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Política e

Assessoria

Romanelli debate segurança, educação e geração de 
emprego no Norte Pioneiro

Parlamentar cumpre agenda de visitas nos municípios de Santo Antônio, Figueira e Cornélio Procópio

[VISITA]

O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
visitou nesta quinta (16) e 
sexta-feira (17), três cida-
des do Norte Pioneiro. 
Durante a passagem pelos 
municípios, o parlamentar 
aproveitou para debater 
as propostas nas áreas 
de segurança, educação e 
geração de emprego com 

lideranças de Santo Antô-
nio da Platina, Cornélio 
Procópio e Figueira.
A agenda começou com o 
prefeito de Santo Antônio 
da Platina, Professor Zezão 
Coelho (Pode) durante 
encontro com lideranças 
regionais. Em seguida, os 
dois entregaram equipa-
mentos de proteção respi-

ratória ao Corpo de Bom-
beiros. Na sequência, se 
reúnem com a Associação 
Médica.
Já nesta sexta-feira (17), 
o parlamentar cumpre 
agenda no município de 
Cornélio Procópio, onde 
Romanelli participa de 
entrevista com a equipe do 
Informativo 376, da Graúna 

FM e do Jornal Regional, da 
FM 104. Na companhia do o 
prefeito Amin Hannouche 
(PSD), entregam veículos 
para a Polícia Militar e 
as chaves do frigorífico 
de peixe. Em seguida, se 
encontra com o comando 
da PM e com lideranças da 
educação.
A agenda pelo Norte Pio-

neiro termina com reu-
niões em Figueira, com o 
prefeito Zé Carlos (PSL) 
e vereadores. O deputado 
reúne ainda lideranças 
locais para debater os 
investimentos necessários 
para a retomada da econo-
mia na cidade.

O prefeito Hiroshi 
Kubo (PSD) adiantou 
nesta quarta-feira que as 
obras do novo fórum da 
comarca de Carlópolis 
devem começar ainda no 
primeiro trimestre de 2022. 
“O prédio será construído 
na Avenida Elson Soares, 
em frente à nova escola 
Benedito  Rodrigues de 
Camargo.  Uma magní-
fica obra que atenderá as 
necessidades do Judiciário 
da nossa Comarca”, disse 
Kubo que se encontrou 

no início da semana com 
o presidente do Tribunal 
de Justiça do Paraná, José 
Laurindo de Souza Netto, 
acompanhado pelo depu-
tado Luiz Claudio Roma-
nelli.
Ainda de acordo com o 
prefeito, o atraso no início 
das obras é devido a um 
problema no processo de 
licitação. “De acordo com 
o Departamento de Enge-
nharia do Tribunal de 
Justiça, o início das obras 
deverá ocorrer no primeiro 

trimestre do próximo ano. 
O atraso no cronograma 
deveu-se em razão da lici-
tação dos projetos comple-
mentares da obra, agora 
já concluída”, completou 
Hiroshi Kubo.
Romanelli é o represen-
tante de Carlópolis na 
Assembleia Legislativa e o 
prefeito indicou ainda uma 
“extensa agenda de tra-
balho” na segunda-feira, 
13, e quarta-feira, 14, em 
Curitiba. “Obtivemos mais 
recursos para obras estru-

turantes, melhorar a saúde 
e para outras importantes 
necessidades do nosso 
município”, disse.
Em 2021, os recursos esta-
duais que estão sendo 
investidos em Carlópolis, 
viabilizados pela ação par-
lamentar de Romanelli, 
somam R$ 9,9 milhões. E 
incluem a construção de 
um barracão industrial, 
reforma e ampliação da 
rodoviária, a entrega de 
um rolo compactador e de 
dois veículos para a saúde 

básica e a pavimentação de 
ruas e avenidas,
Esses investimentos soma-
ram R$ 4,1 milhões entre 
2019/2020 e mais R$ 1,2 
milhão em 2017/2018. Os 
recursos viabilizaram a 
revitalização de uma praça, 
pavimentação, uma escava-
deira hidráulica, compras 
de equipamentos rodoviá-
rios e de saúde, e apoio à 
Apae.

[OBRAS EM CARLÓPOLIS]
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3Cidades e
AUDIÊNCIA 5G

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) des-
tacou que os municípios paranaenses devem parti-
cipar efetivamente dos debates sobre a implantação 
da tecnologia 5G no Paraná e no Brasil. Segundo ele, 
muitas cidades precisarão rever ou criar legislação 
para a instalação de novas antenas e equipamentos. No 
próximo dia 29 de setembro a Assembleia Legislativa 
realiza uma audiência pública para discutir a insta-
lação do 5G no Estado. O encontro está previsto para 
ocorrer a partir das 14h, por videoconferência (Zoom), 
com transmissão 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 

Hangzhou, Dongguan e Shenzhen reforçaram o acordo 
de cooperação estratégica em áreas como transfor-
mação digital e desenvolvimento sustentável, além de 
agricultura, Tratamento Médico Avançado e Saúde 
Digital e Energia Sustentável e Inovação e Genômica 
e Engenharia 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. 

Da Redação

Siqueira Campos ganha novo 
poço artesiano para atender 

falta d’água na Alemoa

[ABASTECIMENTO]

Estiagem tem afetado diferentes municípios do 
estado e prefeitura tem buscado soluções para que 

os siqueirenses não fiquem sem água

O Paraná passa por 
uma das piores estiagens 
de sua história e a falta de 
chuvas já vem causando 
problemas de desabasteci-
mento de água em diferen-
tes regiões do estado, o que 
não tem sido diferente no 
Norte Pioneiro. No municí-
pio de Ibaiti, por exemplo, 
a Sanepar teve de implan-
tar um sistema de rodízio 
para que a população não 
fique totalmente sem água 
devido ao baixo nível dos 
locais de captação da Com-
panhia no município. 
Já em Siqueira Campos, 
que de acordo com informa-
ções da Sanepar também é 
uma das cidades da região 
que já está em alerta para 
racionamento, a prefei-
tura vem trabalhando 
para se antecipar e pre-
venir futuros problemas 
no abastecimento para os 
siqueirenses.
No último sábado (11), 
por exemplo, equipes da 
empresa Perfugel estive-
ram na Alemoa onde foi 
perfurado um poço arte-
siano com profundidade 
de aproximadamente 200 
metros. Com os testes rea-
lizados no domingo (12), 
o novo poço demonstrou 
capacidade de 50 mil litros 
de água por hora, o que 
deve ser o suficiente para 
garantir o abastecimento 
no bairro e também da Vila 
Rural. 
De acordo com a prefei-
tura, o investimento para 
perfuração do poço gira 
em torno de R$ 85 mil e 
também há projetos para 

que sejam perfurados 
poços em bairros onde a 
demanda de consumo da 
população esteja sendo 
afetada. Porém, ainda não 
há previsão para estes 
trabalhos que aguardam 
novos recursos. 
Em entrevista a Agên-
cia Criativa, o prefeito 
Luiz Henrique Germano 
comemorou a execução 
dos trabalhos. “É uma 
imagem extremamente 
gratificante ver a água 
jorrando, pois sabemos o 
quanto estas duas comu-
nidades vem sofrendo nos 
últimos anos com a falta de 
abastecimento. Assumi-
mos durante a campanha 
o compromisso de sanar 

esse problema e aí está o 
resultado, água com abun-
dância para nossa gente”, 
comemorou o prefeito. 
O vice prefeito Paulo Leite 
também comemorou a 
conquista para população. 
“Estamos com os pés no 
chão e dando um passo de 
cada vez, mas sem esque-
cer os compromissos que 
assumimos com a popula-
ção durante a campanha. 
No Balneário da Alemoa 
este é mais um dos vários 
compromissos que já cum-
primos para atender a 
demanda da comunidade 
e vamos sempre continuar 
buscando o melhor para 
nossa gente”, destacou. 
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Comerciante leva tiro durante 
assalto a mão armada em 

Siqueira Campos
Vítima foi surpreendida pelo suspeito e atingida no 

braço sendo socorrida por seus familiares

Um comerciante ficou 
ferido após ser atingido por 
um disparo de arma de 
fogo durante um assalto a 
mão aramada registrado 
na tarde desta quarta-feira 
(15) em Siqueira Campos. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 15h00 a equipe 
foi acionada para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência de tentativa de roubo 
em uma mercearia situada 
a Avenida dos Pinheiros 
onde uma vítima havia 

sido atingida com um tiro. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação. 
No local, a equipe foi 
informada que os suspeito 
chegou ao local portando 
algumas caixas de morango 
e ofereceu o produto ao 
comerciante, porém, ao per-
ceber que havia dinheiro no 
caixa, o indivíduo sacou 
uma garrucha e anunciou 
o assalto. Em seguida, 
foi empurrando a comer-

ciante para um corredor 
momento em que o revólver 
disparou e atingiu o braço 
da vítima. Na sequência, o 
suspeito fugiu do local em 
um veículo GM/Corsa de 
cor bordô. Já a vítima foi 
socorrida por familiares. 
Frente aos fatos, os poli-
ciais realizaram diligên-
cias em busca do suspeito, 
mas até o fechamento desta 
edição não foram divul-
gadas informações se ele 
havia sido identificado ou 
preso. 

[VIOLÊNCIA]

Da Redação

[QUATIGUÁ]
Homem é preso após 
ameaçar esposa de 

morte com um revólver
Vítima relatou situação a Polícia Militar 

que esteve na residência do casal e 
encontrou uma arma calibre 32

Um homem foi preso 
na tarde desta quarta-
-feira (15) em posse de 
um revólver o qual teria 
utilizado para ameaçar 
a esposa de morte. A 
situação foi registrada no 
município de Quatiguá. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por 
volta das 14h00 onde uma 
mulher passou a relatar 
que vem sofrendo amea-
ças de morte por parte 
de seu marido e que, na 
referida data, mais uma 
vez o homem ameaçou 
tirar sua vida e, desta 
vez, utilizando um revól-
ver. Diante da situação, 
os policiais foram ao 

endereço informado pela 
vítima para prestar aten-
dimento a ocorrência. 
Na residência situada 
a Rua das Violetas, no 
Centro, foi realizada a 
abordagem do suspeito 
e, durante buscas na 
residência, os policiais 
encontraram em cima 
de um guarda roupas um 
revólver calibre 32 que 
estava guardado dentro 
de uma caixa. 
Frente aos fatos, o homem 
foi preso e encaminhado 
juntamente com a arma 
apreendida até a dele-
gacia da Polícia Civil de 
Joaquim Távora para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 

Da Redação

[BANDEIRANTES]

Suspeito invade residência e ameaça matar moradora
Víitma foi surpreendida pelo indivíduo que quebrou uma das janelas de sua casa e fugiu do local

Uma mulher que 
mora no município de 
Bandeirantes passou por 
momentos de pânico e 
medo ao ter sua residência 
invadida por um indivíduo 
que lhe ameaçou de morte. 
A situação foi registrada na 

noite da última terça-feira. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
foi acionada por volta das 
23h30 onde uma mulher 
informava que sua residên-
cia, situada na Vila União, 
havia sido invadida por 

um homem que estava lhe 
ameaçando. Diante do cha-
mado, os policiais foram ao 
endereço informado para 
averiguar a situação. 
Em contato com a vítima 
esta passou a relatar que o 
suspeito invadiu seu quin-

tal e passou a lhe ameaçar 
de morte e, sem seguida, 
ainda quebrou uma das 
janelas da sua casa desfe-
rindo socos. Na sequência, 
o indivíduo fugiu do local. 
Frente aos fatos, a equipe 
realizou busca nas imedia-

ções da residência e diligên-
cias pelo bairro, mas até o 
fechamento desta edição 
não foi divulgado se ele foi 
identificado ou preso. 

Da Redação
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CÂMARA DE ARAPOTI

ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SULGOVERNO DO ESTADO

JABOTI

JABOTI

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 01 / 2021 AO CONTRATO N° 10 / 2020

PROCESSO Nº 14 / 2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de acesso a internet visando atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Arapoti.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CONTRATADA: A. HIKARU KAMIDE – SCM LTDA
CNPJ: 27.027.822/0001-12
VALOR MENSAL: R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais).
VALOR TOTAL: R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 16.09.2021 à 16.09.2022
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.40.97.00 – MANUTENÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DESPESAS DE 
TELEPROCESSAMENTO.
ASSINAM:
EDILSON CORSINI PEREIRA – pela CONTRATANTE
CÁSSIO MIGUEL DE JESUS MIRANDA – pela CONTRATADA

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
3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 237/2020.
Tomada de preços n°: 05/2020.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: PAVILUZZO PAVIMENTAÇÃO - EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de VIGÊNCIA 
do CONTRATO sob o n° 237/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do contrato sob o nº 237/2020 por 
mais 2 (dois) meses, iniciando-se em 11/09/2021 e estendendo-se até 
11/11/2021, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Do fundamento legal: O presente termo aditivo decorre de autorização 
da autoridade competente da contratante e encontra amparo legal no 
inciso IV, art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Disposições finais: Todas as demais Cláusulas não especificamente 
modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permane-
cem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.
Data da Assinatura: 10/09/2021.

 
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. Validade: 14/09/2027. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 109/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.109/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO

2 – OBJETO: Seleção de Proposta entre os propo-
nente enquadrados como Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alteração dada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, para  de AQUISIÇÃO 
DE CESTAS BASICAS.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 17.800,00 (Dezessete Mil 
e Oitocentos Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  04/10/2021 
às 09:00  www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado 
no link - licitações” 

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departa-
mento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh 
às 11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital 
completo, demais anexos, atas e contratos futuros 
no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 14/09/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

DECRETO Nº. 043/2021
SÚMULA: Prorroga prazo de validade do “Concurso 
Público nº. 001/2019  homologado pelo Edital nº. 
017/2019 de 12/09/2019,  e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Eclair 
Rauen, no uso de atribuições legais conferidas por 
Lei, com amparo no art. 37, III, da Constituição Fe-
deral e  considerando:
A necessidade de contratação de pessoal em face 
de aposentadorias e exonerações a pedido;
A indisponibilidade de prazo e recursos para realização 
de um novo Concurso Público;
DECRETA:
Art. 1º. – Fica Prorrogado por mais dois (02) anos, a 
partir da data de sua homologação, o prazo de validade 
do Concurso Público nº. 001/2019, homologado pelo 
Edital nº. 017/2019 de 12/09/2019.
Parágrafo Único – As convocações de candidatos 
aprovados, salvo as exceções legais, será precedida 
da avaliação do sistema de controle interno quanto 
ao gasto de pessoal.
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeito retroativo a 13/09/2021, 
revogando o Decreto nº. 041/2021 e demais dispo-
sições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 16 de setembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

DECRETO N. 42 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
SÚMULA: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA 
FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ESTRADA 
RURAL MUNICIPAL  PRIMÁRIA, SENTIDO A PR 439, 
QUE LIGA JUNDIAÍ DO SUL A SANTO ANTONIO DA 
PLATINA E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, 
ESTADO DO PARANA, usando a competência que 
lhe confere a Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO que Município de Jundiaí do Sul, 

celebrou Contrato de Repasse com a União Federal, 
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento 
Regional – MDR, tendo como objeto a execução 
de pavimentação de estradas vicinais no município 
de Jundiaí do Sul.
CONSIDERANDO a Resolução SEMA 046/2015, 
dão conta da necessidade de declaração de utilidade 
pública para a obtenção da Autorização Ambiental 
em todas as suas etapas, para a pavimentação de 
estradas.
DECRETA:
Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública, para 
fins de licenciamento ambiental, junto ao órgão am-
biental competente (IAT), a estrada Rural Municipal 
Primária, que liga Jundiaí do Sul a Santo Antônio 
da Platina, com as seguintes coordenadas:
– Trecho Inicial: Do limite do perímetro urbano de 
Jundiaí do Sul na coordenada UTM E576255.16; 
N7408724.82;
II – Trecho Final: Prosseguindo pelo eixo da 
estrada por 4.000 metros até a coordenada UTM 
E577276.22; N7411916.22, próximo ao limite do  
Assentamento Ely Moutinho, sentido a PR 439, 
que liga Jundiaí do Sul a Santo Antônio da Platina.
Art. 2º Este Decreto entre em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL-PR, 16 DE SE-
TEMBRO DE 2021.

          ECLAIR RAUEN
          PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL-PR
SÚMULA DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AM-
BIENTAL
O MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, inscrito no 
CNPJ nº. 76.408.061/0001-54, torna público que 
está requerendo junto ao Instituto Água e Terra – 
IAT, Regional de Jacarezinho – PR, a Autorização 
Ambiental Prévia, para execução de pavimentação 
com pedras irregulares na Estrada Rural Municipal 
primária, que liga Jundiaí do Sul - PR a PR 439, 
sentido a Santo Antônio da Platina – PR.
Jundiaí do sul, 15 de setembro de 2021.
Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 
 

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUNDIAÍ DO SUL–PR
Lei Municipal nº356/2010 e Lei Municipal nº 367/2010
R. São Francisco, nº75– Centro CEP86470-000 - 
Jundiaí do Sul - PR.
RESOLUÇÃO Nº 09/2021
SÚMULA: APROVAR E INSTITUIR A DIRETORIA 
EXECUTIVA DA GESTÃO 2021/2023 DO CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTADO DO 
PARANÁ. 
O CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) 
de Jundiaí do Sul, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelas Leis Municipais n° 356/2010 
e 367/2010 e;
CONSIDERANDO o Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Assistência Social do município de 
Jundiaí do Sul, estado do Paraná;
CONSIDERANDO a Deliberação da Plenária real
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CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUNDIAÍ DO SUL–PR
Lei Municipal nº356/2010 e Lei Municipal nº 367/2010
R. São Francisco, nº75– Centro CEP86470-000 - 
Jundiaí do Sul - PR.
RESOLUÇÃO Nº 10/2021
SÚMULA: APROVAR O CALENDÁRIO DE REU-
NIÕES DO 4ª TRIMESTRE DE 2021 DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI-
CÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTADO DO PARANÁ. 
O CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) 
de Jundiaí do Sul, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelas Leis Municipais n° 356/2010 e 
367/2010 e;
CONSIDERANDO o Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Assistência Social do município de Jun-
diaí do Sul, estado do Paraná;
CONSIDERANDO a Deliberação da Plenária realizada 
em 16 de setembro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias 
referente ao 4ª Trimestre de 2021 do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social do município de Jundiaí 
do Sul, estado do Paraná;
Art. 2° - As reuniões ordinárias acontecerão de acordo 
com os meses, datas e horários abaixo:

Mês Data Horário

Outubro 13/10/2021 8:30

Novembro 10/11/2021 8:30

Dezembro 08/12/2021 8:30

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da 
data de sua publicação.
Jundiaí do Sul/PR, 16 de setembro de 2021.
EDINÉIA DA SILVA VISOTO
Presidente do CMAS

JUNDIAÍ DO SUL

izada em 16 de setembro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar e instituir a Diretoria Executiva 
da Gestão 2021/2023 do Conselho Municipal de 
Assistência Social do município de Jundiaí do Sul, 
estado do Paraná;
Art. 2º - A diretoria executiva será composta por:
I – Presidente: Edinéia da Silva Visoto
II – Vice-Presidente: Jussinéia Aparecida Leite
III – Primeiro Secretário: Denis Nunes de Macedo
IV – Segundo Secretário: Sandra Regina Mázzaro 
Rodrigues
Art. 3º - As competências para cada membro da dire-
toria executiva são aquelas previstas no Regimento 
Interno deste Conselho Municipal de Assistência 
Social;
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da 
data de sua publicação.
Jundiaí do Sul/PR, 16 de setembro de 2021.
EDINÉIA DA SILVA VISOTO
Presidente do CMAS

TERMO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021 
O Pregoeiro do Município Senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de 
Apoio devidamente nomeados através das Portarias nº 56 e 57/2021, não 
havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público 
a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitação Pregão Presencial nº 016/2021, que 
tem como objeto a Compra de pneus novos, Câmaras de Ar e Protetores, 
destinados à frota de veículos e máquinas do Município, para o período de 12 
meses, para suprir as necessidades dos Departamentos de Educação, Saúde, 
Assistência Social, Transporte, Urbanismo e Habitação, Executivo Municipal e 
Administração Geral, de acordo com as descrições constantes do Memorial 
Descritivo (ANEXO I), de acordo com a solicitação feita pelos Departamentos, 
ficando classificados os seguintes proponentes: 
Item EMPRESA VENCEDORA CNPJ Valor R$ 

01 Empresa FG Com.de Pneus Eireli 17.234.948/0001-04 154.550,00 
02 Empresa Zeus Comercial Eireli. 34.840.358/0001-44 234.688,00 
  VALOR TOTAL 389.238,00 

Declarada vencedora do certame a o valor global, fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração.  
Assim sendo, ficando as proponentes acima citadas vencedoras do certame e 
sugere à autoridade superior a homologação do presente Pregão Presencial nº 
016/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 16 de setembro de 2021. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro Oficial 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021 
Homologo a decisão do senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio 
devidamente nomeados através da Portarias nº 56 e 57/2021, não havendo 
nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público que 
adjudica o Processo Licitação Pregão Presencial nº 016/2021, que tem como 
objeto a Compra de pneus novos, Câmaras de Ar e Protetores, destinados à frota 
de veículos e máquinas do Município, para o período de 12 meses, para suprir as 
necessidades dos Departamentos de Educação, Saúde, Assistência Social, 
Transporte, Urbanismo e Habitação, Executivo Municipal e Administração 
Geral, de acordo com as descrições constantes do Memorial Descritivo 
(ANEXO I), de acordo com a solicitação feita pelos Departamentos, ficando 
classificados os seguintes proponentes: 
Item EMPRESA VENCEDORA CNPJ Valor R$ 

01 Empresa FG Com.de Pneus Eireli 17.234.948/0001-04 154.550,00 
02 Empresa Zeus Comercial Eireli. 34.840.358/0001-44 234.688,00 
  VALOR TOTAL 389.238,00 

Declarada vencedora do certame a o valor global, fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. 
Assim sendo, ficando as proponentes acima citadas vencedoras do certame 
referente ao presente Pregão Presencial nº 016/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 16 de setembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 
 

TERMO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021 
O Pregoeiro do Município Senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de 
Apoio devidamente nomeados através das Portarias nº 56 e 57/2021, não 
havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público 
a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitação Pregão Presencial nº 016/2021, que 
tem como objeto a Compra de pneus novos, Câmaras de Ar e Protetores, 
destinados à frota de veículos e máquinas do Município, para o período de 12 
meses, para suprir as necessidades dos Departamentos de Educação, Saúde, 
Assistência Social, Transporte, Urbanismo e Habitação, Executivo Municipal e 
Administração Geral, de acordo com as descrições constantes do Memorial 
Descritivo (ANEXO I), de acordo com a solicitação feita pelos Departamentos, 
ficando classificados os seguintes proponentes: 

Item EMPRESA VENCEDORA CNPJ Valor R$ 
01 Empresa FG Com.de Pneus Eireli 17.234.948/0001-04 154.550,00 
02 Empresa Zeus Comercial Eireli. 34.840.358/0001-44 234.688,00 
  VALOR TOTAL 389.238,00 

Declarada vencedora do certame a o valor global, fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração.  
Assim sendo, ficando as proponentes acima citadas vencedoras do certame e 
sugere à autoridade superior a homologação do presente Pregão Presencial nº 
016/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 16 de setembro de 2021. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro Oficial 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021 
Homologo a decisão do senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio 
devidamente nomeados através da Portarias nº 56 e 57/2021, não havendo 
nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público que 
adjudica o Processo Licitação Pregão Presencial nº 016/2021, que tem como 
objeto a Compra de pneus novos, Câmaras de Ar e Protetores, destinados à frota 
de veículos e máquinas do Município, para o período de 12 meses, para suprir as 
necessidades dos Departamentos de Educação, Saúde, Assistência Social, 
Transporte, Urbanismo e Habitação, Executivo Municipal e Administração 
Geral, de acordo com as descrições constantes do Memorial Descritivo 
(ANEXO I), de acordo com a solicitação feita pelos Departamentos, ficando 
classificados os seguintes proponentes: 
Item EMPRESA VENCEDORA CNPJ Valor R$ 

01 Empresa FG Com.de Pneus Eireli 17.234.948/0001-04 154.550,00 
02 Empresa Zeus Comercial Eireli. 34.840.358/0001-44 234.688,00 
  VALOR TOTAL 389.238,00 

Declarada vencedora do certame a o valor global, fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto. 
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim 
as necessidades da administração. 
Assim sendo, ficando as proponentes acima citadas vencedoras do certame 
referente ao presente Pregão Presencial nº 016/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 16 de setembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA
O Presidente do NHANDE’JARA CLUBE DE CAM-
PO, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social do Clube, convoca os Senhores (as) 
Associados (as) para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária, para fins de prestação de contas, 
no dia 18 de Setembro de 2021 às 14:30 horas, com 
a presença da maioria dos Associados Patrimoniais 
e Jubileus, ou em segunda convocação as 15:30 
horas, com qualquer número de associados que lhe 
estiverem acompanhando e aptos a votar, conforme 
dispõe o Artigo 64º caput do Estatuto vigente, a qual 
se realizará, simultaneamente, de forma VIRTUAL, 
POR MEIO DO APLICATIVO MICROSOT TEAMS, 
bem como de forma presencial, com limitação ao 
número de pessoas previsto em Decreto expedido 
pelo Município de Arapoti-Pr, onde os interessados 
em participar pessoalmente deverão promover o 
agendamento mediante lista de controle junto à Se-
cretaria do clube até a data de 18/09/2021, às 12:00 
horas, assim como os interessados em participar 
virtualmente deverão entrar em contato esta mesma 
Secretaria até às 13 horas do dia 18/09/2021, para 
solicitar endereço eletrônico para realização do ato.
PAUTA DA ASSEMBLÉIA
Prestação de contas da gestão 2018/2020, refe-
rentemente exercício de 2019, através de balanço 
contábil;
Prestação de contas da gestão 2018/2020, refe-
rentemente exercício de 2020, através de balanço 
contábil;
OBSERVAÇÃO:

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A UNIDESCART - IND., COM. E FAB. DE ARTE-
FATOS DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA - CNPJ 
08.993.356/0001-85 torna público que irá requerer ao 
IAT, a Renovação da Licença de Operação para FA-
BRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAIS 
PLASTICOS instalada TRAVESSA RICARDO GON-
CALVES BACCO, N 104 | PARQUE INDUSTRIAL | 
CEP: 84900-000 | Ibaiti - PR.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

OUTRAS PUBLICAÇÕES

São aptos a participar do ato todos sócios funda-
dores, patrimoniais e jubileus, bem como os sócios 
patrimoniais que estejam em dia com a taxa de 
manutenção e desenvolvimento (TMD).
Arapoti-Pr, em 31 de agosto de 2021.

FABIANO DIÓGENES NUNES ÇAR
PRESIDENTE DO NCC

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

Alteração do Artigo 55, do Estatuto Social, para 
acréscimo dos parágrafos terceiro, quarto e quinto 
ao mesmo, a fim de que se passe a autorizar que 
os pais com 65 anos de idade ou mais, doem o seu 
titulo patrimonial a um dos filhos e possam se tornar 
dependentes deste;

Alteração do Artigo 8º, IV, do Estatuto Social, para se 
consolidar a forma de cobrança das mensalidades 
dos associados usuários, em razão de sua condição 
de não proprietário e estabelecer novas possibilidade 
de migração para sócio patrimonial
*OBSERVAÇÃO:  São aptos a participar do ato to-
dos sócios fundadores, patrimoniais e jubileus, bem 
como os sócios patrimoniais que estejam em dia com 
a taxa de manutenção e desenvolvimento (TMD).
Arapoti-Pr, em 31 de agosto de 2021.
FABIANO DIÓGENES NUNES ÇAR
PRESIDENTE DO NCC
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Edital n0 86/2021 - 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 01/10/2021, propostas para: 
Aquisição de concreto usinado, bem como locação 
de bomba estacionária, destinados a todas as secre-
tarias do município. Critério de Julgamento – Menor 
preço por item. O recebimento será exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico: www.gov.br/com-
pras/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 licitacaophl03@
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, 16 de setembro de 2021. Raíssa 
Pimentel Vilas Boas - Pregoeira.

Ato de Provimento nº 01 do Processo Seletivo 03/2021
Art. 1º O Prefeito do Município de Pinhalão, o Sr. 
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR, no uso de suas 
atribuições legais, vem por intermédio deste, nomear 
os aprovados no Processo Seletivo 03/2021, cuja 
relação segue abaixo:
MOTORISTA – VAGA PARA PINHALÃO
IRONEI SILVEIRA ANTUNES
FABIO AUGUSTO DE LIMA
MOTORISTA – VAGA PARA LAVRINHA
GABRIEL ANTONIO MACHADO MORAIS
ELIVELTON CARLOS DA SILVA
Art. 2º Após a publicação do presente ato de provi-
mento, os candidatos nomeados terão o prazo de 30 
dias para assinar o termo de posse.
Parágrafo único: No ato da posse o servidor apresen-
tará declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não 
de outro cargo, emprego ou função pública.
Art. 3º Tomada à posse, o funcionário público terá o 
prazo máximo de 30 dias para se investir no cargo, 
sob pena de ser exonerado “ex ofício”. 
Pinhalão – PR 16 de setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - PREFEITO 
MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 209/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: LINCOLN 
FERNANDO MACHADO DE SOUZA – EIRELI-Valor: 
280.020,94 (duzentos e oitenta mil vinte reais e no-
venta e quatro centavos) - Vigência: Início: 15/09/2021 
Término: 15/12/2021-Licitação: Tomada de Preço 
p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 4/2021 Recursos: 
Dotação: 1.024.4.4.90.51.00.00.00.00 (467),
1.024.4.4.90.51.00.00.00.00 (496) -Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO COMPLEXO 
ESPORTIVO CONFORME CONTRATO DE REPAS-
SE N° 886864/2019/MC/CAIXA. Pinhalão, 15 de 
setembro de 2021

PORTARIA Nº 200/2021
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
 NOMEAR, o senhor: GABRIEL ANTONIO 

PORTARIA Nº 201/2021
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
 NOMEAR, o senhor: ELIVELTON CARLOS 
DA SILVA, portador do RG: 13.969.762-6 e do CPF: 
110.567.599-84, para tomar posse no Cargo de 
MOTORISTA, para tomar posse no Cargo de MO-
TORISTA, referente ao Processo Seletivo 03/2021
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 16 de setembro de 2021.
                                                    REGISTRE-SE E 
PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 202/2021
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
 NOMEAR, o senhor: IRONEI SILVEIRA 
ANTUNES, portador do RG: 5.832.115-0 PR, e do 
CPF: 996.808.239-20, para tomar posse no Cargo 
de MOTORISTA, para tomar posse no Cargo de MO-
TORISTA, referente ao Processo Seletivo 03/2021
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 16 de setembro de 2021.

PINHALÃO

MACHADO MORAIS, portador do RG: 12.350.737-
1 e do CPF: 078.726.639-61, para tomar posse 
no Cargo de MOTORISTA, referente ao Processo 
Seletivo 03/2021
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 16 de setembro de 2021.
                                                    REGISTRE-SE E 
PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 014/2021

O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, 
torna público que ás 09:30 horas do dia 30/09/2021, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santana 
do Itararé – PR, realizará Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação 
– INTERNET, pelo site www.bll.org.br, de acordo 
com as especificações do edital, para Aquisição de 
Equipamentos para Estruturação da Rede de Serviços 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS do 
Município de Santana do Itararé - PR, referente ao 
Convenio/MC nº 887685/2019 – Plataforma + Brasil, 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, 
modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao 
Pregoeiro Eder de Jesus Silveira, telefone (043) 3526 
1458 ramal 202 e-mail pmsi_licita@hotmail.com. A 
Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus 
respectivos modelos, adendos e anexos, poderão 
ser examinados no seguinte endereço Praça Frei 
Mathias de Genova, 184, Centro, CEP 84970-000, no 
horário compreendido das 08h30min às 11h00min e 
das 13h00min às 16h30min, ou pelos Telefones (43) 
3526 1458 / 3526 1459, ramal 202.
EDER DE JESUS SILVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL

SANTANA DO ITARARÉ

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

A prefeitura de Arapoti em 
parceria da Secretária da Justiça, 
Família e Trabalho, abiu inscri-
ções para o curso profissionali-
zante de refrigeração residencial 
que e será ministrado na carreta 
do conhecimento do Sebrae.
As inscrições foram abertas na 
última semana e as vagas disponí-
veis são para formação de três tur-
mas. As aulas serão ministradas 
nos horários das 12h30 às 15h50, 
das 15h45 às 18h45 e no período 
noturno das 19h45 às 22h45.
As pessoas interessadas em par-
ticipar do curso podem procurar 
a Sala do Empreendedor ou na 
Agência do Trabalhador para 
realizarem suas inscrições. Para 
poder participar do Programa 
Carreta do Conhecimento Co-
nectada 2021, os candidatos às 
vagas devem ser maiores de 16, 

preencher uma auto declaração 
de escolaridade mínima de ensino 
fundamental completa, ter conhe-
cimento de informática básica e 
possuir smartphone ou ter acesso 
à internet.
Segundo a divulgação do curso, a 
aula inaugural está prevista para 
ser realizada no próximo dia 06 
de outubro. O curso tem carga 
horária total de 80 horas.
As aulas serão online com trans-
missão ao vivo diretamente da 
Carreta do Conhecimento Digital. 
Cada aluno acompanhará a aula 
de sua residência utilizando o 
chip 4G fornecido pelo SENAI, 
por meio de plataforma dedicada, 
para uma melhor experiência. A 
carga horária teórica dos curso 
será feita no formato Conectado 
(online), no qual o professor além 
de ensinar a teoria, demonstrará 

toda a parte prática nos mesmos 
equipamentos que os alunos 
utilizariam na Carreta do Co-
nhecimento. Já a parte prática 
do curso, que compreende a 25% 
da capacitação, será realizada nas 
Carretas do Conhecimento. 
No primeiro dia de aula prática 
será realizado um teste rápido 
para detecção de COVID em todos 
os alunos. O resultado deste teste 
é fornecido em minutos, liberando 
assim o aluno para participar da 
atividade prática. Mesmo com o 
teste rápido, é obrigatório seguir o 
protocolo de higiene e segurança 
do Sistema FIEP, o qual prevê a 
medição de temperatura de cada 
aluno, obrigatoriedade do uso de 
máscara, utilização de álcool em 
gel 70%, dentre outros cuidados.

Arapoti abre inscrições para curso 
profissionalizantes

Da Redação

[CAPACITAÇÃO]
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Ministério da Saúde recomenda suspensão da 
vacinação contra Covid para adolescentes

[IMUNIZAÇÃO]

Decisão tem como base documento da Organização Mundial da Saúde que não 
recomenda a aplicação de imunizantes para pessoas com idade inferior aos 18 anos

O processo de imu-
nização contra a Covid-19 
continua no Brasil e, com 
o avanço da vacinação, as 
faixas etárias do publico 
alvo tem sido reduzidas. 
Na maioria dos estados, 
a população adulta, com 
idade igual ou superior 
aos 18 anos, já recebeu 
ao menos uma dose dos 
imunizantes contra o coro-
navírus, o que fez com que 
as idades baixassem para 
dos 12 anos 17 anos. Apesar 
disso, nesta quarta-feira 

(15), o Ministério da Saúde 
publicou uma nota técnica 
informativa orientando 
que a vacinação de adoles-
centes seja suspensa. 
A imunização deste público 
havia sido liberada pela 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Técnica) em 
julho, mas, de acordo com 
o documento publicado 
pelo Ministério da Saúde, 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda 
que os imunizantes não 
sejam aplicados em crian-

ças e adolescentes. Com 
isso, a orientação é que os 
adolescentes que não tem 
comorbidades não tomem 
a vacina. 
Conforme vídeo publicado 
pela OMS em junho deste 
ano, a organização reco-
menda que os países devem 
concentrar seus recursos 
para imunizar toda a popu-
lação com prioridade aos 
grupos que estejam mais 
expostos ao risco de con-
tágio pela doença. 
Neste contexto, o Ministé-

rio da Saúde pontua que 
não há certezas sobre os 
benefícios que a vacina 
pode trazer para o grupo 
de crianças e adolescentes 
e ressalta que a situação 
da Covid-19 para estes 
grupos não é alarmante. 
Segundo MS, a maioria dos 
adolescentes sem comorbi-
dades contaminados com a 
doença apresentam casos 
assintomáticos ou com 
sintomas leves. 
Após a norma técnica ser 
publicada pelo Ministério 

da Saúde, capitais como 
Curitiba, Rio de Janeiro, 
Natal, Salvador e Bahia 
suspenderam a vacina-
ção de adolescentes sem 
comorbidades. Já em São 
Paulo, foi anunciado que, 
mesmo após a publicação 
da norma técnica, as vaci-
nas continuarão sendo 
ministradas nesta faixa 
etária enquanto houver 
estoques. 

Da Redação

No Parana, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SESA) publicou nota infor-
mando que o estado não 
iniciou a vacinação de 
adolescentes, pois as doses 
de vacinas destinadas a este 
público ainda não chega-
ram ao estado. Além disso, 
a SESA reforça que está 
seguindo rigorosamente as 
orientações do Programa 
Nacional de Imunizações 

(PNI). 
A nota na integra informa 
que “A Secretaria de Estado 
da Saúde aguarda o posicio-
namento definitivo sobre a 
aplicação de doses em ado-
lescentes, também em razão 
da manifestação do Conse-
lho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), que pede 
parecer da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) sobre a liberação 

[PARANÁ]

A Folha entrou em 
contato com a equipe res-
ponsável pelo setor de 
vacinas da 19ª Regional 
de Saúde de Jacarezinho 

e foi informada que, até 
este momento, a institui-
ção não recebeu nenhum 
protocolo autorizando a 
vacinação de adolescentes 

e os municípios que fazem 
parte da regional seguem 
cumprindo o cronograma 
de vacinação do público 
adulto. 

[NORTE PIONEIRO]

dos imunizantes para todos 
os menores, conforme 
previsto inicialmente pelo 
Ministério da Saúde. O 
Paraná não iniciou oficial-
mente a vacinação de ado-
lescentes, pois as doses que 

serão destinadas para este 
público serão carimbadas 
pelo Ministério da Saúde 
e não chegaram ao Estado. 
A Sesa está seguindo rigo-
rosamente o Programa 
Nacional de Imunizações 

(PNI) e qualquer iniciativa 
que esteja desalinhada com 
as suas diretrizes implica 
em desorganização da 
estratégia de vacinação”.


