5162 ou WhatsApp (43) 
99142-8661. Os interessados 
também podem se dirigir 
até o prédio da Clínica que 
fica no prolongamento da 
Av. Pedro Coelho Miranda, 
S/N, Jardim Panorama (ao 
lado do Instituto Federal do 
Paraná), em Jacarezinho. 
E ainda, os moradores da 
região podem procurar as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), pois o Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) da 
UENP está integrado a 19ª 
Regional de Saúde.

Da Redação
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ARAPOTI

ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SULGOVERNO DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-
000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 202/2021
Processo de Dispensa: 48/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: IDALVINA ESPINDOLA MAAS - ME.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização 
de serviços fotográficos aéreos, visando atender as necessidades do 
Gabinete Municipal.
Dotação Orçamentária: 02.001.24.131.0036.2009.3.3.90.39.00000
Valor Contrato: R$ 1.190,00.
Prazo Execução/Vigência: 30 (trinta) dias.
Data Assinatura: 13/09/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
CNPJ nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO 
9º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 44/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: CS ODONTOMED S/C LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação dos prazos de 
execução e vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO sob o n° 44/2019-
FMS, por mais 05 (cinco) meses, iniciando-se em 11/09/2021, estendendo-se 
até 11/02/2022, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 
Original a que se refere o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 06/09/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512 3032 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDOR IN-
DIVIDUAL – MEI
Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2021
Processo nº 112/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de GARRAFAS tipo SQUEEZE, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 16/09/2021, até 
às 08h30mim do dia 28/09/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h30min até às 09h00min, 
do dia 28/09/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min do dia 28/09/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Valor Máximo: R$ 71.120,00 (setenta e um mil e cento e vinte reais).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado na Divisão de 
Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, bairro 
Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84.990-000, 
no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de 
segunda a sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site: www.
arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do endereço eletrônico, 
e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 14/09/2021.
Luana Lordelos Fernandes
Pregoeira

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 DE CONTRATO
Contrato n° 194/2021
Inexigibilidade n° 07/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
Valor Global: R$ 9.900,00 (Nove Mil e Novecentos Reais).
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviço de gerenciamento, divulgação e publicação dos Atos Legais, visando 
atender as necessidades do Gabinete Municipal.
Prazo de Execução/Vigência: 12 (doze) Meses.
Data da assinatura: 09/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-
000 / FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 48/2021, para Contratação 
de pessoa jurídica especializada para realização de serviços fotográficos 
aéreos, visando atender as necessidades do Gabinete Municipal, a favor 
da empresa IDALVINA ESPINDOLA MAAS - ME, inscrita CNPJ sob nº 
11.419.119/0001-10, no valor de R$ 1.190,00  (Hum Mil Cento e Noventa 
Reais),  baseadas no inciso II, art. 24,  e com as demais disposições da Lei 
nº 8.666, de 21.06.93. Arapoti, em 09 de Setembro de 2021.
IRANI JOSÉ BARROS
Prefeito Municipal

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

 
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - torna público que recebeu do Instituto 
Água e Terra - IAT - LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO nº 5425 para operação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário - SES Boi Pintado. Endereço: ETE Boi Pintado - Coordenadas: 592.284; 
7.421.095. Município: Santo Antonio da Platina-PR. 

CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico o processo de Inexigibilidade nº 07/2021, para Contratação de 
pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de gerenciamento, 
divulgação e publicação dos Atos Legais, visando atender as necessida-
des do Gabinete Municipal, a favor da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE 
LTDA, inscrita CNPJ sob nº 03.725.725/0001-35, no valor de R$ 9.900,00 
(Nove Mil e Novecentos Reais),  baseadas no art. 25,  e com as demais 
disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93.
Arapoti, em 03 de Setembro de 2021.
IRANI JOSÉ BARROS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL – PR

ANULAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
31/2021

ANULAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
31/2021

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 
2021, que declarou NULA a dispensa de licitação para 
contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços técnicos de consultoria, assessoria, 
orientação e treinamento destinados à revisão do 
Plano Diretor Municipal, bem como, elaboração do 
PAI – Plano de Ação e Investimentos do Município de 
Jundiaí do Sul, solicitada pelo Departamento de Ad-
ministração Geral, com fundamento no art. 49 da Lei 
8.666/93 , considerando que o objeto da contratação 
não se enquadra nas hipóteses legais elencadas no 
art. 24  do ordenamento jurídico retro citado.
Em face do exposto, deve a Comissão de Licitação 
realizar a contratação através da instauração de 
processo de licitação na modalidade de Tomada de 
Preço ou Pregão, nos termos da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 14 de setembro de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

  Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação 
do procedimento somente poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anu-
lá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.
§ 1o  A anulação do procedimento licitatório por mo-
tivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 
desta Lei.

  Art. 24.  É dispensável a licitação: 
 I - para obras e serviços de engenharia de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso I do artigo anterior, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço 
ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e 
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta 
e concomitantemente;
 II - para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, 
nos casos previstos nesta Lei, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra 
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 
de uma só vez;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL – PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 32/2021

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 2021, 
que declarou dispensável a licitação para aquisição 
do Teste SON-R 2 ½ -7 [a], para serem aplicados pela 
psicóloga do Município em crianças com idade de 2 
anos e meio à 7 anos, solicitada pelo Departamento 
Municipal de Saúde, com fundamento no art. 24, 
inciso II da Lei 8.666/93. 
O valor da aquisição do item totalizou em R$3.400,00 
(três mil e quatrocentos reais), em favor da empresa 
Ana Elisa Salomão Bosque – Comércio de Livros Ltda.
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se 
devidamente instruído com os requisitos previstos no 
art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 14 de setembro de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

ERRATA
No Decreto nº. 040/2021, publicado no Jornal Folha 
Extra, do dia 14 de setembro de 2021, Edição 2588, 
página 09, onde se lê:  DECRETO Nº. 040/2021 , 
leia-se:  DECRETO Nº. 041/2021.
Município de Jundiaí do Sul – PR, em 14 de setembro 
de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 
Nº 001/2021-SERH
publicação Nº 005/2021 – NOTAS DEFINITIVAS DA 
PROVA DE TÍTULOS E 
CLASSIFICAÇÃO FINAL PRELIMINAR
Dispõe sobre as notas definitivas da prova de títulos 
e classificação final preliminar junto ao Processo 
Seletivo Simplificado aberto pelo Edital nº 001/2021.

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

O resultado dos recursos interpostos quanto às notas 
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preliminares das provas títulos, conforme segue:

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC. CARGO RESULTADO
82700041 Andreia Regina Gonçalves de Oliveira 04/04/1975 Enfermeiro Deferido

Divulgam-se as notas definitivas das provas títulos, conforme ANEXO I do presente edital.
Divulga-se a classificação final preliminar dos cargos de Enfermeiro e Técnico em Enfermagem, conforme 
ANEXO II do presente edital.
3.1 Não há candidatos inscritos e aprovados na condição de pessoa com deficiência junto ao presente Pro-
cesso Seletivo Simplificado.
Serão admitidos recursos quanto à classificação final preliminar no período de 16 e 17 de setembro de 2021. 
4.1 Os recursos deverão ser redigidos por meio de formulário específico que estará disponível no Sistema 
Eletrônico de Interposição de Recurso, acessado pelo endereço eletrônico www.fauel.org.br e seguir as ins-
truções ali contidas, sendo o horário e data limite para envio de recursos até às 23h59 minutos do dia 17 de 
setembro de 2021, observado o horário oficial de Brasília � DF. 
4.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar as demais disposições contidas no item 9 do Edital 
de Abertura nº 001/2021, que dispõe sobre as normas para a interposição de recursos.

Jundiaí do Sul/PR, 15 de setembro de 2021.
Kogi Emoto
Presidente da Comissão

JUNDIAÍ DO SUL

Inscrição Candidato Documento Data Nascimento Cargo Nota de Títulos
82700031 ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA 84032301 16/10/1982 Enfermeiro 30,60
82700041 Andreia Regina Gonçalves de Oliveira 59937588 04/04/1975 Enfermeiro 56,00*
82700049 Aniele Alves de Magalhães 102968344 04/02/1995 Enfermeiro 0,00
82700052 Celia Cruz de Barros Rodrigues 46479149 12/06/1967 Enfermeiro 59,00
82700004 ÉDINA BALDUINO DE SOUZA 87945379 21/03/1985 Enfermeiro 10,00
82700001 Everson Orlandini Alves 103168775 30/01/1989 Enfermeiro 5,00
82700007 Francieli de Souza Bueno 97406081 13/05/1987 Enfermeiro 0,00
82700046 Glacy Eun Hye Song 6059982 04/07/1997 Enfermeiro 6,00
82700043 LOURDES ROSA RIBEIRO CAETANO 7.058.551‐0 28/11/1971 Enfermeiro 55,80
82700045 LUCAS DE SOUZA CAMARGO SANTOS 103044286 03/01/1995 Enfermeiro 49,50
82700042 Luiz Fernando da Silva 126320531 05/10/1993 Enfermeiro 37,15
82700020 PAOLA GIOVANNA BORHER ALVES  104187382 02/06/1996 Enfermeiro 5,00
82700010 Paula Cristina de Oliveira Santos 97736839 07/03/1987 Enfermeiro 35,00
82700002 PRISCILLA FERNANDA PEREIRA DA COSTA 89102006 05/07/1985 Enfermeiro 57,20
82700006 Samanta Menezes dos Santos 129606495 02/01/1998 Enfermeiro 0,00
82700033 Vanessa Lopes Ferreira 135239380 05/12/1994 Enfermeiro 50,50
82700003 eroaldo cesar dos santos 98900560 05/04/1986 Técnico em Enfermagem 27,00
82700037 Eunice Mendes da Silva 126010067 11/07/1962 Técnico em Enfermagem 60,00
82700036 Eva Lucia Dias de Almeida 39326450 05/03/1962 Técnico em Enfermagem 63,60
82700057 Gabriela Pereira Prelis 454517993 10/07/1996 Técnico em Enfermagem 10,00
82700051 Josely Cassemiro Bueno 75397798 26/06/1983 Técnico em Enfermagem 20,00
82700021 Katia Fabiana da Rocha  87102475 08/01/1981 Técnico em Enfermagem 7,00

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

PUBLICAÇÃO Nº 005/2021
ANEXO I ‐ NOTAS DEFINITIVAS DA PROVA DE TÍTULOS

* ‐ Nota alterada devido à deferimento de recurso

Inscrição Candidato Documento Data Nascimento Cargo Nota de Títulos Classificação
82700052 Celia Cruz de Barros Rodrigues 46479149 12/06/1967 Enfermeiro 59,00 1º
82700002 PRISCILLA FERNANDA PEREIRA DA COSTA 89102006 05/07/1985 Enfermeiro 57,20 2º
82700041 Andreia Regina Gonçalves de Oliveira 59937588 04/04/1975 Enfermeiro 56,00 3º
82700043 LOURDES ROSA RIBEIRO CAETANO 7.058.551‐0 28/11/1971 Enfermeiro 55,80 4º
82700033 Vanessa Lopes Ferreira 135239380 05/12/1994 Enfermeiro 50,50 5º
82700045 LUCAS DE SOUZA CAMARGO SANTOS 103044286 03/01/1995 Enfermeiro 49,50 6º
82700042 Luiz Fernando da Silva 126320531 05/10/1993 Enfermeiro 37,15 7º
82700010 Paula Cristina de Oliveira Santos 97736839 07/03/1987 Enfermeiro 35,00 8º
82700031 ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA 84032301 16/10/1982 Enfermeiro 30,60 9º
82700004 ÉDINA BALDUINO DE SOUZA 87945379 21/03/1985 Enfermeiro 10,00 10º
82700046 Glacy Eun Hye Song 6059982 04/07/1997 Enfermeiro 6,00 11º
82700001 Everson Orlandini Alves 103168775 30/01/1989 Enfermeiro 5,00 12º
82700020 PAOLA GIOVANNA BORHER ALVES  104187382 02/06/1996 Enfermeiro 5,00 13º
82700036 Eva Lucia Dias de Almeida 39326450 05/03/1962 Técnico em Enfermagem 63,60 1º
82700037 Eunice Mendes da Silva 126010067 11/07/1962 Técnico em Enfermagem 60,00 2º
82700003 eroaldo cesar dos santos 98900560 05/04/1986 Técnico em Enfermagem 27,00 3º
82700051 Josely Cassemiro Bueno 75397798 26/06/1983 Técnico em Enfermagem 20,00 4º
82700057 Gabriela Pereira Prelis 454517993 10/07/1996 Técnico em Enfermagem 10,00 5º
82700021 Katia Fabiana da Rocha  87102475 08/01/1981 Técnico em Enfermagem 7,00 6º

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

PUBLICAÇÃO Nº 005/2021
ANEXO II ‐ CLASSIFICAÇÃO FINAL PRELIMINAR

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMU-
NICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TER-
RITÓRIO DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC 
-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº 011/2021-Contratante: CIVARC-Con-
tratado: ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA 
LTDA - ME. Valor do Contrato: R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais). -Vigência: Início: 14/09/2021 
Término: 13/12/2021 Licitação: Dispensa nº: 
004/2021- Objeto: Aquisição de tonner compatível 
com a impressora HP JET PRO MFP M125A, novo, 
não remanufaturado para o CIVARC. Japira, 14 de 
setembro de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-CONSÓRCIO INTERMU-
NICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TER-
RITÓRIO DO VALE DO RIO CINZAS - CIVARC 
-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato nº 012/2021-Contratante: CIVARC-Con-
tratado: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUI-
NAS – EIRELI. Valor do Contrato: R$ 1.840,00 
(um mil, oitocentos e quarenta reais). -Vigência: 
Início: 14/09/2021 Término: 13/12/2021 Licitação: 
Dispensa nº: 005/2021- Objeto: Aquisição de vidro 
inferior da porta da escavadeira hidráulica, marca 
XCMG, modelo XE150BR, pertencente ao CIVARC. 
Japira, 14 de setembro de 2021.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PINHALÃO

PREFEITURA DE PINHALÃO - ESTADO DO PARA-
NÁ – DESERTO. O Prefeito Municipal de Pinhalão, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
RESOLVE declarar deserta a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 79/2021 de 26/08/2021, que tinha 
por objeto a aquisição de concreto usinado, bem como 
locação de bomba estacionária, destinados a todas 
as secretarias do município, tendo em vista que não 
houve cadastro de proposta na mesma. Gabinete do 
Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 14 de setembro de 
2021. Dionisio Arrais de Alencar - Prefeito Municipal

Edital n0 85/2021 - Pregão Eletrônico - REGISTRO 
DE PREÇO - Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 
123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014). A Comissão 
de Pregão, da Prefeitura Municipal de Pinhalão, no 
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria 
nº 175/2021, de 15/07/2021, torna público, para co-
nhecimento dos interessados que receberá até às 
08:00:00 horas do dia 29/09/2021, propostas para: 
aquisição de nobreaks e monitores, destinados à 
Secretaria Municipal de Administração e Secretaria 
Municipal de Educação.  Critério de Julgamento – 
Menor preço por item. O recebimento será exclusi-
vamente por meio de sistema eletrônico: www.gov.
br/compras/pt-br. Os interessados poderão obter 
maiores informações e retirar o edital completo pelos 
sites: www.gov.br/compras/pt-br, https://e-gov.betha.
com.br/transparencia, através do e-mail licitacao-
phl03@gmail.com e no setor de licitações, localizado 
na Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, 
no horário das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 
horas.  Pinhalão, 14 de setembro de 2021. Raíssa 
Pimentel Vilas Boas - Pregoeira.
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EDITAL DE VENDA DE IMÓVEIS

A Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Wenceslau Braz torna público que 
pretende efetuar a venda de parte do imóvel de sua propriedade, situada na área 
urbana do município.
Os imóveis estão divididos em três lotes com área de 413,30; 411,75 e 410,37 
m2 cada um.
Os mesmos obtiveram avaliação de mercado em R$ 185.000,00 cada um. Serão 
aceitas propostas a partir de R$ 160.000,00. As mesmas serão analisadas ao 
final do prazo do edital por comissão responsável, considerando as melhores 
ofertas recebidas.
Maiores informações através dos telefones/WhatsApp: (43) 99606-0249 (Gel-
son), (43) 99922-0211 (Sandra) ou diretamente na agência do Banco do Brasil 
de Wenceslau Braz.
Acompanhe abaixo o edital bem como a localização dos imóveis:

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PINHALÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o parecer jurídico da Tomada 
de Preços n° 04/2021 de 09 de agosto de 2021
RESOLVE:
Adjudicar a Tomada de Preços n° 04/2021 a favor 
da proponente: 
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA – EI-
RELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 10.783.598/0001-
96, da cidade de BANDEIRANTES/PR, vencendo o 
único item, perfazendo o valor total de R$ 280.020,94 
(duzentos e oitenta mil, vinte reais e noventa e quatro 
centavos).
                    Pinhalão, 14 de setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o parecer jurídico da Tomada 
de Preços n° 04/2021 de 09 de agosto de 2021
RESOLVE:
Homologar a Tomada de Preços n° 04/2021 a favor 
da proponente: 
LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA – EI-
RELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 10.783.598/0001-
96, da cidade de BANDEIRANTES/PR, vencendo o 
único item, perfazendo o valor total de R$ 280.020,94 
(duzentos e oitenta mil, vinte reais e noventa e quatro 
centavos).
                    Pinhalão, 14 de setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o parecer jurídico da Tomada 
de Preços n° 05/2021 de 25 de agosto de 2021
RESOLVE:
Homologar a Tomada de Preços n° 05/2021 a favor 
da proponente: 
MAINARDES CONSTRUCOES, LOCACOES E 
PRESTACAO DE SERVICO EIRELI - EPP, inscrita 
no CNPJ sob n° 04.235.987/0001-84, da cidade de 
PINHALÃO/PR, vencendo o único item, perfazendo 
o valor total de R$ 58.048,62 (cinquenta e oito mil, 
quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
                    Pinhalão, 14 de setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal
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Resolução n.º 01/2021
 Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicio-
nal suplementar no orçamento do Poder Legislativo 
Municipal no exercício de 2021.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a Lei 2078/2021 de 12 de agosto de 2021, apro-
vou, e eu, Flávio Decol Rodrigues, Presidente desta 
Casa Legislativa, promulgo a seguinte resolução:                
                  Art. 1º) – Fica aberto no 
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Pinhalão, 
um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para aumento 
da seguinte dotação: 
01 – Legislativo Municipal
01.001 – Câmara Municipal
01.031.0001.2.001 – Manutenção das Atividades da 
Câmara Municipal
02-3.3.90.11.1.001 – Vencimentos e Vantagens Fixas 
– Pessoal Civil R$ 26.500,00
11-3.3.90.40.1.001 – Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi-
ca   R$: 18.500,00
TOTAL   R$: 45.000,00
 
Art. 2º) – Para a cobertura do crédito aberto no artigo 
anterior, será utilizado a redução das dotações abaixo:

– Legislativo Municipal
– Câmara Municipal
01.031.0001.1.001 – Manutenção das Atividades da 
Câmara Municipal
01 – 4.4.90.52.1.001 – Equipamentos e Material 
Permanente  R$ 45.000,00
TOTAL   R$ 45.000,00

Art. 3º) – Esta resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Edifício da Câmara Municipal de Pinhalão, Estado 
do Paraná, dia dezoito de agosto de 2021.
_______________________
Flavio Decol Rodrigues
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO DO PARANÁ - HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica: R E S O L V E Homologar o 
resultado da Licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 78/2021 de 24/08/2021 a 
FAVOR do Proponente: 1) R.P FERRAGENS LTDA, CNPJ Nº 29.309.583/0001-19, pelo valor 
total de R$ 2.653,2400 (Dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro 
centavos).Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 14 de setembro de 2021. DIONISIO 
ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal. 

 

Aditivo para prorrogação contratual nº 5.033.041/2021 - Contrato nº 
033/2020 - Processo Administrativo n° 79/2020 – Pregão Eletrônico 
nº 041/2020 - Órgão gestor: Município de Wenceslau Braz – Paraná, 
inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92; Objeto: “A possível 
aquisição de uma escavadeira hidráulica, para utilização nas atividades 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Meio Ambiente deste Município de Wenceslau Braz 
através do Contrato de Repasse nº 890234/2019/MAPA/CAIXA”. Prazo 
de vigência: prorrogados pelo prazo de 108 (cento e vinte) dias, com 
vigência de 14 de setembro de 2021 à 31 de dezembro de 2021. 
Empresa: Yamadiesel Comercio de Máquinas – Eireli, CNPJ/MF n° 
22.087.311/0001-72. Wenceslau Braz-PR, 14 de setembro de 2021. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 

 
 

 

Termo Aditivo Reequilíbrio Econômico nº 07/2021 - 
Processo Administrativo n° 102/2020 – Tomada de Preço nº 
06/2020 - 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 execução de calçamento com 
pedras irregulares poliédricas, incluindo serviços de placa de 
sinalização e rampa para PNE, no Bairro Bela Vista, nesta 
municipalidade, de acordo com o Contrato de Repasse nº 
889413/2019/MDR/CAIXA, com 2.600,60m² de calçamento; 
pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbano”. 
Prazo de vigência: inalterado - 12 (doze) meses, ou seja, de 
15 de dezembro de 2020 à 14 de dezembro de 2021. Contrato 
n° 50/2020 – Terceriza – Prestadora de Serviços Ltda - Me, 
CNPJ/MF nº 21.116.767/0001-50. Dos valores: os serviços 
contratados em 14 de dezembro de 2020, tem os valores 
reajuste no percentual de 11,34%, passando o valor total do 
contrato de R$ 427.456,16 (quatrocentos e vinte e sete mil 
quatrocentos e cinquenta seis reais e dezesseis centavos), 
para 475.929,69 (quatrocentos e setenta e cinco mil 
novecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos). 
Wenceslau Braz-PR, 14 de setembro de 2021. Atahyde 
Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 

 

WENCESLAU BRAZESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 208/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: MAINAR-
DES CONSTRUCOES, LOCACOES E PRESTACAO 
DE SER - Valor: 422.442,08 (quatrocentos e vinte e 
dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oito 
centavos)-Vigência: Início: 14/09/2021 Término: 
14/03/2022-Licitação: Tomada de Preço p/ Obras e 
Serv. Engenharia Nº.: 3/2021
Recursos: Dotação: 1.013.4.4.90.51.00.00.00.00 
(468), 1.005.4.4.90.51.00.00.00.00 (487)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA 
ESTRADA VICINAL PINHALÃO – LAVRINHA CON-
FORME CONTRATO DE REPASSE N° 892699/2019/
MAPA/CAIXA.
Pinhalão, 14 de Setembro de 2021.

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO-EXTRATO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL -TERMO DE RESCISÃO N°10 AO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2021 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALÃO E A E S. SCHNEIDER - EPP - CNPJ 
28.629.492/0001-06, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
010/2021, PROCESSO N° 017/2021 - 
 Diante do descumprimento contratual da empresa, 
fica rescindido o contrato com fulcro no art 78, inciso 
I, da Lei 89666/93. Pinhalão, 14 de setembro de 2021.

Da Redação

Uma ambulância foi 
furtada do hospital muni-
cipal de Figueira na madru-
gada do domingo (12). 
Felizmente, o veículo foi 
encontrado horas depois e 
entregue ao município. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 02h30 do domingo 
a equipe foi informada 

sobre o furto da ambu-
lância no hospital. Diante 
do chamado, os policiais 
foram até a unidade de 
Saúde para averiguar a 
situação. No local, a equipe 
foi informada que uma 
pessoa saiu com o veículo 
do local e, a princípio, os 
funcionários acharam que 
era algum motorista da 

Saúde. Porém, momentos 
depois foi constatado que 
o veículo havia sido levado 
por outra pessoa. 
Diante da situação, os 
policiais deram início às 
diligências em busca do 
veículo e, enquanto reali-
zavam patrulhamento pela 
zona rural do município, 
por volta das 13h00 recebe-

ram uma ligação da equipe 
do hospital informando que 
a ambulância havia sido 
encontrada abandonada 
e com a chave na ignição. 
Em contato com o homem 
que encontrou o veículo, os 
policiais foram informados 
que a ambulância estava 
abandonada com a chave 
na ignição e, aparente-

mente, nenhum objeto foi 
subtraído do veículo. 
Frente aos fatos, foi infor-
mada a Polícia Civil sobre 
a situação e o veículo libe-
rado, visto que é o único 
disponível no município 
para prestar atendimento 
a população. 

Ambulância é furtada 
em hospital de Figueira
Veículo foi recuperado horas depois 
abandonado e com a chave na ignição



Destaque e
FOLHA EXTRA quarta-feira, 15 de setembro de 2021 - Edição 2589

[ANIVERSÁRIO]

“Jaguariaíva chega aos 198 
anos com olhar voltado para o 
futuro”; destaca Alcione Lemos

Nesta quarta-feira (15) o 
município de Jaguariaíva come-
mora seu 198º aniversário de 
Elevação à Freguesia. A data 

especial foi celebrada pela prefeita 
Alcione Lemos que parabenizou o 
município e a todos os cidadãos, 
destacando que a cidade segue 

com olhar voltado para o futuro. 
Alcione destacou que, mesmo 
diante das dificuldades enfren-
tadas devido a pandemia da 
Covid-19, o município passou por 
importantes avanços nos últimos 
meses. “Mesmo diante de uma 
Pandemia e das dificuldades pró-
prias de um início de mandato, 
todos nós jaguariaivenses temos 
muito a festejar neste 15 de setem-
bro, quando Jaguariaíva completa 
198 anos de Elevação à Freguesia, 
rumo ao bicentenário que cele-
braremos em 2023. Depois de uma 
importante reforma administra-
tiva, acompanhada das necessá-
rias regularizações financeiras, 

temos focado nosso trabalho na 
Saúde, Educação, Infraestrutura, 
Turismo e nas questões sociais e 
ambientais, já acumulando impor-
tantes conquistas em todos esses 
setores”, destacou a prefeita. 
A chefe do Executivo Jaguarai-
vense também parabenizou a 
cidade e os munícipes, destacando 
que o trabalho continua em busca 
do desenvolvimento. “Certamente 
conquistaremos muito mais, num 
município em franco desenvolvi-
mento, numa Jaguariaíva de todos 
nós. Parabéns a nossa cidade e a 
todos os jaguaraivenses”, finali-
zou Alcione. 

Da Redação

Prefeita também destacou a reforma administrativa realizada por sua 
gestão e os avanços em diferentes áreas em benefício a população


