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Prefeito e agentes da Cohapar vistoriam 
obras de casas populares em Jundiaí do Sul

[COMBATE AO TRÁFICO]
Força tarefa cumpre mandados 

em cadeias da região contra 
criminosos ligados ao PCC

Força tarefa realizou o cumprimento de 17 mandados, entre eles, 
contra presos das carceragens de Carlópolis e Bandeirantes 

Ex-prefeito Luiz 
Fernando de Masi 
recebe título de 
cidadão honorário 
de Arapoti

Honraria foi proposta por seis 
parlamentares do Legislativo 
Municipal em homenagem ao 
homem que foi eleito chefe do 
Executivo quatro vezes

[HOMENAGEM]

[NORTE PIONEIRO]
Homem é preso com 
revólver após dar 
tiros no meio da Rua 
em Pinhalão

Norte Pioneiro 
registra primeiro 
caso da variante 
delta da Covid-19
De acordo com a secretaria de 
Estado da Saúde, paciente de 
Jacarezinho foi diagnosticado 
com a nova linhagem do 
coronavírus

[ALERTA]

Outubro 
Rosa vai ter 
mutirão de 
consultas 
para as 
mulheres aos 
sábados em 
Jaguariaíva

Serão disponibilizados 
exames preventivo 
de colo de útero, 
testes rápidos, exame 
clínico de mamas 
e solicitação de 
mamografia

[PREVENÇÃO]
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Cidades e
Norte Pioneiro registra primeiro caso da 

variante delta da Covid-19
De acordo com a secretaria de Estado da Saúde, paciente de Jacarezinho foi 

diagnosticado com a nova linhagem do coronavírus

O Paraná confirmou, 
na semana passada, 17 
novos casos e seis óbitos 
relacionados à variante 
delta do novo coravírus. 
Um destes casos foi regis-
trado no município de Jaca-
rezinho, no Norte Pioneiro. 

De acordo com informações 
da Secretária de Estado da 
Saúde (SESA) divulgadas 
na última sexta-feira (01), 
o estado já registrou 179 
casos da nova variante, 
sendo que 44 pessoas per-
deram a vida por complica-

ções relacionadas à doença. 
De acordo com o último 
boletim informativo divul-
gado até o fechamento 
desta matéria, o município 
já registrou desde o início 
da pandemia 6.620 casos da 
Covid-19, dos quais 6.479 

pessoas se recuperaram 
da doença e 108 infeliz-
mente vieram a óbito. No 
momento, a cidade tem 33 
casos ativos e 25 suspeitos, 
sendo que uma pessoa 
segue internada. 
Além de Jacarezinho, 

também foram registrados 
novos casos da variante 
nas cidades de Paranaguá, 
Pontal do Paraná, Curitiba, 
São José dos Pinhais, União 
da Vitória, Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Luiziana, Cambé, 
Pitangueiras, e Toledo.

Da Redação

[CORONAVIRUS]

Na região do Norte 
Pioneiro, das 22 cidades que 
compõem a 19ª Regional 
de Saúde de Jacarezinho, 
todas tiveram registro de 
casos positivos e mortes 
causadas pela doença. 
De acordo com os dados da 
SESA, a população total 
dos 22 municípios que 
compõem a 19ª Regional 
de Saúde de Jacarezinho 
é de 289.587 pessoas. Deste 
total, 40.215 foram diagnos-
ticadas com a doença, das 
quais 38.544 receberam alta 

médica. Já outras 1.014 pes-
soas, infelizmente, vieram 
a óbito por complicações 
relacionadas à Covid-19. 
Há a estimativa de que 
em torno de 657 pacientes 
estejam com a doença ativa 
na região. 
No ranking de casos posi-
tivos registrados desde o 
início da pandemia, Santo 
Antônio da Platina lidera 
a lista com 6.730 positiva-
dos, seguida por Jacarezi-
nho com 6.282 positivados, 
Ibaiti com 4.147 positivados, 

Siqueira Campos com 3.691 
positivados e Cambará com 
9.091 positivados. 
Já em relação aos óbitos, a 
cidade que mais teve regis-
tros de mortes relaciona-
das a doença desde o início 
da pandemia é Ibaiti com 
152 mortes, seguida por 
Santo Antônio da Platina 
com 151 e Jacarezinho com 
107 óbitos. 
Duas cidades da região 
tiveram destaque para o 
baixo índice dos números 
relacionados a doença. Em 

Jundiaí do Sul, os dados 
da Sesa apontam 186 casos 
positivos, 175 recuperados 
e oito mortes. A situação 
é parecida em Barra do 
Jacaré que, desde o início 
da pandemia, registrou 
271 casos positivos, 251 
recuperados e sete óbitos 
relacionados à doença. Vale 
ressaltar que a população 
destes municípios é relati-
vamente menor do que a 
dos que lideram a lista de 
diagnósticos e óbitos. 
Em Wenceslau Braz, de 

acordo com o último bole-
tim informativo divulgado 
pela secretaria municipal 
de Saúde até o fechamento 
desta matéria, os números 
mostram que o município 
já registrou 2.517 casos da 
doença desde o início da 
pandemia, dos quais 2420 
pacientes já receberam alta 
e 82, infelizmente, vieram 
a óbito por complicações 
relacionadas a doença. 
No momento, o município 
de 15 casos ativos e cinco 
suspeitos. 

[NORTE PIONEIRO]
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Política e

Ex-prefeito Luiz Fernando de Masi recebe 
título de cidadão honorário de Arapoti

Honraria foi proposta por seis parlamentares do Legislativo Municipal em homenagem 
ao homem que foi eleito chefe do Executivo quatro vezes

Redação com Assessoria

[HOMENAGEM]

A Câmara de Vereadores 
de Arapoti concedeu ao 
ex-prefeito do município, 
Luiz Fernando de Masi, o 
título de Cidadão Honorá-
rio Arapotiense. O Projeto 
de Decreto nº 280/2021 e 
de autoria dos vereadores 
Professor Jean (SD), Edil-
son Corsini (DEM), Jorge 
Oliveira (PSDB), Buika 
(PSL), Maicon Pot (SD) e 
Maiquel Alberts (DEM).
A homenagem foi aprovada 
na sessão realizada no 
último dia 27 de setembro 
e será entregue em cerimô-
nia que está marcada para 
ser realizada em dezembro. 
O vereador Professor Jean 
falou sobre a honraria. 
“Eleito por quatro vezes 
prefeito de Arapoti, Luis 
Fernando de Masi deixou 
um grande legado para 
nossa cidade, por seu tra-

balho realizado na gestão 
do Executivo”, disse um dos 
autores da proposta.

Luiz Fernando De Masi 
nasceu em 04 de novem-
bro de 1943, em Antonina, 

região litorânea do Paraná. 
Fernando, como é conhe-
cido por todos, é o caçula 
dos quatro filhos do casal 
Celina e Vicente De Masi. 
Casado com a professora 
Sueli de Masi, é pai da 
Fernanda, Cassiano Luiz 
e João Paulo.
Descendente de imigrantes 
italianos, Fernando passou 
sua infância em Antonina, 
onde concluiu o ensino 
fundamental na Escola 
Brasílio Machado e iniciou 
o ensino médio no Colégio 
Moisés Lupion. Concluiu 
o ensino médio no Colégio 
Santa Cruz, em Castro 
(PR). Em 1969 formou-se em 
Odontologia pela Univer-
sidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). Já em 1970 
mudou-se para Arapoti, 
onde iniciou a vida profis-
sional como dentista em 

seu consultório cedido pela 
Missão Holandesa, além de 
atuar junto aos colaborado-
res da fabricante de papel 
e celulose, Inpacel.
Inspirado na trajetória 
política do avô, José Araújo 
e Silva – mais conhecido por 
Juca Araújo – que foi pre-
feito de Antonina, e ainda 
do irmão, Hélio Araújo 
De Masi, que exerceu dois 
mandatos como vice-pre-
feito da cidade vizinha 
a Arapoti, Jaguariaíva, 
Fernando ingressou na 
vida pública aos 33 anos. 
Sua estreia na política foi 
em 1976 quando foi eleito 
como vereador de Arapoti 
com 382 votos, sendo o mais 
votado daquela eleição.
Como vereador, foi presi-
dente do Legislativo. Seis 
anos mais tarde, em 1982, 
Fernando foi eleito pelos 

arapotienses para o seu 
primeiro mandato como 
prefeito com 3.117 votos – 
de 1983 a 1988. Em 1996 foi 
a vez de ser escolhido pela 
segunda vez para Chefe do 
Executivo com 7.971 votos 
– de 1997 a 2000.
O eleitorado de Arapoti, 
com 8.480 votos, escolheu 
Fernando em 2004 para 
o terceiro mandato como 
prefeito – de 2005 a 2008. Em 
2008, a competência como 
político foi efetivada pela 
população com um fato iné-
dito na cidade. Fernando 
foi o primeiro prefeito a ser 
reeleito e conquistou seu 
quarto mandato com 6.985 
votos – gestão 2009/2012. 
Atualmente exerce ativi-
dade familiar como grande 
apoiador e incentivador de 
seus filhos no setor agrope-
cuário ao qual se dedicam.

Eleito por quatro 
vezes prefeito 
de Arapoti, Luis 
Fernando de 
Masi deixou um 
grande legado 
para nossa 
cidade, por 
seu trabalho 
realizado na 
gestão do 
Executivo
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4Cidades e
FUSÃO DEM E PSL

O DEM e o PSL aprovaram, em convenções 
realizadas nesta quarta-feira (6) em Brasília, a 
fusão da entre as duas legendas. O novo partido 
se chamará União Brasil e o número será o 44. O 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda precisa 
aprovar a nova sigla. A cúpula do DEM crê que o 
processo de fusão leve três meses para ser analisado 
pelos ministros. A fusão deixaria o União Brasil 
com um total de 82 deputados. A segunda maior 
bancada é a do PT, com 53 deputados.

STARTUP DE SUCESSO
A Datlo, startup de Maringá que oferece 

serviços de geomarketing, finalizou o processo 
remoto de aceleração de três meses na empresa 
Y Combinator, que fica no Vale do Silício, nos 
Estados Unidos. A plataforma compila dados de 
bases públicas e considera território e hábitos de 
consumidores locais para ajudar empresas em 
estratégias e políticas de negócios. Nos 12 meses 
que antecederam a aprovação na aceleradora, 
a startup já havia crescido dez vezes. E nos três 
meses participando do processo, que começou em 
junho, triplicou de tamanho.

PRÓXIMAS ELEIÇÕES
O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) rei-

terou que não será candidato à Presidência nas 
próximas eleições. O senador foi citado como uma 
terceira via para o pleito de 2022, caso o ex-juiz fede-
ral e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública 
Sérgio Moro decida não concorrer ao Palácio. “Não 
serei candidato à Presidência da República no ano 
que vem. Me sentiria honrado em ser candidato. 
Os grandes desafios me fascinam. Estaria muito 
confortável na disputa. Porém, sempre disse que 
jamais seria candidato de mim mesmo. Eu seria 
candidato se fosse convocado”, disse o senador 
paranaense.

TRANSFERÊNCIA DE RENDA
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou 

a proposta que concede um benefício de R$ 80 a 
famílias em situação de vulnerabilidade social 
e econômica. O projeto de lei 484/2021, assinado 
pelo Poder Executivo, que cria o Programa Esta-
dual de Transferência de Renda (PETR), avançou 
em primeiro turno de votação. O programa tem a 
finalidade de contribuir com a segurança socioas-
sistencial de sobrevivência e renda às famílias em 
situação de vulnerabilidade econômica por meio 
da concessão de beneficio econômico mensal.

ESTRADAS ESTADUAIS
O Departamento de Estradas de Rodagem 

do Paraná (DER-PR) recebeu propostas de 14 
empresas e consórcios interessados nas obras de 
manutenção das estradas estaduais, que a partir 
de 28 de novembro voltam a ser administradas pelo 
governo estadual. Os contratos valerão até que as 
estradas sejam novamente leiloadas em um novo 
programa de concessões conduzido pelo governo 
federal, previsto para acontecer no segundo tri-
mestre de 2022.

Outubro Rosa vai ter mutirão de 
consultas para as mulheres aos 

sábados em Jaguariaíva
Serão disponibilizados exames preventivo de colo de útero, testes 

rápidos, exame clínico de mamas e solicitação de mamografia

[PREVENÇÃO]

Falar sobre o câncer 
de mama é preciso, e 
muito mais do que falar, 
o importante é prevenir. 
Realizada desde a década 
de 90 no mundo todo, 
a campanha “Outubro 
Rosa” tem o objetivo de 
conscientizar as mulheres 
sobre os riscos do câncer 
de mama e a necessidade 
da realização de exames 
preventivos anualmente. 
Entretanto, como o mês é 
voltado à saúde da mulher, 
e com o aumento expres-
sivo de casos de câncer de 
colo de útero, a campanha 
abrangeu também exames 

voltados à detecção desse 
tipo de câncer.
Neste ano, a administra-
ção, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
ampliará a campanha 
para os sábados, 16 e 23 
de outubro, quando serão 
realizados mutirões de 
exames, sem necessidade 
de agendamento. Serão 
disponibilizados exames 
preventivo de colo de útero, 
testes rápidos, exame clí-
nico de mamas e solicita-
ção de mamografia.
De acordo com a secretária 
Amália Cristina Alves, 
assim que os resultados 

ficam prontos, a paciente 
é avisada e poderá marcar 
uma consulta com um pro-
fissional.
As mulheres que optarem 
por realizar os exames 
durante a semana podem 
procurar as unidades de 
saúde e agendar a coleta 
de exames. O serviço é 
oferecido durante o ano 
todo no município.
Se detectados precoce-
mente, os tumores iniciais 
têm chance de cura de 90% 
a 95%, por isso a importân-
cia dos testes diagnósticos.

Da Assessoria

O câncer de mama é 
uma doença causada pela 
multiplicação desorde-
nada de células anormais 
da mama, que forma um 
tumor com potencial de 
invadir outros órgão. Há 
vários tipos de câncer 
de mama. Alguns têm 
desenvolvimento rápido, 
enquanto outros crescem 

lentamente. A maioria 
dos casos, quando trata-
dos adequadamente e em 
tempo oportuno, apre-
sentam bom prognóstico. 
Neste ano, a estimativa é 
de 66.280 novos casos.
O câncer de colo de útero 
é o terceiro tumor maligno 
mais frequente nas mulhe-
res – atrás apenas do de 

mama e do colorretal – e 
a quarta causa de morte 
por câncer entre a popu-
lação feminina no Brasil. 
A doença, entretanto, pode 
ser descoberta durante 
exame de rotina e atinge 
altas taxas de cura quando 
detectada e tratada no 
início.

[AS DOENÇAS]

UBS doutor Américo Faustino de Carvalho, no bairro Remonta, é uma das que 
estará realizando os exames
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[COMBATE AO TRÁFICO]

Uma força tarefa 
composta por agentes do 
Denarc, Polícia Civil, Polí-
cia Militar, Ministério 
Público, Gaeco e Depar-
tamento Penitenciário do 
Paraná (Depen), deflagrou 
nesta terça-feira (05) mais 
uma fase da Operação 
Progresso onde foram 
cumpridos 17 mandados 
de prisão contra suspeitos 
de envolvimento com o 
tráfico de drogas e ligação 
com o grupo criminoso 
PCC (Primeiro Comando 
da Capital). 
Os 17 mandados foram 
expedidos pela 5ª Vara 
Criminal de Londrina e 
cumpridos na cidade, além 
de Carlópolis, Bandeiran-
tes, Cascavel, Cruzeiro do 
Oeste, Ponta Grossa, Fran-
cisco Alves e em Bauru, no 
interior paulista. 

As ações foram deflagradas 
na Penitenciária Estadual 
de Londrina e em cadeias 
públicas de Carlópolis e 
Bandeirantes. Duas pes-
soas foram presas em 
Londrina e Francisco Alves 
e dois alvos da operação 
seguem foragidos. 
O delegado do Denarc de 
Londrina, Adilson Silva, 
explicou que a operação 
tem como objetivo identifi-
car membros e desarticular 
o grupo criminoso que faz 
o controle da vendas de 
drogas no Paraná de dentro 
das cadeias. Além disso, 
também é investigada a 
ligação destes indivíduos 
com o PCC. 
Além das prisões, a opera-
ção também resultou na 
apreensão de aparelhos 
celulares, anotações com 
contabilidade e números 

de contas bancárias, entre 
outras provas. 
Desde o início das inves-
tigações, em outubro de 
2020, já foram efetuadas 
sete prisões por meio de 
mandados e outras 15 em 
flagrante. Já durante o 
cumprimento dos manda-
dos de busca e apreensão, 
foram apreendidos 11 kg 
de cocaína, 1,3 kg de crack 
e 3,2 kg de maconha, além 
de armas de fogo, munições 
e veículos. 
Na manhã desta terça-
-feira, policiais militares 
e agentes do Depen reali-
zaram uma operação bate 
grade na cadeia pública 
de Carlópolis onde foram 
encontrados quatro celu-
lares, seis carregadores, 56 
gramas de maconha, uma 
broca de furar concreto e 
três serras. 

Força tarefa cumpre mandados 
em cadeias da região contra 
criminosos ligados ao PCC
Força tarefa realizou o cumprimento de 17 

mandados, entre eles, contra presos das 
carceragens de Carlópolis e Bandeirantes 

Da Redação

Da Redação

Da Redação

[NORTE PIONEIRO]
Homem é preso com 

revólver após dar tiros no 
meio da Rua em Pinhalão

Um homem foi preso 
no fim da madrugada 
desta terça-feira (05) no 
município de Pinhalão 
após policiais militares 
receberem denúncias de 
disparo de arma de fogo.
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 04h00 a equipe 
foi acionada para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência de disparo de arma 
de fogo registrada em 
frente a Capela Mortuária 
do município. Frente aos 
fatos, os policiais foram 
até a Vila Angélica para 
averiguar a situação. 
No local, a equipe se 
deparou com o suspeito 

que recebeu voz de abor-
dagem. Durante a revista 
pessoal, nada de ilícito 
foi encontrado, porém, 
durante buscas na resi-
dência dos suspeitos, os 
policiais encontraram 
um revólver calibre 32 
com seis cartuchos defla-
grados. 
Frente aos fatos, o homem 
de 44 anos que já é conhe-
cido no meio policial foi 
preso e encaminhado a 
delegacia da Polícia Civil 
de Tomazina juntamente 
com o revólver apreendido 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 

Um homem foi preso 
no início da noite do 
domingo (04) em posse 
de drogas e uma arma 
de fogo. A situação foi 
registrada no município 
de Joaquim Távora. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
a equipe realizava um 
patrulhamento de rotina 
pela Rua Munhoz da Rocha 
quando, na esquina com a 
Avenida Getúlio Vargas, 
os policiais avistaram 
um indivíduo sentado em 
um banco da praça que, 
ao avistar a viatura, seu 
comportamento levantou 
suspeitas por parte dos 
policiais que optaram 
por realizar a aborda-
gem. Porém, o suspeito 
empreendeu fuga dispen-
sando um objeto em um 
terreno. 
Diante da situação, o indi-

víduo acabou sendo alcan-
çado e detido. Durante 
a revista pessoal, foram 
encontradas em sua posse 
cinco porções de crack 
que, segundo a polícia, fra-
cionadas renderiam cerca 
de 80 pedras. Também 
foram localizadas 31 por-
ções de cocaína e dinheiro. 
Já no terreno, os policiais 
encontraram uma pistola 
9 mm israelense com 10 
munições. Também foi 
apreendida uma moto-
cicleta e constatado que 
havia dois mandados de 
prisão em aberto contra 
o suspeito. 
Frente aos fatos, o indi-
víduo foi preso e encami-
nhado juntamente com as 
drogas e a arma apreen-
dida até a delegacia da 
Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis

Procurado pela Justiça, 
suspeito é preso com 
pistola israelense no 

Norte Pioneiro
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

PINHALÃO

SALTO DO ITARARÉ

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 - 4º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 392/2020-PMA.
Tomada de Preços n°: 9/2020-PMA.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI.
Contratada:PROJECT – PROJETO EXECUÇÃO E MANU-
TENÇÃO LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetivo a prorrogação do 
prazo de  vigência do CONTRATO sob o n° 392/2020, por 
mais 32 (trinta e dois) dias, iniciando-se em 30/10/2021 e 
estendendo-se até 30/11/2021, 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: 04/10/2021.

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 - 1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 192/2021-PMA.
Inexigibilidade n°: 05/2017-PMA.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI.
Contratada: HARIADNE DE SOUZA VIÇOTO - EIRELI.
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação 
dos prazos de execução e vigência do CONTRATO sob o n° 
192/2021, por mais 6 (seis) meses, iniciando-se em 01/10/2021 
e estendendo-se até 01/04/2022, 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: 29/09/2021.

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 - 1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 193/2021-PMA.
Inexigibilidade n°: 05/2017-PMA.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI.
Contratada: BRUNO RICARDO MORAES – EIRELI
Objeto: O presente Termo Aditivo, objetiva a prorrogação 
dos prazos de execução e vigência do CONTRATO sob o n° 
193/2021, por mais 6 (seis) meses, iniciando-se em 01/10/2021 
e estendendo-se até 01/04/2022, 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: 29/09/2021.

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° 235/2021.
Tomada de Preços n° 2/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti, representada 
pelo Sr. Irani José Barros.
Contratada: J. C. de Oliveira & Cia S/S Ltda, representada 
pelo Sr. João Caetano de Oliveira.
Fiscal do Contrato: Jiolvanny Marques Dorneles.
Gestora do Contrato: Nathanna Fraga Rodrigues.
Objeto: contratação de empresa especializada para presta-
ção de sérvios contínuos de manutenções rotineiras e cor-
retivas, ampliação, modernização, eficientização e controle 
operacional do sistema de iluminação pública do município 

de Arapoti, Estado do Paraná, com fornecimento de materiais 
e equipamentos.
Valor Global: R$ 86.923,77 (oitenta e seis mil e novecentos e 
vinte e três reais e setenta e sete centavos).
Dotação Orçamentária: 1500215452004222344490510199.
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.
Prazo de Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a 
contar da data de publicação do extrato resumido do Contrato 
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti (DOE).
Data da assinatura: 06/10/2021.

DECRETO Nº. 48/2021.
SÚMULA: Suspende temporariamente o pagamento 
da reposição salarial de que trata a Lei 627/2021, 
de 20 de maio de 2021, e dá outras providências.
O prefeito de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, 
considerando o teor do Despacho n. 1103/21, do 
Conselheiro Relator Artagão de Mattos Leão, de 21 
de setembro de 2021, no Processo 447230/20, do 
E. TCE/PR que suspendeu o efeito do V. Acórdão 
293/21, Tribunal Pleno, 
DECRETA
 ART. 1º. Fica suspenso o pagamento da reposição 
salarial de que trata a Lei Municipal nº. 627 de maio 
de 2021, a partir do corrente mês de outubro de 
2021, até futura deliberação.
 ART. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua 
publicação revogando-se as disposições contrárias.
J. Sul/PR, em 06 de outubro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - PR

ERRATA – RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO N. 34/2021

ONDE SE LÊ: “O valor da aquisição do item totalizou 
em R$1.045,00 (mil e quarente e cinco reais), sendo 
que a empresa Extintores Platinum Ltda teve o menor 
preço cotado para os itens 1, 2 e 3, perfazendo o 
valor de R$885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais) 
e a empresa Extinorp Extintores do Norte Pioneiro 
Ltda teve o menor preço cotado para os itens 4 e 5, 
perfazendo o valor de R$160,00 (cento e sessenta 
reais)”, LEIA-SE: “O valor da aquisição do item to-
talizou em R$976,00 (novecentos e setenta e seis 
reais), sendo que a empresa Extintores Platinum 
Ltda teve o menor preço cotado para os itens 1, 2 
e 3, perfazendo o valor de R$816,00 (oitocentos e 
dezesseis reais) e a empresa Extinorp Extintores 
do Norte Pioneiro Ltda teve o menor preço cotado 
para os itens 4 e 5, perfazendo o valor de R$160,00 
(cento e sessenta reais)”.
.
Jundiaí do Sul-PR, 06 de outubro de 2021.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 
DO PARANÁ – HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito Munici-
pal 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: 

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 Li-
citação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico 
nº 88/2021 de 20/09/2021 a FAVOR do Proponente: 
1) EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 
LTDA, CNPJ Nº 07.530.236/0001-89, pelo valor total 
de R$ 2.640,00 (Dois mil e seiscentos e quarenta 
reais)..Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. 
Em 06 de outubro de 2021. DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR - Prefeito Municipal.

RESOLVE Homologar o resultado da Licitação 
na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 
89/2021 de 20/09/2021 a FAVOR do Proponente: 
1)UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE, CNPJ 
nº 05.342.580/0001-19, pelo valor total de R$ 
203.897,40 (Duzentos e três mil oitocentos e noven-
ta e sete reais e quarenta centavos). Gabinete do 
Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 06 de outubro 
de 2021.DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito 
Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 04/2021.
Do Objeto: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS NA ESTRUTURAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO 
ELETRÔNICO E PRESENCIAL, PARA VENDA DE 
BENS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR.
Do Contratado: ELTON LUIZ SIMON, Leiloeiro 
Oficial, Pessoa Física, inscrito no CPF sob o nº 
044.016.329-31.
Do Valor e do Pagamento: O pagamento ao Contra-
tado será efetuado pelo ARREMATANTE. 
Da Vigência: A presente contratação terá vigência de 
12(doze) meses, a partir da presente data.
Do Fundamento Legal: Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Salto do Itararé, 29 de setembro de 2021.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da contratação.

Salto do Itararé, 29 de setembro de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, refe-
rente a TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021, CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA, ATRAVÉS DE EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 
VESTIÁRIOS, BANHEIROS E DECK, NO “MEU 
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SALTO DO ITARARÉ

CAMPINHO”, HOMOLOGO o procedimento licitató-
rio, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, da Lei 
nº 8.666/93. 
Salto do Itararé, de 04 de setembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2021, a 
que trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUI-
SIÇÃO DE TONER PARA DIVERSOS SETORES 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé, de 04 de setembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA n.º 792/2021
  O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS 
JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz/PR, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,
RESOLVE:
  Artigo 1.º - NOMEAR, PAULO GIOVANNE 
RIBEIRO CLAUDINO, brasileiro, solteiro, portador 
da Cédula de Identidade RG. sob o n.º 13.520.***-5 
SSP/PR e, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
(C.P.F/M.F) sob o n.º 102.296.***-09, para responder 
pelo Cargo de Provimento em Comissão de CHEFE 
DA DIVISÃO  DE ESPORTE.
 Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor a 
partir da data de sua publicação com seus efeitos 
retroativos ao dia 04 de outubro.
Wenceslau Braz, 06 de outubro de 2021.
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

PORTARIA n.º 794/2021
  O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS 
JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz/PR, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
lei,
RESOLVE:
  Artigo 1.º - NOMEAR, RUAN CARLOS 
MESQUITA, brasileiro, solteiro, portador da Cédula 
de Identidade RG. sob o n.º 10.378.***-7 SSP/PR e, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F/M.F) 
sob o n.º 064.453.***-20, para responder pelo Cargo 
de Provimento em Comissão de DIRETOR DO DE-
PARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor a partir da 
data de sua publicação com seus efeitos retroativos 
ao dia 04 de outubro.   Wenceslau Braz, 06 
de outubro de 2021.
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA nº. 793/2021
O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, 
Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e
RESOLVE: 
Artigo 1º - EXONERAR a pedido, RUAN CARLOS 
MESQUITA, portador da cédula de identidade RG 
n° 10.378.***-** SSP/PR, e do Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF./M.F.) n° 064.453.***-**, da função 
de CONSELHEIRO TUTELAR, matrícula 12474, 
a partir de 01 de outubro de 2021.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 
01 de outubro de 2021.
Wenceslau Braz, 06 de outubro de 2021.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA n.º 795/2021
  O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS 
JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz/PR, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
lei,
RESOLVE:
  Artigo 1.º - NOMEAR, ADRIA ELAINE WOLLZ, 
brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG. sob o n.º 6.262.***-6 SSP/PR e, inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F/M.F) sob o 
n.º 830.053.***-34, para responder pelo Cargo de 
Provimento em Comissão de CHEFE DA DIVIÃO DE 
LAZER.
 Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor a partir 
da data de sua publicação com seus efeitos retroativos 
ao dia 04 de outubro.
Wenceslau Braz, 06 de outubro de 2021.
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

WENCESLAU BRAZ

WENCESLAU BRAZ

OUTRAS PUBLICAÇÕES

 
 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 39/2021-OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E 
AMBULATORIAIS”. A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Wenceslau Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 8.666/93, 
incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, TORNA PÚBLICO, 
que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal – ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS 
JÚNIOR, proferiu decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a empresa: I – H M BRITO 
- ME – CNPJ Nº 14.008.183/0001-04, que indicou o menor preço para a 
contratação do objeto, no valor total de R$ 6.700,00 (Seis mil e setecentos reais); 
Tudo conforme documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR, 01 de Setembro 
de 2021. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-PREFEITO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 40/2021-OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LEVANTAMENTO DE 
DOSIMETRIA INDIVIDUAL COM CESSÃO DE USO DE DOSÍMETROS 
MODELO TLD POR UM PERÍODO DE DOZE MESES”. A Comissão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, para fins do art. 24, 
inciso “II”, da Lei Federal n° 8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 
27 de maio de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal – 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu decisão no processo 
em destaque supra, RATIFICANDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a 
Contratação, junto a empresa: I – TEC-RAD TECNOLOGIA EM 
RADIOPROTEÇÃO LTDA – CNPJ Nº 65.716.995/0001-37, que indicou o menor 
preço para a contratação do objeto, no valor total de R$ 681,00 (Seiscentos e 
oitenta e um reais); Tudo conforme documentos nos autos. Wenceslau Braz-
PR, 06 de Outubro de 2021. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-
PREFEITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 
60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos 
leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: 
PINHALÃO - PR. BAIRRO CENTRO. Rua Geraldo Vieira, n°410. Casa. Áreas Totais. Terr. 1.115,00m² e constr. 393,23m². Matr. 6.719 do RI Tomazina/PR. Obs:. 
Numeração predial pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 
21/10/2021, às 15h. Lance mínimo: R$ 1.140.000,00 e 2º Leilão: 26/10/2021, às 15h. Lance mínimo: R$ 684.000,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão) 
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 
hora de antecedência ao evento.  O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 21/10/2021 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 26/10/2021 Às 15h.
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[HABITAÇÃO]

Prefeito e agentes da Cohapar vistoriam 
obras de casas populares em Jundiaí do Sul

Com recursos obtidos junto ao Governo do Estado, município vai receber 23 novas 
unidades que fazem parte do Programa Casa Fácil Urbano

Redação com Assessoria

A prefeitura munici-
pal de Jundiaí do Sul vem 
trabalhando para atender 
as demandas da população 
e uma delas está relacio-
nada a área de habitação. 
Com recursos do Governo 
do Estado e investimento 
na casa dos R$ 2 milhões, 
estão sendo construídas 23 
unidades habitacionais no 
município através do Pro-
grama Casa Fácil Urbano. 
Na manhã desta terça-feira 
(05), o prefeito Eclair Rauen 
e o coordenador regional 
da Casa Civil no Norte 
Pioneiro, Juarez Leal Daio, 
estiveram acompanhando 
membros da Superinten-
dência de Obras da Coha-
par durante a vistoria nas 
obras. Estiveram presentes 
o geólogo Fábio Ortigara, 
o superintendente e enge-
nheiro de obras da com-
panhia, Cândido Roberto 
Fernandes, o coordenador 
regional Michael Faleiros, 
o chefe regional e enge-
nheiro da Cohapar Lúcio 
Henrique Bonacin e repre-

sentantes da construtora 
RCA, responsável pela 
execução das obras. 
As casas estão sendo cons-
truídas em dois modelos 
e com metragens de 43 e 
50 metros quadrados. Há 
também residências com 
47 metros quadrados que 
são adaptadas para pessoas 
com algum tipo de deficiên-
cia. As plantas contam com 
dois quartos, sala, cozinha, 
área de serviço externa e 
estão sendo construídas 
em lotes com espaço para 
ampliação no futuro, caso 
os novos proprietários 
desejem. A previsão para 
entrega das residências é 
para o segundo semestre 
do ano que vem. 
Fábio Ortigara aproveitou 
a ocasião para agradecer o 
apoio do Governo do Estado 
ao município.  “Parabenizo 
Jundiaí do Sul por estar 
fazendo parte do programa 
Casa Fácil Urbano e agra-
deço ao Governo do Estado/
COHAPAR por estar cons-
truindo em favor dos que 

mais precisam”, disse.
Ortigara ainda informou 
que o grupo segue reali-
zando visitas aos muni-
cípios onde estão sendo 
vistoriadas 452 casas em 
10 cidades que fazem parte 
do Programa Casa Fácil 
Urbano e outras 167 casas 
que fazem parte do Pro-
grama Nossa Gente e Sub 
50 em obras realizadas em 
outros três municípios. 
“Estas visitas tem como 
objetivo verificar o anda-
mento das obras, vistoriar 
as instalações, conferir se 
os trabalhadores estão uti-
lizando os EPI’s, bebedou-
ros, marmiteiros, verificar 
se o manejo de resíduos está 
em conformidade com as 
normas ambientais assim 
como estar prestando assis-
tência aos trabalhadores e 
famílias que serão contem-
pladas com as novas resi-
dências”, explicou Fábio. 
Durante as visitas, as equi-
pes também tem verificado 
o cumprimento das normas 
de prevenção a Covid-19.

As casas que fazem parte 
do Programa Casa Fácil 
Paraná serão financiadas 
pela Cohpar a famílias que 
tem renda mensal de um 
até seis salários mínimos e 
que não tenham casa pró-
pria. “Um dos diferenciais 
deste programa é que as 
condições de pagamento 
são facilitadas, o que inclui, 
por exemplo, a isenção de 
cobrança da entrada e os 
juros são menores do que 
os praticados no mercado. 
O financiamento também 
pode ser quitado em até 360 
meses tornando as parcelas 
mais viáveis”, destacou 
Ortigara. 
Além dos investimentos 
realizados pela Cohapar 
e Governo do Estado, as 
prefeituras em contra par-
tida realizam a doação de 
terrenos para construção 
das casas, outro fator que 
contribuiu para que o valor 
repassado as famílias seja 
menor. 
O prefeito Eclair agrade-
ceu o apoio do governo 

estadual e da Cohapar ao 
município. “Passamos por 
um período difícil onde a 
crise da Covid-19 trouxe 
alguns problemas para o 
nosso dia a dia, porém, o 
trabalho não para e segui-
mos buscando melhorias 
para nossa população. Fico 
muito feliz em receber o 
Fábio e equipe e agradeço o 
apoio do governo do estado 
e da Cohapar a nossa cidade 
para construção destas 
residências que irão mudar 
a vida de muitas famílias”, 
disse o prefeito. 
Os interessados em adqui-
rir um dos imóveis pelo 
financiamento direto com 
a companhia devem se 
inscrever no cadastro de 
pretendentes da empresa, 
disponível no site: https://
www.sistemas.cohapar.
pr.gov.br/pretendentesOn-
line/#B
O programa Casa Fácil 
Urbano atualmente está 
com 1432 moradias sendo 
construídas com um inves-
timento de R$ 114 milhões.


