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Café das Mulheres do Norte Pioneiro é 
destaque em evento de turismo no Recife

[SABOR PIONEIRENSE]

Coordenadora de eventos 
especiais da Paraná Turismo, 

Patricia Gusso, disse que ideia 
é trazer à tona o processo de 
produção dos grãos especiais 

produzidos na região

[CULTURA]
Siqueira 

Campos realiza 
1° Concurso de 

Poesia “Joaquim 
Vicente De Souza”

[INÉDITO]
Com rodadas de negócios 
e plataforma digital, 
Paraná promove missão 
comercial em Dubai
Com rodadas de negócios com investidores 
internacionais e nova plataforma online e 
bilíngue, Paraná espera gerar novas conexões e 
atrair novos investimentos e clientes

Carro capota 
e mulher fica 
ferida na 
PR-092 em 
Wenceslau Braz

[TRÂNSITO]

Acidente aconteceu no fim da 
tarde da última quinta-feira na 
“Curva do Borrachão” próximo 
a churrascaria Cobalchini

[VIOLÊNCIA]
Homem invade 
residência da 
ex-mulher e 
ameaça vítima 
de morte
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Cidades e

Assessoria

[OPORTUNIDADE]

Prefeitura de Jaguariaíva abre processo seletivo 
para contratar intérprete de libras

Inscrições estão abertas até esta quinta-feira 14 e devem ser 
realizadas exclusivamente pela internet

A Prefeitura Munici-
pal de Jaguariaíva recebe 
até 14 de outubro inscrições 
para o Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) número 
003/2021, visando contra-
tação temporária de um 

Tradutor e Intérprete de 
Libras. O profissional, que 
dará assistência a alunos 
com necessidades espe-
ciais (surdez), é mais um 
cuidado da administração 
aos alunos com deficiência 

que tiveram seu retorno às 
aulas presenciais autoriza-
dos pelos pais ou respon-
sáveis.
As inscrições são gratuitas, 
realizadas exclusivamente 
via internet, através do 

envio do currículo profis-
sional, juntamente com 
a cópia digitalizada dos 
documentos constantes no 
item 2.9 do Edital. O ende-
reço eletrônico para enca-
minhamento é o htpps://
www.jaguariaiva.pr.gov.
br/pss/.
Para inscrever-se é preciso 
diploma de Curso Supe-
rior Bacharelado Letras 
– Libras, acompanhado 
de Formação Pedagógica 
ou Curso de Licenciatura 
Plena em qualquer área da 
Educação Básica, ou Curso 
de Proficiência Tradução 
e Interpretação Libras e 
Diploma de Licenciatura 
Plena em qualquer área da 
Educação Básica, emitidos 
por Instituições de Ensino 
reconhecidas pelo MEC ou 
FENEIS, equivalente ao 
cargo pleiteado.

Uma Comissão Técnica 
de Seleção do Processo 
Seletivo Simplificado será 
responsável pela seleção 
dos profissionais que aten-
dam aos requisitos técnicos 
e administrativos exigi-
dos no edital, mediante 
a análise de currículo, 
prova de títulos e demais 
critérios. A validade do 
PSS é de um ano, a contar 
da data de publicação da 
homologação do resultado 
final, podendo ser prorro-
gado uma vez, por igual 
período, a critério do Poder 
Executivo Municipal. O 
edital completo pode ser 
consultado no site da Pre-
feitura de Jaguariaíva, no 
www.jaguariaiva.pr.gov.
br, na aba “Concursos”, 
ou através do link www.
jaguariaiva.pr.gov.br

Delegacia da Polícia Civil em Jaguariaíva tem 
novo horário de funcionamento

A delegacia da Polícia 
Civil de Jaguariaíva infor-
mou, nesta quinta-feira 
(07) um novo horário de 
atendimento no local para 
melhorar a qualidade do 
atendimento a população. 
De acordo com nota divul-
gada pela PC de Jagua-
riaíva, desde a semana 
passada a delegacia está 
atendendo também no 

horário de almoço. Com 
isso, o horário de atendi-
mento segue direto das 
09h00 as 17h00. 
O delegado titular da dele-
gacia, Derick Moura Jorge, 
a medida visa facilitar 
a vida dos cidadãos. “A 
partir de agora as pessoas 
que precisam registrar 
um boletim de ocorrên-
cia podem se dirigir a DP 

no horário do almoço. 
Tomamos essa decisão a 
fim de facilitar a vida dos 
cidadãos jaguariaívenses 
onde muitos trabalham e 
acabam tendo apenas este 
horário livre para resolver 
seus problemas”, destacou. 
A PC ressalta que, em 
alguns casos, o registro de 
ocorrências pode ser feito 
diretamente pela internet 

sem a necessidade da pessoa 
se deslocar até a delegacia. 
“O Boletim Eletrônico é 
valido para fatos ocorri-
dos no estado do Paraná e 
envolve furtos, estelionato, 
extravio ou perda de docu-
mentos, perda ou furto de 
placas de veículos, pessoas 
desaparecidas e situações 
relacionadas aos crimes 
que infringem a Lei Maria 

da Penha, como violência 
doméstica ou familiar 
contra mulher”, explicou 
o delegado. 
Para registrar um Boletim 
Eletrônico basta o cida-
dão acessar o endereço 
eletrônico https://www.
policiacivil.pr.gov.br/BO e 
seguir as orientações para 
o registro da situação. 

Da Redação

[MUDANÇA]
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Política e
[INÉDITO]

Com rodadas de negócios e plataforma digital, Paraná 
promove missão comercial em Dubai

Com rodadas de negócios com investidores internacionais e nova plataforma online e 
bilíngue, Paraná espera gerar novas conexões e atrair novos investimentos e clientes

A maior comitiva 
comercial paranaense dos 
últimos 30 anos iniciou, 
neste domingo (10), sua 
missão na cidade para onde 
estão voltados os olhos do 
mundo: Dubai, nos Emira-
dos Árabes Unidos — sede 
da exposição Expo Dubai 
2020, inaugurada em 1º de 
outubro. Com o Paraná no 
foco do Pavilhão do Brasil 
entre os dias 10 e 16 deste 
mês, a missão Paraná Busi-
ness Experience  surgiu 
para expandir as oportu-
nidades de negócio geradas 
no período.
Com rodadas de negócios 
com potenciais investido-

res e uma nova plataforma 
online que apresenta as 
empresas da comitiva, o 
Paraná espera gerar cone-
xões e atrair investimentos 
e clientes internacionais. 
O evento é realizado pela 
Paraná Metrologia em par-
ceria com a Invest Paraná, 
autarquia responsável pela 
atração de investimen-
tos no Estado, e apoio do 
Sebrae e do Governo do 
Estado.
As rodadas de negócios 
aconteceram nos dias 11 e 12 
de outubro no hotel Crowne 
Plaza. Lá, as empresas 
farão apresentações e reu-
niões com potenciais inte-

ressados. Entre os países 
que já confirmaram pre-
sença, estão Egito, Arábia 
Saudita, Itália e Emirados 
Árabes Unidos.
Giancarlo Rocco, diretor 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Relações Interna-
cionais e Institucionais da 
Invest Paraná, explica que 
o evento foi pensado para 
potencializar ao máximo 
as oportunidades da Expo 
Dubai 2020, que espera 25 
milhões de visitantes ao 
longo de seis meses – o equi-
valente ao público de uma 
Copa do Mundo por mês.
“Desde 2019 nós saímos do 
Brasil para fazer missões 

comerciais e levar para 
fora as oportunidades do 
Estado, eventos de um dia, 
chamados Paraná Day. A 
Business Experience é uma 
jornada de uma semana, 
em que trazemos nossas 
empresas para apresentar 
de forma fortalecida. Dei-
xamos o palco preparado 
para todos se apresenta-
rem. É o momento em que 
nos mostramos comer-
cialmente para o mundo”, 
explica Rocco.
A comitiva paranaense 
chegou a Dubai na quin-
ta-feira (7)  e já registrou 
novas solicitações de con-
tato a partir de câmaras 

de comércio que desejam 
reuniões privadas com os 
empresários paranaenses.
Na chegada a Dubai, 
Eduardo Bekin, dire-
tor-presidente da Invest 
Paraná, aponta que a 
expectativa é de receber 
cerca de 70 investidores. “A 
procura está sendo muito 
boa. A cereja do bolo é o 
agronegócio e a indústria 
de alimentação. Muitos 
estão nos procurando para 
falar sobre esse setor. 
Mas também há bastante 
procura na área de bem-
-estar, principalmente em 
vitaminas, medicamentos 
e cosméticos”, conta.

Além das rodadas de 
negócios, a Invest Paraná 
lança durante a missão 
o Paraná BX Market Place, 
uma plataforma online em 
inglês que dá visibilidade 
a empresas e entidades 
paranaenses que desejam 
gerar novos negócios.
Na prática, a plataforma 
integra, no mesmo site, 
uma página personali-
zada para cada empresa 
ou órgão. Ela compila 
informações de contato, 
história, produtos e dados 
relevantes, além de vídeos 
e fotos de apresentação da 
marca.
Desenvolvida pelo Governo 
do Estado, a iniciativa é 
lançada com as mais de 50 
empresas que estão pre-
sentes na missão. O site 
tem caráter permanente, 
podendo abarcar novos 
interessados no futuro. 
“Criamos um marketplace 
no qual toda empresa vai 
poder subir o que ela faz 

e quais são seus produtos, 
criando uma prateleira 
infinita para o empreen-
dedor. Essa plataforma 
nasce para a ExpoDubai, 
mas vai nos acompanhar 
sempre que estivermos fora 
do Paraná. É um catálogo 
das empresas que conhe-
cemos”, explica Eduardo 
Bekin.
Dentro da plataforma, as 
empresas são categori-
zadas por segmento. São 
14 setores contemplados: 
indústria, entidades gover-
namentais, agronegócio, 
setor automotivo, finan-
ças, energia, entidades e 
consultorias, alimentação 
e bebidas, tecnologia da 
informação e comunicação, 
infraestrutura, logística, 
imobiliária, bem-estar, 
e madeira, papel e celu-
lose. “O marketplace é um 
legado que vamos deixar 
para os investidores e 
para o Paraná”, acrescenta 
Bekin.

[PLATAFORMA DE MARKETPLACE]

AEN
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4Cidades e
CONSTITUIÇÃO CIDADÃ

Na semana em que a Constituição federal de 1988 
completou 33 anos, o deputado estadual Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) relembra a importância da constituição 
para o fortalecimento da democracia. “Acredito que res-
peitar e sustentar os preceitos constitucionais é o que nos 
consolidará como uma nação respeitada e respeitável. Des-
prezá-los ou afrontá-los, significa apostar no autoritarismo, 
na retomada da força como meio de alcançar o poder e na 
condução do País a um novo ciclo obscurantista. O Estado 
Democrático de Direito deve ser fortalecido e prevalecer”.

NOMEAÇÕES
O Ministério Público Federal no Paraná nomeou 

Daniel Holzmann Coimbra como procurador-chefe e 
Mônica Dorotéa Bora a nova procuradora regional eleitoral, 
ambos para o biênio 2021/2023. Na Procuradoria Regio-
nal dos Direitos do Cidadão (PRDC) do Paraná continua 
a procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro. A 
procuradora Paula Cristina Conti Thá segue como pro-
curadora-chefe substituta. Os procuradores foram eleitos 
pela Comissão Eleitoral Apuradora após apresentação de 
chapa única na eleição de novas chefias do MPF.

EM ANDAMENTO
Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, colocou 

em andamento o projeto de construir um hospital com 
estrutura para atendimentos de alta complexidade. Com 
investimento de R$ 40 milhões já garantido, parte investi-
mento próprio e parte proveniente de recursos estaduais, 
a obra deve começar a virar realidade em junho de 2022.  A 
cidade conta hoje com o Hospital Municipal Nossa Senhora 
Da Luz Dos Pinhais, com estrutura de média complexidade. 
A proposta inicial é de que o novo espaço comporte 140 
leitos, sendo 120 enfermarias, 10 UTIs neonatal e 10 leitos 
de UTI geral.

FPM ACRESCIDO
O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) 

ajudou a aprovar a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC 391/2017) que institui um adicional de 1% para o 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a ser pago 
sempre no mês de setembro. O recurso começará a ser 
pago gradualmente no próximo ano, começando com 0,25% 
em 2022 até alcançar o total de 1% em 2025. Com isso, nos 
próximos quatro anos os municípios paranaenses contarão 
com um acréscimo de R$ 852,1 milhões em seus orçamentos. 
De acordo com estimativa da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), os 399 municípios do Paraná receberão 
R$ 95,13 milhões em 2022, R$ 99,59 milhões em 2023, R$ 
210,63 milhões em 2024 e R$ 446,75 milhões em 2025.

VAGA RESERVADA
O secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney 

Leprevost, encaminhou para a Casa Civil uma proposta 
de projeto de lei que prevê a reserva de no mínimo 3% das 
vagas de estacionamento para pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes, em órgãos 
públicos estaduais e municipais que possuam mais de 100 
vagas de estacionamento. A proposta destaca que sejam 
mantidas as vagas já reservadas pela lei nº 20.059/19, para 
pessoas com deficiência. A Carteira do Autista emitida 
pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, 
será usada para comprovação do direito ao uso das vagas 
reservadas.

[CULTURA]

Siqueira Campos realiza 1° 
Concurso de Poesia “Joaquim 

Vicente De Souza”
Melhores poesias ganharam troféus, prêmios em dinheiro, e 

serão publicadas no jornal cultural da cidade A Gralha de 2022

O Departamento 
de Cultura de Siqueira 
Campos promoveu um 
concurso de poesias em 
homenagem ao aniversá-
rio da cidade, celebrado 
no mês de setembro. A 
premiação dos vencedores 
ocorreu no dia 24 de setem-
bro e as três melhores 
poesias serão publicadas 
na 1° Edição de 2022 do 
jornal cultural da cidade 
de Siqueira Campos, A 
Gralha. Os vencedores do 
1° ao 3° lugar foram pre-
miados com troféu feito, 
premiação em dinheiro e 
um certificado de partici-
pação.
O tema do concurso foi 
“Siqueira Campos eu 
canto tua glória”, trecho 
do hino do município e 
também uma homena-
gem ao escritor Joaquim 

Vicente de Souza.
O intuito de escolha do 
tema, segundo o diretor 
de cultura, Flavio Mello, 
seria principalmente a 
carência do município 
de Siqueira Campos em 
desenvolver atividades 
culturais e valorizar o 
fazer artístico da cidade. 
A ideia do concurso veio 
através do diretor de cul-
tura Flávio Mello. Segundo 
ele, o principal objetivo do 
concurso seria valorizar 
os poetas e poetisas que 
moram no município e a 
cultura da cidade. “O pri-
meiro concurso de poesia 
Siqueira Campos eu canto 
tua glória, ele vem para 
enaltecer esses escrito-
res”, comenta o diretor.
As poesias foram julga-
das por três jurados que, 
de acordo com Mello, 

são grandes apoiadores 
culturais da cidade. Os 
envelopes foram lacrados 
e sem nome autoral para 
imparcialidade de escolha. 
A premiação aconteceu 
no dia 24 de setembro, na 
Feira da Lua da cidade. 
Os três primeiros lugares 
premiados foram: Ana 
Flávia Rosa com o poema 
“Minha terra querida”; 
Alessandro Soares de 
Lima com “Filho dessa 
terra”; Marisa do Rocio 
Costa de Araújo com 
Siqueira Campos eu conto 
tua vitória.
O Departamento de Cul-
tura de Siqueira Campos 
está realizando diversos 
projetos culturais envol-
vendo a população, que 
podem ser acompanhados 
pelas redes sociais da pre-
feitura.

Da redação
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Carro capota e mulher fica ferida 
na PR-092 em Wenceslau Braz

[TRÂNSITO]

Acidente aconteceu no fim da tarde da última quinta-feira na 
“Curva do Borrachão” próximo a churrascaria Cobalchini

Um acidente de trân-
sito registrado no fim da 
tarde da última quinta-
-feira (07) deixou uma 
mulher ferida na PR-092 
perímetro urbano de Wen-
ceslau Braz.
De acordo com as primei-
ras informações, o veículo 
Fiat/Uno com placas de 
Ourinhos/SP transitava 
pela rodovia sentido Wen-
ceslau Braz a Siqueira 
Campos quando a condu-
tora do veículo perdeu o 

controle da direção em uma 
curva e o automóvel capo-
tou as margens da rodovia. 
O acidente aconteceu na 
“Curva do Borrachão”, 
próximo a churrascaria 
Cobalchini.
A condutora do veículo 
foi socorrida aparente-
mente com machucados 
na região da cabeça e foi 
encaminhada ao Hospital 
de Caridade São Sebastião, 
em Wenceslau Braz. Não 
foram divulgadas maiores 

informações sobre seu 
quadro clínico, mas tes-
temunhas relataram que 
ela estava consciente no 
momento em que foi res-
gatada.
Populares que estava no 
local se reuniram para des-
virar o veículo e tirá-lo da 
pista, pois, segundo relatos, 
algumas carretas estavam 
passando pelo local e, ao 
desviar do veículo, havia 
o risco de ocorrer novos 
acidentes.

Da Redação

[VIOLÊNCIA]

Homem invade 
residência da 

ex-mulher e ameaça 
vítima de morte

Situação foi registrada na 
noite da última quarta-feira no 

município de Bandeirantes

Uma mulher passou 
por momentos de medo e 
tensão após ter sua casa 
invadida pelo seu ex-ma-
rido, o qual está proibido 
de se aproximar da vítima. 
A situação foi registrada 
na noite da última quar-
ta-feira (06) em Bandei-
rantes. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 21h00 a equipe 
foi acionada para pres-
tar atendimento a uma 
ocorrência de violência 
doméstica registrada em 
uma residência situada 
ao Conjunto Celso Fontes. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao ende-
reço informado para ave-

riguar a situação. 
No local, a vítima passou 
a relatar aos policiais que 
tem uma medida protetiva 
que impede que seu ex-ma-
rido se aproxime dela, 
sendo que o suspeito tem 
que manter pelo menos 
100 metros de distância 
da vítima. Porém, neste 
dia, o agressor chegou ao 
local, invadiu sua casa e 
lhe ameaçou de morte. 
Frente aos fatos, os poli-
ciais realizaram diligên-
cias em busca do sus-
peito, mas ele não foi 
encontrado. Já a vítima 
foi orientada quanto aos 
procedimentos cabíveis 
ao caso. 

Da Redação
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Relax e

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 30

CSR
CHAMINECR
CARISMATICO

RROTOUT
FLORPONTE

AMADORAI
TDIALZR
ANONIMATO
NEAVARIA

LIMAALOD
SPALAVRA
MANTEREP

PROLENCASTA

EITOMD
REMANEJADO

Tubo de
escape de 
churras-
queiras

Dispositi-
vo central
de usina
nuclear

Tônico
(abrev.)

Relativo a 
movimento
católico de
renovação 

Tema
frequente
nas telas
de Miró

Anistia In-
ternacio-
nal (sigla)

Tipo de ví-
deo divul-
gado pelo
YouTube 

Osso proe-
minente
da face
(Anat.)

Tecnolo-
gia da In-
formação
(abrev.)

Marca da
criação
artística
medieval
(?)-da-
pérsia,
fruta cí-

trica doce

Estrago
de

qualquer
natureza

Distúrbio 
tratado em
clínicas
do sono

Brincadei-
ra da tor-
cida nos
estádios

Variedade
de uva
vinífera

Condição
oposta ao
Nada, pa-
ra Sartre

Veneno usado pelos
antigos gregos na

pena capital 

O Oscar conquistado por
"Infiltrado
na Klan",
em 2019

O último 
dos dentes
molares

O crime
do falso
médico
Magro; franzino

Tudo, em
francês
Versátil;
eclético

Construção
sobre rio
Deusa da

caça

Rondônia
(sigla)

"Rotação",
em rpm

Dispositivo
de sintonia
do rádio
Sequer

Conser-
var;

preservar
Efeito do

instinto de 
preserva-

ção da
espécie  

Que come 
com avidez
Móvel do
dormitório

Permissão
para falar 
(no debate)

Acolá

Chamamento
informal

Transferido de função
dentro da empresa

(?) Brady, 
quarter-
back do

New
England
Patriots
(EUA)

3/tom. 4/tout. 5/casta. 6/amador — apneia.

Você acha que arriscar a pró-
pria vida em um jogo mortal vale-
ria a pena se significasse o fim 
das suas dívidas e uma monta-
nha de dinheiro? Muitas pessoas 
provavelmente se encontram 
em situações tão difíceis finan-
ceiramente que possivelmente 
diriam sim para esta pergunta 
sem pensar duas vezes. Por este 
e outros motivos, um dos astros 
de Round 6 tem medo de que um 
dia a realidade violenta que é 
retratada na competição da série 

que se tornou uma das mais vistas 
do último mês, possa um dia ser 
tornar parte da vida real,  como 
conta em entrevista ao The Sun. 
“É uma série muito cativante 
onde existe  uma sátira social 
sobre conflito de classes, a divisão 
de riquezas e as profundezas da 
natureza humana é apresentada 
em um gênero de sobrevivência 
que força todas as personagens em 
uma competição sem piedade por 
um prêmio gigante em dinheiro e 
suas vidas.”

Estrela de Round 6 acha 
que jogo mortal da série 
pode se tornar realidade

Jojo nega que esteja bancando o 
namorado: ‘Me respeitem’

Jojo Todynho deu detalhes 
do relacionamento dela com 
Marcio Felipe. Em conversa com 
Matheus Mazzafera, ela negou 
que esteja bancando o namorado 
e rebateu as críticas. “Vemos o 
preconceito no Brasil. Meu boy 
é um gato, um gostoso, e estão 
dizendo que eu estou bancando. 
Olhem para mim e me respeitem”, 
declarou a cantora. “E, se eu 
quiser bancar, o dinheiro é meu. 

Eu não fiz ninguém de trampolim, 
então não vou deixar me fazerem 
de trampolim”, completou. Jojo 
assumiu o namoro com Marcio no 
mês passado,  após uma suposta 
polêmica de traição. A cantora 
está curtindo a Semana de Moda 
em Paris a convite de uma grife. 
Nas redes sociais, ela tem dividido 
os momentos da viagem com os 
seguidores.

Latino mostra foto rara com dois 
dos dez filhos: ‘Minhas crianças’

Latino chamou atenção de 
internautas ao compatilhar uma 
foto rara com dois dos dez her-
deiros que tem. Bruna Moraes e 
Guilherme (também conhecido 
pelo nome artítisco Namentti), de 
22 anos cada, têm mães diferentes. 
O passeio em familia aconteceu 
em um parque na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. “Dias de glória na 

selva com as minhas crianças”. Os 
fãs apontaram semelhança entre 
os jovens e o cantor. “O rapaz é a 
cara do Latino quando jovem no 
clipe Só Você, hit de 1994. Massa 
essa música”, comentou um 
homem. “A menina parece você, 
mas o menino é a sua cara”, disse 
uma mulher. 



FOLHA EXTRA quarta-feira, 13 de outubro de 2021 - Edição 2605

Editais e Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados com a finalidade tornar público 
as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos 
e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida tomada pelas 
prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, 
instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar público seus atos.

7
ARAPOTI

PINHALÃO

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

WENCESLAU BRAZ

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°: 177/2018.
Pregão n°: 31/2018.
Contratante: Município de Arapoti.
Contratada: PLSS SOLUÇÕES EIRELI ME.
Objeto: O presente aditivo objetiva o reajuste de 
valor do Contrato, conforme o ÍNDICE NACIONAL 
DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA-E 
(agosto/2021), no percentual de 8,5871% sobre o 
valor do item 27809 do contrato, passando o valor 
mensal R$ 3.376,56 (três mil, trezentos e setenta 
e seis reais e cinqüenta e seis centavos), para R$ 
3.666,51 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais 
e cinqüenta e um centavo), o que corresponde a um 
acréscimo de R$ 289,95 (duzentos e oitenta e nove 
reais e noventa e cinco centavos) ao valor mensal, nos 
termos da Cláusula 17 do Instrumento de Contrato.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do Contrato Original a que se refere 
o presente Termo Aditivo.
Data da Assinatura: 16/09/2021.

EDITAL N0 94/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO – 
REGISTRO DE PREÇO - EXCLUSIVO PARA ME, 
EPP E MEI – 1° RETIFICAÇÃO
 A Comissão de Pregão, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALÃO, no exercício das atribuições que 
lhe confere a Portaria nº 175/2020, de 15/07/2021, 
torna público, para conhecimento dos interessados 
que houve necessidade de alteração da data de 
abertura do Processo licitatório uma vez que não 

PORTARIA nº. 797/2021

Designa membros para compor Comissão Julgadora 
dos requisitos técnicos do processo de Tomada de 
Preços n°. 005/2021, nos termos da Lei Federal n° 
8.666/1993

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,

CONSIDERANDO a necessidade de contratação 
de empresa especializada no desenvolvimento, 
implementação, manutenção e comercialização de 
ferramenta de gestão pública, framework proprie-
tário, bem como serviços técnicos em arrecadação 
e planejamento urbano, em atendimento as neces-

sidades das Secretarias Municipais de Wenceslau 
Braz-PR.
CONSIDERANDO, a modalidade “Técnica e Pre-
ços” adotada no processo de Tomada de Preços n°. 
005/2021, devendo ser constituída comissão com 
servidores qualificados para análise dos requisitos téc-
nicos, tal como preceitua o artigo 22 da Lei 8.666/1993.

RESOLVE:

             Art. 1º Designar para compor a Comissão 
Julgadora, em caráter especial e transitório, para a 
finalidade estrita de análise e julgamento das propostas 
técnicas apresentadas no procedimento licitatório, cujo 
objeto será a contratação de empresa especializada 
no desenvolvimento, implementação, manutenção 
e comercialização de ferramenta de gestão pública, 
framework proprietário, bem como serviços técnicos 
em arrecadação e planejamento urbano, em atendi-
mento as necessidades das Secretarias Municipais 
de Wenceslau Braz-PR os seguintes membros:

 I –   Larissa Mendes Munzfeld Ferreira;
 II –  Paulo Shigueru Sanada;
 III – Rafael Adolfo de Lima Souza.
 
Art. 2º Os demais requisitos para a composição da 
Comissão Técnica de Licitação estão previstos no 
instrumento convocatório.

Art. 3º Esta Portaria, assim como a presente Comis-
são Técnica, vigorará até o término do procedimento 
licitatório acima mencionado;

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.
       
 Wenceslau Braz, 08 de outubro de 2021.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

houve publicação no Diário Oficial do município 
Editora Folha Extra, portanto, receberá até às 
08:00:00 horas do dia 26/10/2021, propostas para: 
Objeto da Licitação: aquisição de equipamentos para 
sala de pediatria bem como termômetro, oxímetro 
e matérias diversos para a Secretaria Municipal 
de Saúde. 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 licitacaophl04@
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, 08 de outubro de 2021. Mayara 
Almendanha Mota - Pregoeira

Na última sexta-feira 
(01) foi comemorado o Dia 
do Idoso e, para celebrar 
esta data, a prefeitura 
municipal de Siqueira 
Campos realizou uma ação 
especial com o grupo da 
Melhor Idade. 
A “manhã especial” foi uma 

ação desenvolvida através 
de uma parceria entre o 
departamento de Esporte 
e Lazer junto ao depar-
tamento de Ação social. 
O dia especial para os 
idosos foi coordenado pela 
diretora da Ação Social, 
Janete Franco Vieira, e 

pelo diretor de Esporte e 
Lazer Luciano dos Santos.
A ocasião foi celebrada 
nesta quarta-feira (06) 
onde, logo após as ativida-
des da aula de ginástica, o 
grupo pode saborear um 
café da manhã que contou 
ainda com o sorteio de 

brindes. 
Também estiveram pre-
sentes no evento o prefeito 
Luiz Henrique Germano 
e o vice-prefeito Paulo 
Leite, além do secretário 
de Administração Luiz 
Carlos Santos. “Gostaria 
de parabenizar a todos os 

envolvidos nesta celebra-
ção e, principalmente, a 
todos os idosos pelo seu dia. 
É uma ação simples, mas de 
grande importância para 
valorizar estas pessoas e 
demonstrar o quanto são 
importantes”, destacou 
Germano. 

Prefeitura de Siqueira 
Campos realiza ação 
especial em celebração 
ao Dia do Idoso

Da Redação

Ação foi realizada pelo departamento 
de Esportes e Lazer em parceria com o 
departamento de Ação social e contou 
com um coffee Break para os idosos
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Café das Mulheres do Norte Pioneiro é 
destaque em evento de turismo no Recife

Coordenadora de eventos especiais da Paraná Turismo, Patricia Gusso, disse que ideia é 
trazer à tona o processo de produção dos grãos especiais produzidos na região

[SABOR PIONEIRENSE]

O turismo rural é o 
foco da participação do 
Paraná na 28ª Agrinor-
deste, tradicional feira do 
agronegócio das regiões 
Norte e Nordeste do Brasil, 
realizada em Recife (PE). 
A Paraná Turismo, vincu-
lada à Secretaria do Desen-
volvimento Sustentável e 
do Turismo, apresenta os 
atrativos do Estado em um 
espaço com três stands. 
O Café das Mulheres do 
Norte Pioneiro esteve em 
destaque no evento. 
O diretor-presidente da 
Paraná Turismo, João 
Jacob Mehl, destacou que 
a participação na feira tem 
como objetivo divulgar pro-

dutos paranaenses, princi-
palmente os produzidos na 
área rural, como é o caso do 
Café das Mulheres. “Esta-
mos divulgando informa-
ções técnicas dos produtos 
que comercializamos no 
Paraná, especialmente os 
produzidos na área rural, 
uma das principais fontes 
do setor  do Paraná”, afir-
mou.
Para o secretário do Desen-
volvimento Sustentável 
e do Turismo, Márcio 
Nunes, toda forma de pro-
moção do potencial turís-
tico do Estado faz parte 
do plano de retomada do 
setor no Estado, pós-pan-
demia. “Com a pandemia 

da Covid-19, o mundo todo 
pôde sentir o peso que o 
turismo tem para a econo-
mia. O Paraná tem muitos 
atrativos que podem ser 
explorados no turismo 
rural. Nossa intenção é que 
aquele visitante que chega 
a locais como Foz do Iguaçu 
e Litoral tenha  interesse, 
também, em conhecer 
outros atrativos dentro do 
Estado. Para isso, precisa-
mos divulgar o Paraná”, 
disse.
De acordo com a coorde-
nadora do Turismo Rural 
da autarquia paranaense, 
Vera Lucia Meza, o Paraná 
foi selecionado pelos Minis-
térios do Turismo e da 

Agricultura para partici-
par do evento, a partir dos 
três roteiros indicados. 
“Consolidado como o maior 
evento indoor do agronegó-
cio no Norte/Nordeste, é 
uma grande oportunidade 
para o Paraná promover e 
divulgar o segmento rural 
e que pratica de maneira 
sustentável”, disse.
Já a coordenadora de even-
tos especiais da Paraná 
Turismo, Patricia Gusso, 
destacou que os grãos 
produzidos na região estão 
entre os produtos de desta-
ques produzidos no estado e 
podem fazer parte das rotas 
de turismo. “Queremos 
trazer à tona o processo 

de produção da uva para 
fabricação de vinho em 
Curitiba e Região Metro-
politana, a Rota Caminhos 
do Marrecas, no Sudoeste 
do Estado, e a Rota do Café 
das Mulheres no Norte Pio-
neiro, por exemplo”, disse.
Ela lembrou, ainda, que o 
Paraná tem diversos proje-
tos e programas que incen-
tivam o turismo rural. 
“Todas as participações em 
feiras e eventos fazem parte 
da campanha ‘Paraná, 
seu próximo destino’, que 
busca atrair turistas para o 
nosso Estado”, completou.

AEN

Criada pelo IDR-PR 
em 2013, a iniciativa atual-
mente abrange mais de 250 
mulheres, distribuídas por 
12 grupos de 11 municípios 
do Norte Pioneiro: Curiúva, 
Figueira, Ibaiti, Japira, 
Jaboti, Pinhalão, Toma-
zina, Siqueira Campos, 
Salto do Itararé, Joaquim 
Távora e Carlópolis. A asso-
ciação também é vinculada 
à Aliança Internacional das 
Mulheres do Café (IWCA), 
instituição internacional 
de valorização ao trabalho 
feminino nessa cadeia.

Em oito anos de projeto, 
o produto já foi diversas 
vezes premiado, é vendido 
para quatro continentes e 
corresponde a 15% da pro-
dução total de café dos 11 
municípios participantes.
A região do Norte Pioneiro 
tem uma área total de 840,14 
hectares dedicados ao café, 
em uma média de 3,53 
hectares por produtor. Em 
2019, a produção total foi de 
22.680 sacas beneficiadas de 
café, das quais 3.402 foram 
de café especial.

[MULHERES DO CAFÉ]


