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Wenceslau Braz chega 
há 45 dias sem registrar 
mortes pela Covid-19
Município que já registrou 82 óbitos relacionados a 
doença está desde o dia 01 de agosto sem perder 
brazenses para o coronavírus

[DIAS MELHORES]

[REUNIÃO]
Prefeitos e vereadores solicitam a 
Guto Silva militarização do Corpo 
de Bombeiros de Ibaiti
Encontro realizado em Curitiba contou com a participação 
dos prefeitos e vereadores dos municípios de Ibaiti, 
Tomazina, Pinhalão, Japira e Figueira

Bebê é internado 
e morre após ser 

atingido por tanque 
de lavar roupas

Tragédia aconteceu na última segunda-feira e 
criança foi levada para o hospital de Londrina 

onde não resistiu e veio a óbito na UTI

[TRAGÉDIA]

Caminhonete capota 
e jovem de 18 anos 
morre na PR-090

Além da vítima fatal, o acidente deixou o condutor 
do veículo e um passageiro feridos

Governo flexibiliza 
regras da pandemia 
e põe fim ao toque de 
recolher no Paraná



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 quinta-feira, 16 de setembro de 2021 - Edição 2590

Cidades e
Wenceslau Braz chega há 45 dias sem 

registrar mortes pela Covid-19
Município que já registrou 82 óbitos relacionados a doença está desde o dia 01 de 

agosto sem perder brazenses para o coronavírus

[DIAS MELHORES]

Início do mês de 
setembro traz um recorde 
positivo à cidade de Wen-
ceslau Braz, que chegou a 
marca de 45 dias sem regis-
trar óbitos em decorrência 
da Covid-19. O município 
enfrentou um início de ano 
triste, tendo em março um 

dos piores meses da pan-
demia com média de uma 
morte por dia, o que fez o 
número de óbitos saltar.
Após deixar dezenas de 
vítimas e desolar famílias, 
o cenário começou a mudar 
com os avanços da vaci-
nação contra a Covid-19 

e, no segundo semestre, a 
situação começou a mudar 
com registro de baixas nos 
números de casos suspei-
tos, infectados, internações 
e óbitos.
A notícia traz esperança, 
visto que o ultimo caso 
registrado de óbito foi no 

dia 01 de agosto, onde o 
município contabilizou 82 
mortes desde o início da 
pandemia, o último boletim 
oficial da cidade continua 
com o mesmo número de 
mortos.
Apesar disso, é importante 
destacar que a melhoria 

nos números da Covid no 
município não significa que 
o sinal de alerta da Covid 
foi desligado e a população 
deve continuar seguindo as 
orientações de prevenção 
a doença, principalmente 
o uso de máscaras e álcool 
gel. 

Da Redação

De acordo com o 
informe divulgado na tarde 
desta terça-feira (14), desde 
o início da pandemia foram 
registradas 82 mortes rela-
cionadas a doença, sendo 
realizados 2.488 diagnósti-
cos dos quais 2.386 pacien-
tes estão recuperados. Os 
casos ativos seguem com 
20 pessoas em acompanha-
mento e há 07 casos suspei-
tos aguardando resultados 

de exames.
Em relação a vacinação, 
a última atualização do 
boletim epidemiológico a 
Secretaria Municipal de 
Wenceslau Braz aponta 
que o município já vacinou 
12.907 pessoas que rece-
beram a primeira dose, 
enquanto 7.046 já recebe-
ram a segunda dose e 460 
brazenses foram imuniza-
dos com a dose única. 

[BOLETIM]

Um levantamento 
feito através do banco 
de dados do sistema de 
informação da vigilância 
epidemiológica da gripe 
(SIVEP-Gripe), do Minis-
tério da Saúde, revela que, 
no mês de agosto, 9.029 pes-
soas foram hospitalizadas 
com problemas relacio-
nados à síndrome gripal 
e síndrome gripal aguda 
grave (SRAG) em todo o 
Estado do Paraná. Entre 
essas pessoas, apenas 3.327 
(36,85% do total) informou 
ter tomado a primeira ou 

a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19.
Dessa forma, temos um 
cenário no qual, ao longo do 
último mês, praticamente 
dois terços dos pacientes 
que deram entrada nos 
hospitais paranaenses não 
confirmaram se receberam 
o imunizante e podem, 
portanto, não terem sido 
vacinadas.
Os dados do SIVEP-Gripe, 
inclusive, servem como 
mais um indício da impor-
tância da vacina para pro-
teger a população contra 

óbitos, hospitalizações e 
casos graves da doença 
pandêmica. Entre todos os 
pacientes que foram hos-
pitalizados, por exemplo, 
apenas 1.633 informaram 
ter completado o ciclo 
vacinal, ou seja, tomado 
as duas doses da vacina 
anti-Covid (ou a dose única 
do fármaco, dependendo do 
imunizante). Isso significa 
que, no Paraná, apenas 18% 
dos Além disso, 2.671 pes-
soas demandaram cuidado 
intensivo, ou seja, foram 
parar numa Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) ao 
longo do último mês por 
conta de síndrome gripal 
ou síndrome gripal aguda 
grave (SRAG).
Dentro desse contingente, 
apenas 1.003 pacientes 
haviam declarado ter sido 
vacinados contra a Covid-
19, o equivalente a 37,55% do 
total; sendo que 515 (19,3% 
dos pacientes que foram 
para uma UTI) dessas pes-
soas haviam completado o 
ciclo vacinal.
Na última semana, entre 
os dias 5 e 10 de agosto, 

variou entre 1.718 e 1.685 
o total de pessoas hospi-
talizadas no Paraná. Na 
sexta-feira, último dia com 
dados disponíveis, haviam 
950 pacientes em UTI (taxa 
de ocupação de 55,49%) e 
outros 769 em enferma-
rias (taxa de ocupação de 
41,08%). Pacientes que 
procuraram um hospital 
com algum quadro gripal 
já haviam sido completa-
mente imunizados contra 
o novo coronavírus.

[IMPORTÂNCIA DA VACINA]
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Política e

[REUNIÃO]

Uma comitiva com-
posta por prefeitos e verea-
dores de cinco municípios 
da região do Norte Pioneiro 
esteve em Curitiba para 
uma reunião junto ao 
secretário chefe da Casa 
Civil, Guto Silva. O objetivo 
foi solicitar ao secretário 
recursos para reforma e 
ampliação do Quartel de 
Corpo de Bombeiros de 
Ibaiti, além da militariza-
ção da unidade. 
A reunião foi realizada 
na tarde desta quarta-
-feira (14) e contou com 
a presença dos prefeitos 
de Ibaiti, Dr. Antonely, de 
Ibaiti, José Carlos Con-
tiero de Figueira, Ângelo 
Marcos Vigilato de Japira, 
Flávio Zanrosso de Toma-
zina e Dionísio Arrais de 
Alencar de Pinhalão. A 
reunião junto ao secretário 
foi solicitada pelo prefeito 

Dr. Antonely e o deputado 
Alexandre Curi. 
A comitiva ainda contou 
com a presença dos depu-
tados estaduais Alexan-
dre Curi e Luiz Claudio 
Romanelli, o vice-prefeito 
de Ibaiti Ulisses Mingote, 
o presidente da Câmara 
de Vereadores de Ibaiti 
José Oscar Belão, os verea-
dores André Sub Zero, 
Cesar Tropesso, Tadeu 
Melancia, Samuel da Vila 
Guay, Luciano Berges e 
Antônio Carlos Deyvitt. 
O secretário de Planeja-
mento do Paraná, Val-
demar Bernardo Jorge, 
também acompanhou a 
reunião. 
Atualmente a unidade 
do Corpo de Bombei-
ros de Ibaiti opera como 
Defesa Civil Comunitária 
prestando atendimento 
a sete municípios (Ibaiti, 

Figueira, Conselheiro 
Mairinck, Japira, Jaboti, 
Pinhalão e Tomazina) os 
quais, somados, apresen-
tam uma população de 
aproximadamente 70 mil 
pessoas. Com esta concen-
tração, o número de ocor-
rências atendidas pelos 
agentes é grande, princi-
palmente nos períodos de 
estiagem e tempo seco. 
Apesar de operar como 
Defesa Civil, a unidade já 
consta nos quadros inter-
nos do Corpo de Bombeiros 
do Paraná na modalidade 
de Bombeiro Militar. O 
processo de militarização 
foi um dos pré-requisitos 
para implantação do Sub 
Grupamento independente 
de Santo Antônio da Pla-
tina que possui três bases 
na região do Norte Pioneiro 
sendo a de Santo Antônio, 
Jacarezinho e Ibaiti com a 

denominação 3ª SD do 7º 
SGDI.
O prefeito de Ibaiti, Dr. 
Antonely, destacou que a 
militarização da Unidade 
deve proporcionar mais 
agilidade no atendimento 
aos municípios. “A efe-
tiva militarização da Uni-
dade vai proporcionar um 
melhor atendimento com 
bombeiros militares trei-
nados, pois a Corporação 
Militar possui serviços 
mais especializados que 
a Defesa Civil Comunitá-
ria”, destacou o chefe do 
Executivo.
Já o deputado Luiz Clau-
dio Romanelli destacou a 
importância de readequar 
a situação da Unidade. 
“Estamos trabalhando 
para readequar e organizar 
a estrutura da unidade e 
também para que haja mais 
profissionais disponíveis 

para atender a população. É 
um trabalho que conta com 
a ação de várias forças polí-
ticas para que possamos 
proporcionar um serviço 
do Corpo de Bombeiros 
adequado para atender 
as demandas de Ibaiti e 
Região. É um assunto sério 
que merecesse toda nossa 
atenção para que possamos 
ter uma solução”, destacou 
o parlamentar. 
O prefeito de Tomazina, 
Flávio Zanrosso, também 
falou sobre a importância 
do serviço para os municí-
pios. “Estamos juntos nesta 
luta, pois é um serviço de 
extrema importância para 
nossa microrregião, o que 
inclui também um reforço 
na segurança dos tomazi-
nenses e dos moradores 
dos nossos municípios vizi-
nhos”, reforçou o prefeito. 

Prefeitos e vereadores solicitam a Guto Silva 
militarização do Corpo de Bombeiros de Ibaiti

Encontro realizado em Curitiba contou com a participação dos prefeitos e 
vereadores dos municípios de Ibaiti, Tomazina, Pinhalão, Japira e Figueira

Redação com Assessoria
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4Cidades e

A prefeitura muni-
cipal de Arapoti realizou 
a edição do decreto Nº 
6.107/2021 o qual dispõem 
da regulamentação e apli-
cação de multas e demais 
sanções prevista na Lei 
Complementar Nº 090/2019 
e da Lei Complementar 
092/2019 que tratam do 
Código de Obras e Código 
de Postura do município 
respectivamente. 
Com o este decreto, a prefei-
tura tem o objetivo de inten-
sificar a fiscalização do uso 
de ruas e vias combatendo 
a prática de obstrução das 
vias ou calçadas, tornando 

assim mais segura e aces-
sível a circulação de pedes-
tres e veículos. Fica a cargo 
da secretaria municipal de 
Infraestrutura realizar a 
fiscalização das “posturas 
municipais”. 
Com isso, as infrações 
dispostas nas duas Leis 
Complementares serão 
punidas sem gerar prejuí-
zos as sanções da natureza 
civil ou penal cabível ao 
caso, seja alternativa ou 
cumulativamente. Caso 
as regras sejam descum-
pridas, o responsável pode 
ser punido com notifica-
ção preliminar seguida de 

aplicação de multa caso o 
problema não seja resol-
vido. Se a situação persistir, 
pode haver a apreensão dos 
produtos/materiais com a 
inutilização dos mesmos. 
As sanções ainda podem 
culminar em proibição das 
atividades e cancelamento 
do alvará e da licença do 
estabelecimento. 
As normas do decreto 
podem ser conferidas na 
integra por toda população 
através do endereço eletrô-
nico www.controlemunici-
pal.com.br. 

Arapoti tem novo decreto 
para aplicação de multas e 
penalidades no município

Medias regulamentam a aplicação de sanções para o 
Código de Obras e Código de Postura do município

Da Redação

Da Redação

[FISCALIZAÇÃO]

A equipe de Saúde da 
Unidade Básica de Saúde 
do bairro Boa Vista, em 
Siqueira Campos, promo-
veu esta semana ações 
de conscientização sobre 
a campanha “Setembro 
Amarelo”, a qual trata do 
risco da depressão e a pre-
venção de suicídios. 
A ação foi realizada no 
Ginásio Raulino Ceccon 
onde servidores da secre-

taria de Saúde, do Depar-
tamento de Esportes e 
Departamento Social, con-
versaram com idosos que 
fazem parte do projeto 
“Melhor Idade” falando 
sobre o risco da doença 
e como identificar casos 
entre amigos e familiares 
com comportamentos que 
possam levar a pessoa a 
tirar a própria vida. O 
prefeito Luiz Henrique 

Germano também esteve 
presente. 
A enfermeira Franciele 
Cordeiro, coordenadora 
da ação, destacou a impor-
tância do bate papo com os 
idosos. “Neste tempo de 
pandemia eles ficam isola-
dos e nossa preocupação é 
oferecer, além de exercícios 
físicos, informação e cuida-
dos que podem ajudá-los”, 
destacou.

Equipe da UBS Boa Vista promove ações de 
conscientização do Setembro Amarelo

AUDIÊNCIA 5G
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) desta-

cou que os municípios paranaenses devem participar 
efetivamente dos debates sobre a implantação da tec-
nologia 5G no Paraná e no Brasil. Segundo ele, muitas 
cidades precisarão rever ou criar legislação para a ins-
talação de novas antenas e equipamentos. No próximo 
dia 29 de setembro a Assembleia Legislativa realiza uma 
audiência pública para discutir a instalação do 5G no 
Estado. O encontro está previsto para ocorrer a partir 
das 14h, por videoconferência (Zoom), com transmis-
são ao vivo pelo Youtube e demais meios disponíveis 
do legislativo.

DESENVOLVIMENTO
O secretário estadual de Meio Ambiente, Márcio 

Nunes, se reuniu com o prefeito de Goioerê, Betinho 
Lima, para debater sobre os projetos de infraestrutura 
e desenvolvimento da cidade. “Foi uma boa conversa 
com o prefeito Betinho Lima, os projetos de desenvol-
vimento sustentável para o município serão analisados 
pela equipe técnica da Sedest/IAT e acredito que logo 
o município terá boas notícias”, disse.

ENSINO DOMICILIAR
A Assembleia Legislativa do Paraná  (Alep) apro-

vou, em segunda discussão, o projeto de lei que institui 
as diretrizes do ensino domiciliar, prática conhecida 
como homeschooling, no âmbito da educação básica 
no estado do Paraná. O projeto segue para confirmação 
em terceira votação, redação final e encaminhamento 
para a sanção do governador Ratinho Junior. Assinado 
pelo deputado estadual Márcio Pacheco e outros 36 
deputados estaduais, o texto regulamenta o ensino 
domiciliar, sob o encargo dos pais ou responsáveis, com 
supervisão e avaliação periódica da aprendizagem por 
órgãos de ensino.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
O Governo do Paraná e as cidades chinesas Han-

gzhou, Dongguan e Shenzhen reforçaram o acordo de 
cooperação estratégica em áreas como transformação 
digital e desenvolvimento sustentável, além de agricul-
tura, Tratamento Médico Avançado e Saúde Digital e 
Energia Sustentável e Inovação e Genômica e Engenha-
ria Genética no debate sobre a cooperação, realizado em 
Fórum online. O acordo foi firmado entre a Fundação 
Araucária e a South China Agricultural University.

FUTURO DO ESTADO
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 

Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que 
busca financiamento para o Programa Educação para 
o Futuro do Estado do Paraná. A proposta autoriza o 
Governo Ratinho Junior a financiar US$ 90,6 milhões 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), que, com uma contrapartida de US$ 22,6 milhões 
do Estado, totalizarão R$ 566 milhões de investimento. O 
Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná 
pretende construir uma proposta pedagógica para o 
Ensino Médio, com o objetivo de elevar a frequência 
escolar e reduzir o abandono, expandindo o uso de 
ferramentas e tecnologias educacionais a serviço do 
processo de ensino-aprendizagem. 
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Da Redação

Bebê é internado e morre após ser 
atingido por tanque de lavar roupas

Tragédia aconteceu na última segunda-feira e 
criança foi levada para o hospital de Londrina onde 

não resistiu e veio a óbito na UTI

Uma tragédia tirou 
a vida de um bebê de dois 
anos e nove meses morador 
do município de Wenceslau 
Braz. 
De acordo com as informa-
ções apuradas pela reporta-
gem, a criança teria sofrido 
um acidente doméstico na 
segunda-feira (13) ao ser 
atingida por um tanque 
de lavar roupas que caiu 
em cima dela. Com isso, o 

menor teve ferimentos e foi 
encaminhado ao hospital 
de Caridade São Sebastião. 
Por volta das 17h30 foi 
transferido pela ambulân-
cia do município para o 
Hospital Infantil Sagrada 
Família em Londrina onde 
deu entrada as 20h57. O 
bebê foi encaminhado a UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva), mas infelizmente não 
resistiu aos ferimentos e 

veio a óbito as 01h10. 
O corpo do bebê foi encami-
nhado a Wenceslau Braz e 
velado na capela mortuá-
ria do município. A Folha 
Extra expressa os mais 
sinceros sentimentos e con-
dolências aos familiares e 
amigos do bebê e não irá 
postar imagens ou o nome 
da criança em respeito ao 
Luto da família.

[TRAGÉDIA] [TRAGÉDIA]

Caminhonete capota 
e jovem de 18 anos 
morre na PR-090

Além da vítima fatal, o acidente 
deixou o condutor do veículo e 

um passageiro feridos

Um grave acidente 
de trânsito registrado na 
noite desta terça-feira (14) 
na PR-090 deixou uma 
pessoa morta e outras 
duas feridas. A ocorrência 
foi registrada no trecho 
da rodovia que passa pelo 
município de Curiúva. 
De acordo com informa-
ções do Portal Curiúva, 
o acidente envolveu uma 
caminhonete GM/S10 com 
três ocupantes. Segundo 
informações colhidas 
junto ao conduto do veí-
culo, ele e mais duas pes-
soas estavam vindo do Rio 
Grande do Sul e tinham 
como destino a cidade 
de Bela Vista do Paraíso. 
Durante o trajeto pela 
PR-092, o motorista rela-
tou que acabou perdendo 
o controle em uma curva 

e a caminhonete capotou 
por alguns metros. Chovia 
no momento do acidente. 
Com isso, um jovem de 18 
anos identificado como 
João Paulo, que estava no 
banco traseiro do veículo 
acabou não resistindo 
aos ferimentos e morreu 
no local. A ambulância 
do hospital municipal de 
Curiúva esteve no local 
e prestou os primeiros 
socorros ao condutor da 
caminhonete e ao passa-
geiro sobrevivente que 
foram encaminhados ao 
Pronto Socorro para rece-
ber atendimento médico. 
A equipe da Polícia Rodo-
viária Estadual esteve 
no local prestando aten-
dimento a ocorrência e 
orientando o trânsito. 

Da Redação

Caminhoneiro fica ferido em acidente 
na PR-151 em Ribeirão Claro

Um caminhoneiro 
ficou ferido após se envol-
ver em um acidente de 
trânsito registrado na tarde 
desta terça-feira (14) na 
rodovia PR-151 em Ribeirão 
Claro. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviária 
Estadual, o veículo tran-
sitava no sentido Ribeirão 

Claro a Carlópolis quando 
o condutor do VW/8.120 
acabou perdendo o controle 
da direção e, com isso, o 
caminhão saiu da pista 
e atingiu uma parede de 
pedras que fica as margens 
da rodovia. A cabine do 
caminhão foi atingida e, 
com o impacto, o motorista 
de 25 anos sofreu ferimen-

tos leves. Ele foi socorrido 
e encaminhado ao Pronto 
Socorro de Ribeirão Claro 
para receber atendimento 
médico. 
A equipe da PRE esteve no 
local e uma das suspeitas 
é que a chuva e a pista 
molhada tenham contri-
buído para o acidente. 

Da Redação

Chovia no momento do acidente e caminhão acabou saindo da 
pista e atingindo uma parede de pedras as margens da rodovia
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BANCO 23

RASG
UMEDECIDA
IPOLEGAR
NATOLVI

BARCOCAI
ASCOCIDZ

MANHAECO
ESCADARIA
DATADOD

MIAVAVNATA
ELDENDE

DIVIDIRORO
ANILVNV

TINTUREIRA
SEIGUANAS

Letra que o
Cebolinha
troca pelo
"L" (HQ)

Restos de
castelos e
fortalezas

Elvis
Presley,
mito do

rock

Leve-
mente

molhada

Sódio
(símbolo)

Meio de
transporte

pelo rio

A forma
de es-
pelhos

cavados

56, em 
algarismos
romanos

Confusão;
barulheira

Guardiã
das Matas

(Folcl.)

É com-
posta por

muitos
degraus

Imitava
a "voz"
do gato

Fazer
parar; 
deter

Misturei
com água

Matéria-
prima da
manteiga

Ingre-
diente do
caviar (pl.)

Ouro, em 
espanhol

Substân-
cia azul
corante

Acessório
do vestido
de noiva

Ácido
ribo-

nucleico

Aquela
que

colore
tecidos

Lagarto
de grande
porte (pl.)

Lixeiro
(bras.)

Matou Go-
lias (Bíb.)

Vai ao
chão
Corpo

sem vida

Recebo
como filho 
Argola de

cadeia

O famoso
dedão
Tipo de
baú (pl.)

(?) Morei-
ra, locutor
Chapéu, 

em inglês
Nojo;

aversão
Birra 
(fam.)

Preso;
amarrado
(?) Mora-
es, atriz

Azeite do
vatapá
Ditongo
(abrev.)

Edu Lobo,
cantor

Distribuir;
repartir 

Reper-
cussão
sonora

RO (Geog.)
Tecla de
calcula-
doras

3/hat — oro. 5/dendê — zoada. 7/côncava — iguanas.

Flávia Noronha  participou de 
uma live com Franklin David 
no Instagram e falou sobre sua 
saída do programa “TV Fama”, 
da RedeTV!, da qual era apre-
sentadora. Na transmissão, ela 
disse acreditar que puxaram o 
seu tapete na emissora.
“Muito arquitetada, costuradi-
nha, porque só a puxada dessa 

pessoa não ia funcionar. Teve 
muita gente envolvida e conven-
cida a realizar isso. Acho que foi 
vendido um projeto de mudança 
que, comercialmente falando, 
ia bombar. E não é nada disso, 
porque tudo o que ela fez deu 
errado, inclusive o Tricotando e 
o TV Fama”, disse Noronha.

Produtora nega que tenha vetado Marcos 
Mion de ser o apresentador do BBB 22

Cinco meses depois de ter tro-
cado as alianças com João Figuei-
redo em Angra dos Reis, no Rio de 
Janeiro, Sasha Meneghel deu uma 
entrevista para a revista  Vogue 
Noivas, da qual é capa da mais nova 
edição, e contou como conheceu o 
maridão.
Ao que parece, a história de amor 
dos pombinhos começou apenas 
como uma amizade. Sasha e João 

se viram pela primeira vez no 
lançamento de uma coleção e o 
cantor gospel estava, na verdade, 
acompanhando  a atriz Bruna 
Marquezine, amiga de longa data 
da filha de Xuxa. A partir daí, os 
dois começaram a se encontrar em 
células religiosas e se aproximaram 
em um trabalho social na Angola, 
em agosto de 2019.

Flávia Noronha fala sobre 
sua demissão do “TV Fama”: 
‘Muita gente envolvida’

Sasha Meneghel revela 
como conheceu João 

Figueiredo

A Endemol Shine Brasil, criadora 
e detentora dos direitos do reality 
Big Brother Brasil, negou, nesta 
terça-feira (14), que tenha vetado 
Marcos Mion como possível apre-
sentador do BBB 22.
“A Endemol Shine Brasil, criadora 
e detentora dos direitos do formato 
Big Brother Brasil, nega qualquer 
boato sobre não concordar com 
a participação de @marcosmion 
como apresentador do reality“, 
escreveu a empresa no Instagram.

Desde o anúncio da saída de Tiago 
Leifert, a web reagiu indicando 
possíveis nomes que poderiam 
assumir o comando do reality como 
de Marcos Mion e Ana Clara.
Mion foi contratado pela Globo para 
assumir o Caldeirão nas tardes de 
sábado, mas ainda não sabemos se 
será algo permanente.
Vale lembrar que o artista já apre-
sentou o reality “A Fazenda” da 
Record.
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

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

TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência n° 1/2021
Processo n° 75/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI, Estado do Paraná, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeado por força das disposições 
contidas no Decreto Municipal nº 6.121/2021, no uso de suas atribuições, 
torna público que, com fundamento em impugnações regular e tempesti-
vamente interpostas, resolve SUSPENDER o processamento do presente 
certame até ulterior deliberação quanto ao mérito das matérias impugnadas.
A Comissão Permanente de Licitação, esclarece, outrossim, que o Edital 
será republicado e, se for o caso, com as devidas alterações. A nova data 
de abertura será divulgada na forma da Lei.
Arapoti, 15 de setembro de 2021.
Idineu Antonio da Silva - Presidente da CPL
Luciano Aguiar Rocha - Membro da CPL
Luana Lordelos Fernandes - Membro da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
Nº. 025/2020
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Cooperativa 
de Crédito, Poupança e Investimento Paranapane-
ma PR/SP – Sicredi Paranapanema PR/SP, CNPJ: 
79.086.997/0001-02
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 007/2020, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores
OBJETO: Primeiro Termo Aditivo de SUPRESSÃO do 
VALOR e prorrogação do prazo de vigência do Con-
trato Original, adequando o Contrato de Fornecimento 
nº 025/2020, em conformidade solicitação emitida 
no dia 06/09/2021, encaminhado pela Cooperativa 
de Crédito, Poupança e Investimento Paranapane-
ma PR/SP – Sicredi Paranapanema PR/SP, CNPJ: 
79.086.997/0001-02, pelo período de até 12 (doze) 
meses, com autorização legal do artigo 57, Inciso II, 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão à conta dos recursos 
financeiros do Município, conforme Lei Orçamentária 
nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/09/2021
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR.
Jundiaí do Sul- PR, 10 de setembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 054/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa Mecbras Peças e Serviços 
Ltda EPP, CNPJ nº 10.253.804/0001-56 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 014/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção (mecânica, 
lanternagem, pintura, tapeçaria) de forma preventiva e corretiva, à 
frota de veículos e máquinas pertencentes ao Município de Jundiaí do 
Sul, tendo como base e referência a tabela de preço da SINDIREPA e 
SIMILARES, pelo período de 12 meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas da presente aquisição 
correrão à conta dos recursos financeiros do Município, conforme Lei 
Orçamentária nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). 
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 055/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa Mecânica L.E.H Diesel 
Eireli, CNPJ nº 26.136.002/0001-91 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 014/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção (mecânica, 
lanternagem, pintura, tapeçaria) de forma preventiva e corretiva, à 
frota de veículos e máquinas pertencentes ao Município de Jundiaí do 
Sul, tendo como base e referência a tabela de preço da SINDIREPA e 
SIMILARES, pelo período de 12 meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas da presente aquisição 
correrão à conta dos recursos financeiros do Município, conforme Lei 
Orçamentária nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa Micheli Cristina Ferreira 
05315750981, CNPJ nº 37.729.312/0001-40,  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 014/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção (mecânica, 
lanternagem, pintura, tapeçaria) de forma preventiva e corretiva, à 
frota de veículos e máquinas pertencentes ao Município de Jundiaí do 
Sul, tendo como base e referência a tabela de preço da SINDIREPA e 
SIMILARES, pelo período de 12 meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas da presente aquisição 
correrão à conta dos recursos financeiros do Município, conforme Lei 
Orçamentária nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa Tratorlon Peças e Serviços 
Ltda, CNPJ nº 80.052.277/0001-05  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 014/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção (mecânica, 
lanternagem, pintura, tapeçaria) de forma preventiva e corretiva, à 
frota de veículos e máquinas pertencentes ao Município de Jundiaí do 
Sul, tendo como base e referência a tabela de preço da SINDIREPA e 
SIMILARES, pelo período de 12 meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas da presente aquisição 
correrão à conta dos recursos financeiros do Município, conforme Lei 
Orçamentária nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: de R$ 167.700,00 (cento e sessenta e sete mil reais) 
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 058/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa Nilton Galdino Junior - ME, 
CNPJ nº 79.188.009/0001-28. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 014/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção (mecânica, 
lanternagem, pintura, tapeçaria) de forma preventiva e corretiva, à 
frota de veículos e máquinas pertencentes ao Município de Jundiaí do 
Sul, tendo como base e referência a tabela de preço da SINDIREPA e 
SIMILARES, pelo período de 12 meses. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas da presente aquisição 
correrão à conta dos recursos financeiros do Município, conforme Lei 
Orçamentária nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 51.000,00 (cinquenta mil reais). 
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE PINHALÃO - ESTADO DO 
PARANÁ - DESERTO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais R E S O L V E:
Declarar deserta a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 80/2021 de 26/08/2021, que tinha 
por objeto a aquisição de tijolos lisos com 2 furos 
destinados a Secretaria Municipal de Viação, Obras 
e Urbanismo, tendo em vista que não houveram 
interessados na mesma. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Pinhalão em 15 de setembro 2021. 
Dionisio Arrais de Alencar Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº. 26/2020 

PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Enfermeira Padrão Senhora Paula 
Cristina de Oliveira Santos, COREN nº PR 000.477.276, CPF nº 064.024.729-64 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Inexigibilidade de Licitação nº 
03/2020 (Vinculado ao Edital de Credenciamento nº 01/2020), nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Segundo Termo Aditivo de prorrogação do PRAZO de vigência do 
Contrato Original de Prestação de Serviços nº. 26/2020, com autorização legal 
do artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, conforme lei 
Municipal 599/2020, para o atendimento com – 40 horas semanais na unidade 
Mista de Saúde, devido a pandemia em que estamos vivendo do Covid 19 não 
podemos ficar com deficiência na prestação de serviço junto a comunidade em  
conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e Medida Provisória nº 
926/2020. 
Paragrafo Único: O Presente Termo Aditivo será automaticamente rescindido 
assim que houver nova contratação. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei Orçamentária nº 616 de 
15 de outubro de 2020, publicada em 16 de outubro de 2020. 
VIGÊNCIA: 30 de setembro de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR. 

Jundiaí do Sul- PR, 03 de setembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº. 27/2020 

PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Enfermeira e Técnica em Enfermagem 
Senhora Eva Lucia Dias de Almeida, COREN nº 000.283.151PR, CPF nº 
508.761.639-91 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020 
(Vinculado ao Edital de Credenciamento nº 01/2020), nos termos das Leis Federal 
nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Segundo Termo Aditivo de prorrogação do PRAZO de vigência do 
Contrato Original de Prestação de Serviços nº. 27/2020, com autorização legal do 
artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, conforme lei 
Municipal 599/2020, para o atendimento com – 40 horas semanais na unidade 
Mista de Saúde, devido a pandemia em que estamos vivendo do Covid 19 não 
podemos ficar com deficiência na prestação de serviço junto a comunidade em  
conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/2020. 
Paragrafo Único: O Presente Termo Aditivo será automaticamente rescindido 
assim que houver nova contratação. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei Orçamentária nº 616 de 15 
de outubro de 2020, publicada em 16 de outubro de 2020. 
VIGÊNCIA: 30 de setembro de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR. 

Jundiaí do Sul- PR, 03 de setembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 



De acordo com o bole-
tim epidemiológico  divul-
gado pela Sesa nesta ter-
ça-feira (14), o Paraná 
soma 1.474.961 casos e 
37.944 óbitos pela Covid-19. 
A média móvel de casos, 
porém, é 56,6% menos do 
que há 14 dias. A redução de 
mortes no mesmo período 
ficou em 50%.
Já a ocupação de leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) exclusivos para 
tratamento da doença está 
em 55%, enquanto taxa 
de ocupação dos leitos de 

enfermaria é de 39%.

Também nesta terça-feira, 
o Estado ultrapassou a 
marca de  8 milhões de 
pessoas vacinadas  com 
a primeira dose (D1) ou 
dose única (DU) do imu-
nizante contra a Covid-19. 

Destaque e
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Também nesta 
terça-feira, o Estado 
ultrapassou a marca 
de 8 milhões de pessoas 
vacinadas com a 
primeira dose

Governo flexibiliza regras da pandemia e põe 
fim ao toque de recolher no Paraná

Mudanças foram tomadas com base na redução de casos confirmados e ocupação dos 
leitos de UTI por pacientes com a Covid-19

A diminuição do 
número de  casos confir-
mados de Covid-19 e da ocu-
pação de leitos hospitalares 
permitiu ao Governo do 
Estado alterar as medidas 
restritivas de combate ao 
coronavírus. 
O  decreto nº 8.705/2021, 
assinado pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior nesta terça-feira 
(14), é válido até 1º de 
outubro e, de acordo com 
a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), pode ser 
alterado em razão do cená-
rio epidemiológico ou da 
situação vacinal.

Com a ação e o término da 
vigência do texto anterior, 
está permitida a livre cir-
culação na madrugada e 
a venda de bebida alcoólica 
no mesmo período.
Segundo a normativa, even-
tos poderão receber até mil 
pessoas (hoje o limite é de 
400), desde que respeitem 
o limite de capacidade de 
50% para locais fechados 
e 60% para locais abertos. 
Contudo, os participan-
tes precisam estar com 
o esquema vacinal com-
pleto contra a doença ou 
apresentar exame RT-PCR 
negativo, com no máximo 
48 horas de antecedência.
Também fica permitida 
o consumo de bebidas e 
comidas em eventos. Para 
tanto, é necessário usar 
máscara cobrindo o nariz 
e a boca durante todo o 

momento, exceto para 
ingestão momentânea de 
comida ou bebida.
Permanece proibida a rea-
lização presencial dos even-
tos, de qualquer tipo, que 
possuam uma ou mais das 
seguintes características: 
em local fechado que não 
tenha  sistema de climati-
zação com renovação do 
ar e Plano de Manutenção, 
Operação e Controle atua-
lizados; que demandem a 
permanência do público em 
pé durante sua realização; 
com duração superior a 6 
horas; que não consigam 
garantir o controle de 
público no local ou que 
possam atrair presença de 
público superior àquele 
determinado nesta norma, 
como exposições e festivais; 
de caráter internacional; 
realizados em locais não 
autorizados para esse fim; 
e que não atendam os cri-
térios previstos nesta legis-
lação e demais normativas 
vigentes.
Caberá à Sesa editar, por 
meio de ato normativo 
próprio, um cronograma de 
flexibilização das normas 
restritivas empregadas 
no controle da pandemia, 
de acordo com o avanço 
da vacinação, de forma 
gradativa e escalonada, 
condicionado à avaliação 
dos indicadores de moni-
toramento dos casos de 
Covid-19 no Paraná.

Segundo a normativa, 
eventos poderão 
receber até mil pessoas 
(hoje o limite é de 400), 
desde que respeitem 
o limite de capacidade 
de 50% para locais 
fechados e 60% para 
locais abertos

Em números absolutos, 
8.011.769 doses foram apli-
cadas na população adulta, 
entre D1 e DU.
A estimativa do Ministério 
da Saúde é que o Paraná 
tenha 8.720.953 pessoas 
elencadas como popula-
ção vacinável – acima de 
18 anos. Sendo assim, o 
Estado atingiu agora 91,8% 
deste grupo com ao menos 
uma dose. Os dados são 
do Vacinômetro nacional, 
com informações da base 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).
Desde o início da campa-
nha no Estado, 11.785.711 
doses foram aplicadas, 
sendo 7.689.951 D1, 321.818 
DU e 3.773.942 segundas 
doses (D2), dos quatro 
imunizantes disponíveis: 
AstraZeneca, CoronaVac, 
Janssen e Pfizer.
A estimativa da Sesa é 
fechar setembro com 100% 
da população adulta vaci-
nada com a primeira dose 
ou dose única.
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