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Econorte troca obra que não 
saiu do papel por um ano de 
atendimento no Norte Pioneiro

Assunto foi discutido em 
audiência pública realizada na 

Justiça Federal e concessionária 
deve manter por um ano serviços 

de atendimento sem a cobrança 
de tarifas nas cancelas

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

Em entrevista para Folha, 
prefeito de Joaquim Távora 
fala sobre investimentos e 
avanços no município

[BATE PAPO]

Siqueira vai de um para seis novos 
casos da Covid-19 no final de semana

[PANDEMIA]

[DENÚNCIA]

Suspeito de tráfico é 
preso com maconha 
em Wenceslau Braz

Situação aconteceu na tarde desta segunda-feira 
na Rua do Peixe próximo a Praça do Chico

ARTIGO
Filiação de Sergio Moro 

ao Podemos muda o 
cenário eleitoral de 2022

Jaguariaíva 
abre prazo para 
rematrículas na 
Rede Municipal 
de Ensino

[EDUCAÇÃO]

Prazo para realizar 
o procedimento é 
entre os dias 17 e 
22 deste mês. Para 
novas matrículas, o 
novo período é de 23 
a 26 de novembro
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Artigo e

Filiação de Sergio Moro ao Podemos 
muda o cenário eleitoral de 2022

Por Cesar Silvestri Filho – presidente estadual do Podemos do Paraná

[ELEIÇÕES]

Estamos vivendo 
um momento histórico. 
A filiação de Sergio Moro 
ao Podemos, que acontece 
nesta quarta-feira (10) 
muda o cenário eleitoral de 
2022 e contribui de forma 
inequívoca para pôr fim 
à polarização que vinha 
se desenhando na política 
nacional. 
É uma virada num jogo que 
parecia ter cartas marca-
das e final certo.
O nome de Sérgio Moro car-
rega consigo grande simbo-
lismo. O ex-juiz enfrentou 
o maior esquema de cor-
rupção nas estruturas do 
governo, que perdurava por 
décadas. Teve a coragem de 
bater de frente com os inte-
resses de poderosos grupos 
políticos e de corporações. 
Abriu mão de uma carreira 
consolidada para assumir o 
Ministério da Justiça, com 
o objetivo de transportar as 
conquistas da Lava Jato de 
Curitiba para o Brasil. E 
pagou um preço altíssimo 
por ter acreditado na pala-
vra do atual presidente, que 
prometeu dar a autonomia 
necessária para isso e não 
cumpriu a promessa.
Coerente com sua trajetó-
ria, Moro deixou o Minis-
tério da Justiça e passou a 
ser alvo de milícias digitais, 
de fake news disseminadas 
para destruir sua reputa-
ção. 
Logo em seguida, a opera-
ção Lava Jato foi extinta. 
Extinta. Não esquecida. O 
reconhecimento da impor-
tância dela para o país 

permanece. 
Sergio Moro ganhou res-
peito internacional e hoje 
é considerado o nome 
certo para enfrentar nas 
urnas a atual polarização 
entre esquerda e direita.  
É a terceira via com maior 
densidade eleitoral entre 
todas que se apresentaram 
até o momento.
Os atributos pessoais que 
ele demonstrou na Ope-
ração Lava Jato - determi-
nação, coragem, capaci-
dade, inteligência -  são os 
mesmos que o país espera 
de um líder capaz de supe-
rar os desafios do momento. 
Ninguém tem dúvida que 
o Brasil precisa de um pre-
sidente que crie e implante 
um projeto econômico efe-
tivo, com resultados, capaz 
de reduzir a pobreza e a 
inflação e que estabeleça 
um ambiente propício para 
a atração de novos investi-
mentos e para a geração de 
emprego e de renda.
Um presidente que trate 
a educação como questão 
estratégica, para que pos-
samos formar uma geração 
de jovens preparados para 
a era do conhecimento, e 
que tenha a compreensão 
dos desafios ambientais, 
fugindo das armadilhas 
daqueles que querem mani-
pular os interesses do país 
através de uma agenda pré-
-concebida, muitas vezes 
sem relação com a nossa 
realidade, mas que entenda 
que o Brasil um papel rele-
vante nessa área e precisa 
definir programas e metas 

que atendam os interesses 
nacionais e se alinhem às 
preocupações da humani-
dade com o futuro do nosso 
planeta.
E, claro, o Brasil precisa 
de um líder que valorize a 
ciência, o SUS e organize 
nosso sistema de saúde no 
período pós-pandemia.
Os desafios que temos pela 
frente são gigantescos. E 
precisamos de alguém à 
altura deles. 
Sergio Moro já demonstrou 
ter o perfil certo para isso. 
Aquele que aprendemos 
a admirar como um juiz 

eficiente e determinado no 
combate à corrupção pode 
se tornar o presidente que 
o Brasil precisa para voltar 
a crescer, reduzir desigual-
dades sociais e conquistar 
o respeito mundial. 
Com Moro temos a chance 
de colocar o país no cami-
nho certo e não podemos 
abrir mão dela.
É importante lembrar 
que a vinda de Moro ao 
Podemos se deve muito ao 
respaldo que o partido deu 
à Lava Jato, assim como 
a confiança, amizade e ao 
reconhecimento de seu 

trabalho reiterado inú-
meras vezes pelos nossos 
senadores, em especial o 
senador Alvaro Dias. 
O ato de filiação de Sergio 
Moro alça o Podemos ao 
merecido protagonismo 
político, tanto nacional 
como no estado. Afinal, 
um partido que tem três 
senadores no Paraná não 
pode ser coadjuvante. 
Vai ser um ato político. Vai 
ser um ato de renovação de 
esperança. Vai ser um ato 
histórico.
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Política e

Reginaldo Vilela, que também é empresário, falou sobre as dificuldades frente a 
prefeitura e a busca por recursos e projetos para o município

Em entrevista para Folha, prefeito de Joaquim Távora 
fala sobre investimentos e avanços no município

[BATE PAPO]

Renan de Oliveira

Re ginaldo Vilela 
(PODE), prefeito de Joa-
quim Távora conversou 
nesta terça-feira (09) com 
a equipe de reportagem 
da Folha Extra. Eleito nas 
eleições de 2020, o chefe do 
Executivo tavorense fez 
um balanço sobre estes 
10 meses no comando do 
executivo municipal.

Vilela que veio da iniciativa 
privada, afirma que sempre 
esteve ligado a causas 
sociais. “Eu vim da inicia-
tiva privada, mas sempre 
tive um relacionamento 
muito forte com entidades, 
com trabalho voluntariado, 
passei por asilo, escola, 
fui coordenador de igreja, 
antes de entrar na vida 
pública eu era coordena-

dor do nosso santuário. 
Fui convidado para uma 
reunião de última hora e de 
lá saí candidato a prefeito, 
fomos para uma campa-
nha curta e acirrada, mas 
vencemos de uma forma 
até elástica e estamos há 
10 meses administrando 
nossa cidade com muito 
empenho, amor e dedica-
ção”, declarou o gestor.

Prefeito Reginaldo Vilela recebeu nesta terça-feira em seu gabinete o apresentador 
do programa Conversa com Chimarrão Renan de Oliveira

O prefeito ainda falou da 
diferença que sentiu no 
poder público quando com-
parado com o meio privado. 
“O único desafio no público 
são os tramites legais que 
às vezes você vê a necessi-
dade de comprar um objeto, 
investir na Saúde, na Edu-
cação, mas tudo aquilo 
você tem que montar um 
processo licitatório para 
concretizar uma ideia sua 
que, às vezes, de imediato 
você não consegue resolver. 
Os meios são demorados 
para andar conforme a Lei 
determina” acrescentou 
Vilela.

O chefe do Poder Executivo 
ainda fez um balanço da 
sua administração nestes 
10 meses que está à frente 
da prefeitura. “Pegamos a 
prefeitura bem adminis-
trada pelo prefeito Gelson, 
estabilizada e com dinheiro 
em caixa. Tivemos grandes 
conquistas nesse período 
em todas as áreas e, de 
imediato, sentamos e fiz 
algumas mudanças de 
secretariados, colocando 
um pouco da minha iden-
tidade. Contratamos um 
secretário de agricultura 

e meio-ambiente que ainda 
não havia no município, 
estamos com três asso-
ciações rurais de apoio 
ao pequeno e médio agri-
cultor, vamos trabalhar 
forte na fruticultura e no 
orgânico. Finalizamos uma 
estrada rural iniciada na 
gestão anterior e vamos 
entregar no final do ano 
a nova prefeitura com a 
câmara, orçada em quase 
R$ 3 milhões. Estamos fina-
lizando a infraestrutura do 
bairro Green Valle e esta-
mos trabalhando em uma 
extensão da UENP aqui 
no município também. No 
esporte, estamos movimen-
tando a pasta com diversos 
eventos para investir no 
esporte e na educação”, 
afirmou o prefeito.
O prefeito acredita que o 
turismo será um dos meios 
para fomentar a economia 
da cidade, principalmente 
neste momento pós-Covid. 
“Temos alguns pontos na 
cidade como o mirante da 
pirambeira que já está com 
o local limpo e estamos só 
esperando chegar o recurso 
da Sedest. Além disso, 
temos mais dois pontos, 
pois queremos fortalecer 
o turismo para alavancar 
o comércio do município”, 
declarou o gestor.
O gesto municipal conta 
ainda com parcerias com 
deputados, a exemplo do 
Deputado Estadual Roma-
nelli (PSB) e com o secre-
tário de infraestrutura 
Sandro Alex (PSD) que cul-
minou na pavimentação da 
Avenida Paraná que corta a 
cidade e ainda revelou que, 
em breve, a frota de maqui-
nários será renovada.

O único desafio no 
público são os tramites 
legais que às vezes 
você vê a necessidade 
de comprar um objeto, 
investir na Saúde, na 
Educação, mas tudo 
aquilo você tem que 
montar um processo 
licitatório para 
concretizar uma ideia
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4Cidades e
CONSELHO DOS LINDEIROS

Foi aprovado o Projeto de Lei 333/2021, de 
autoria do deputado estadual Hussein Bakri (PSD), 
que altera a lei 11.337 de 17 de janeiro de 1996, a qual 
concedeu o título de utilidade pública ao Conselho 
de Desenvolvimentos dos Municípios Lindeiros ao 
Lago de Itaipu. Com a atualização da lei mantém-se 
o título com sede no município de Santa Helena. 
Dezesseis municípios são integrantes do Conselho 
(15 no Paraná e um no Mato Grosso do Sul). O obje-
tivo desse conselho é promover o desenvolvimento 
socioeconômico urbano e rural de toda a região.

ALINHADOS
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) 

comentou sobre o alinhamento do partido com 
Sergio Moro nas pautas de combate à corrupção. 
“Existe uma identidade natural entre a política que 
o Podemos desenvolveu e as ideias de plataforma 
ética, que o Moro coloca como essenciais para o 
Brasil. Ele não será candidato apenas do Podemos, 
nós esperamos ter uma união com vários partidos 
que deverão apoiá-lo”. O ato de filiação de Sergio 
Moro está marcado para esta quarta-feira (10), em 
Brasília, com transmissão nas plataformas digitais 
do partido.

PRIORIDADES NO AGRO
O presidente da FPA deputado, Sérgio Souza 

(MDB-PR), em reunião com a Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA), que tratou sobre o auto-
controle, pesticidas e o marco legal das ferrovias, 
destacou a necessidade de se colocar em votação 
pautas prioritárias do setor.  Para o parlamentar, 
a demora em votar as prioridades faz com que o 
Brasil fique para trás em um mercado “altamente 
competitivo”. “Para vocês entenderem, sem a reso-
lução dos temas poderemos ter problemas graves 
nos próximos três, quatro anos. O agro é o motor 
do país e o que levamos ao Congresso é sempre com 
o pensamento de tornar o Brasil uma excelência 
agropecuária e econômica”, explicou.

PPA
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou 

a proposta do Poder Executivo que promove altera-
ções no plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 
2020 a 2023. A proposição altera, a partir de 2022, os 
programas Paraná do Futuro e Transforma Paraná. 
O Governo destaca que foi identificado a necessidade 
das mudanças em alguns pontos dos Programas, 
com o objetivo de readequá-las ao contexto atual e 
de promover ajustamentos da gestão e revisão dos 
atributos a serem realizados.

RETOMA PARANÁ
O programa Retoma Paraná, criado este ano 

pela gestão do governador Ratinho Júnior (PSD) 
para auxiliar empresas afetadas pelas dificuldades 
impostas pela pandemia e alavancar a retomada 
econômica do Estado, já permite que empresas 
em situação de recuperação judicial, falência ou, 
ainda, com inscrição estadual cancelada ou baixada, 
possam fazer o cadastro para o parcelamento de 
dívidas.

Siqueira vai de um para seis 
novos casos da Covid-19 no 

final de semana

Após registrar uma 
semana tranquila em rela-
ção aos diagnósticos do 
novo coronavírus, o último 
final de semana apresentou 
aumento no número de 
casos de pessoas conta-
minadas pelo COVID-19 
em Siqueira Campos, con-
forme apontou um levan-
tamento realizado pela 
reportagem da Folha. De 
acordo com os dados com-
parados entre os boletins 
epidemiológicos da sexta-
-feira (05) e segunda-feira 
(08), o município saltou 
de um paciente positivado 
com a doença na semana 
passada para seis casos no 
início desta semana.

Ainda de acordo com o 
informe, do total de casos 
positivos, quatro pacientes 
estão cumprindo isola-
mento e se recuperando em 
casa, enquanto outros dois 
seguem internados. 
Apesar desse aumento, 
há um equilíbrio estável 
de casos, que tem como 
principal justificativa a 
vacinação contra a COVID-
19 que vem avançando de 
forma intensa nos últimos 
meses, especialmente no 
que diz respeito a segunda 
dose, que garante a imuni-
dade completa à população. 
Em relação ao número de 
óbitos, de acordo com os 
informes divulgados pela 

secretária municipal de 
Saúde, não são registrados 
desde o dia 18 de outubro.
Apesar de o número ser 
considerado baixo em rela-
ção a outros períodos mais 
drásticos da pandemia, 
as autoridades de Saúde 
alertam a população para 
que continuem tomando 
os cuidados básicos de pre-
venção, como uso de álcool 
gel, mascaras e procurem 
os postos de vacinação 
quando a campanha estiver 
em sua faixa-etária.

Da redação

Apesar disso, com avanço da vacinação números 
ainda são de estabilidade no município

[PANDEMIA]

A prefeitura muni-
cipal de Siqueira Campos 
divulgou nesta terça-feira 
(09) a liberação da imuni-
zação de adolescentes com 
14 anos completos ou mais. 
As doses começaram a ser 
aplicadas a partir das 16h.
Pessoas que tomaram a 
vacina da gripe há menos 
15 dias e aquelas que foram 

positivadas com o vírus 
da Covid-19 há menos de 
30 dias, não poderão ser 
vacinadas neste momento.
Para a vacinação são neces-
sários os documentos CPF, 
comprovante de residên-
cia e termo de respon-
sabilidade assinado por 
um maior responsável. O 
atendimento na sala de 

vacinação vai até às 19h 
nesta semana inteira. 
Segundo o vacinômetro 
divulgado pela prefeitura, 
no total, os agentes de 
saúde já realizaram a apli-
cação de 30 mil doses de 
vacinas contra a Covid-19 
no município.

[VACINAÇÃO]
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[DENÚNCIA]

Suspeito de tráfico é preso com 
maconha em Wenceslau Braz

Situação aconteceu na tarde desta segunda-feira 
na Rua do Peixe próximo a Praça do Chico

Uma denúncia anô-
nima levou a prisão de 
um indivíduo suspeito de 
tráfico de drogas em Wen-
ceslau Braz. A situação foi 
registrada na tarde desta 
segunda-feira (08).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
após receber informações 
de que um indivíduo reali-
zaria a entrega de drogas 
a um usuário, e que isso 
iria acontecer na Rua Rio 
do Peixe próximo a Praça 
do Chico, os policiais mon-
taram um ponto de vigi-
lância no local. Em dado 

momento, o veículo do 
suspeito chegou ao local 
e foi flagrado o momento 
em que ele entregava uma 
porção de droga para um 
usuário. 
Diante da situação, os 
policiais realizaram a 
abordagem do usuário 
o qual estava com uma 
porção de maconha a 
qual relatou ter comprado 
pelo valor de R$ 20. Na 
sequência, foi realizada 
a abordagem do suspeito 
que, ao ser indagado sobre 
a situação, confessou estar 
comercializando o entor-

pecente e disse ainda ter 
mais drogas em sua casa. 
Com isso, a equipe foi até 
a referida residência onde 
encontraram 50 porções 
de maconha prontas para 
venda e outros dois table-
tes da droga. 
Frente aos fatos, o sus-
peito de tráfico e o usuá-
rio foram encaminhados 
a delegacia da Polícia 
Civil juntamente com a 
droga apreendida para 
que fossem tomadas as 
providências cabíveis ao 
caso. 

Da Redação

[TRÂNSITO]

Um acidente  de 
trânsito registrado na 
tarde desta segunda-feira 
(08) deixou um caminho-
neiro ferido na PR-092 em 
Siqueira Campos. 
De acordo com informações 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual, o acidente aconteceu 
no trecho que liga os muni-
cípios de Siqueira Campos 
a Quatiguá e envolveu dois 
caminhões, um com placas 
de Santa Catarina e outro 
com placas de Maringá. 
O motorista do caminhão 
com placas de Santa Cata-
rina transitava no sen-
tido Siqueira Campos a 
Quatiguá quando acabou 
colidindo contra o outro 
veículo que transitava no 

sentido oposto da rodovia. 
Com o impacto, uma das 
laterais do baú de um dos 
caminhões chegou a ser 
arrancada. O motorista do 
caminhão com placas de 
Maringá ficou ferido e foi 
encaminhado ao hospital 
para receber atendimento 
médico. Já o outro cami-
nhoneiro teve apenas feri-
mentos leves. 
Além da equipe da Polí-
cia Rodoviária Estadual, 
também estiveram pres-
tando atendimento ao aci-
dente os agentes da Defesa 
Civil e SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência) de Siqueira 
Campos.

Acidente aconteceu no trecho 
entre os municípios de Siqueira 

Campos e Quatiguá

Colisão entre 
caminhões deixa 

motorista ferido na 
PR-092

Da Redação

Motorista é preso após sair dando tiros no meio da rua em Quatiguá

Um homem foi preso 
na noite desta segunda-
-feira (08) após realizar 
disparos de arma de fogo. 
A ocorrência foi registrada 
no município de Quatiguá. 
De acordo com informações 

da Polícia Militar, por volta 
das 22h30, a equipe recebeu 
denúncias de que o condu-
tor de uma caminhonete 
S10 estava transitando 
com o veículo e realizando 
disparos de arma de fogo 

no meio da rua. Diante 
do chamado, os policiais 
deram início as diligências 
em busca do suspeito. 
Durante as buscas, o indiví-
duo foi encontrado na Rua 
Jorge Aureliano Gouveia 

e, durante a revista, foi 
encontrada em sua posse 
uma pistola. Ao ser inda-
gado sobre a situação, ele 
confessou que havia rea-
lizado cinco disparos com 
a arma. 

Frente aos fatos, o indi-
víduo foi preso e encami-
nhado juntamente com 
a arma para delegacia 
da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso.

Da Redação
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KMC
AVILTANTEO
RTGLUTEN

ALBINORSS
PSTRANSE

PORSCHENEAL
POIDOH
PANDEMONIO

TENSORTND
FRIOVEAVO

MRANOMIA
BAITAEXPOR

PSEUDOLT
TOMOTOBALI

DAORTAIC
ESTEREOTIPO

Amontoa-
do; porção

Código de
"Holanda"
no endere-
ço da web

(?)
Luciani: o
papa João

Paulo I

Forma da
régua do
arquiteto

Proteína do
trigo que
pode cau-
sar alergia

Letra que
indica o
infinitivo
verbal

Marca
alemã de

carros
esportivos

Estado
de

inspiração

Shaquille
O'(?), ex-
jogador 
da NBA

Atribuição
de alma a 
fenômenos
naturais

Diz-se de
caminho 

intransitá-
vel

Perda dos
valores na
sociedade
(Sociol.)

Palavra
aposta ao
valor da
fração

O "pai"
de um

romance
(Lit.)

"Falso",
em "pseu-
dônimo"

Morcego,
em inglês

Lábio, 
em inglês

"(?) breve",
forma de

despedida

Região da
Indonésia
que atrai
surfistas 

Divisão edi-
torial de
uma obra
impressa

Maior
artéria do 
organismo

(Anat.)

Letra-
símbolo

do itálico

Conceito-
base da
piada

racista

Que
desonra

Filósofo
de "A

Sociedade
Aberta e
os Seus

Inimigos"

Santo
(abrev.)
Senhor
(abrev.)

O anfíbio
como a
cobra-
cega

Cabo (?), 
cidade (RJ)

Enorme
(pop.)

Tropa
nazista
Gás de

letreiros

Oeste
(abrev.)

Sufixo de 
"condessa"

Que se foi; passado
(?)-doce, planta cujo
chá é indicado para
bebês com cólica

Letra que identifica 
o rei no baralho

Cada parte de um
processo judicial

Apresentar
Gustave

(?), ilustra-
dor francês

1.001, em
romanos
Relativo 
a bronze

Nathália
Dill, atriz
brasileira
Espaçosa

Músculo
como o 

do palato
(Anat.)

Mistura
confusa de

pessoas
(fig.)

Última
ópera de
Puccini

Órgão composto por oito nações,
desenvolve políticas

para o polo Norte
E, em francês

2/et. 3/bat — lip. 6/anomia. 8/turandot. 13/litisconsorte.

Filha de William Bonner ostenta 
corpão com biquíni e arranca elogios

Beatriz Bonemer, de 23 anos, 
divulgou uma imagem mostrando 
seu corpo escultural. O clique 
deixou os mais de 560 mil segui-
dores de boca aberta.
Na imagem, a jovem aparece 
utilizando um biquíni básico 
com um decote bem sensual, 
deixando à mostra sua barriga 
chapada. Na publicação, a filha 
da apresentadora Fátima Ber-
nardes escreveu na legenda que, 

neste dia, não poderia deixar de 
aproveitar a manhã ensolarada. 
“Aproveitando os dias de céu 
azul”. Em poucos instantes, a 
morena recebeu uma enxurrada 
de elogios dos seguidores que não 
pouparam comentários para des-
crever o corpo exuberante da gata.
Que espetáculo!”, disse uma 
internauta. “Perfeição”, falou um 
terceiro. “Deusa”, exaltou uma fã.

Mara Maravilha faz deboche ao cantar 
hit de Xuxa: ‘Virei um débil mental’

Ao participar do “Programa 
do Ratinho”, no SBT, Mara Mara-
vilha, de 53 anos, debochou de um 
hit clássico da Xuxa, “Ilariê”. Na 
atração, a cantora criou uma versão 
diferente da original e trocou o 
refrão para “virei um débil mental”.
Mara se irritou com Sérgio Mallan-
dro após ele começar a falar bem 
da eterna Rainha dos Baixinhos. 
A morena chamou o humorista de 

puxa-saco e foi então que ela deci-
diu cantar sua versão de ‘Ilariê’. 
“O senhor pediu para eu cantar 
‘Ilariê’ e eu tenho a minha versão 
da letra. Presta atenção na letra. 
Está na hora, está na hora da lava-
gem cerebral. Eu ganhei um disco 
da Xuxa e virei débil mental. Ilari, 
ilari, ilariê, oh-oh-oh… lari, ilariê, 
oh-oh-oh”, cantou Maravilha em 
tom de deboche.

Mc Melody diz que já ficou com 
Mel Maia, atriz nega

A cantora Melody, de 14 anos, 
fez uma revelação que deixou 
muita gente de boca aberta. Em 
entrevista ao “Pod da Dri”, ela 
contou que já ficou com a atriz Mel 
Maia, de 17. Ao ser questionada 
sobre relacionar-se com mulheres, 
a funkeira respondeu: “Eu sou de 
boa, inclusive, Mel Maia… esta-

mos aí”.“Mas não sou só eu que 
estou querendo. Quem deu ideia 
primeiro foi ela. Estamos juntas 
nessa”, comentou, dando a enten-
der que o sentimento na relação 
é recíproco. A apresentadora da 
atração questionou se Melody 
repetiria a “ficada” com Maia. 
“Com certeza”, disse ela.
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Geral e

Da Assessoria

Projeto de Extensão da UENP aproxima 
Ensino Superior das escolas públicas

Objetivo é orientar estudantes negros e de baixa renda para ingresso no Ensino Superior através do sistema de cotas

A fim de orientar estu-
dantes negros e de baixa 
renda para ingresso no 
Ensino Superior através do 
sistema de cotas, a Univer-
sidade Estadual do Norte 
do Paraná (UENP), por 
meio do projeto de extensão 
“Covid-19 e impactos na 
vida de alunos negros do 
Ensino Médio: a educação 
como forma de combater 
o vírus do preconceito”, 
tem atendido escolas de 
Jacarezinho e região, apre-
sentando aos alunos a rea-
lidade acadêmica.
Criado em maio de 2020, o 
projeto, coordenado pelas 
docentes Rosiney Apa-
recida Lopes do Vale e 
Geane Kantovitz, surgiu da 
iniciativa das professoras 
dos colegiados de Letras 
e História do Campus de 
Jacarezinho, ao observa-
rem, em estudos científicos 
realizados no início da 
pandemia, que as chances 
de um paciente preto ou 
pardo e analfabeto morrer 
pelo coronavírus no Brasil 
eram 3,8 vezes maiores do 
que de um paciente branco 
e com nível superior.
Rosiney explica que, por 
conta do cenário da pande-
mia no País, as atividades 
do projeto, que estavam 
previstas para ocorre-
rem presencialmente, pre-
cisaram ser adaptadas 
para serem realizadas 
remotamente. “O projeto 
procurou problematizar 
questões relacionadas aos 
diferentes grupos étnicos 
e os impactos da Covid-19 
e no pós-Covid junto aos 
alunos do ensino médio de 
escolas públicas de Jaca-
rezinho, em especial, aos 
concluintes. Por meio dessa 
inserção no ambiente esco-
lar, além de promover as 
discussões anteriormente 

mencionadas, procuramos 
divulgar a UENP em seus 
mais variados setores e 
orientar a inscrição dos 
alunos no ingresso ao ves-
tibular, especialmente no 
sistema de cotas sociais e 
sociorraciais”, esclarece a 
professora.
A iniciativa conta com a 
participação de alunos da 
UENP para seu desenvol-
vimento. A acadêmica de 
História e voluntária do 
projeto, Vitória Graciliano 
Batista de Souza, ressaltou 
a importância de trazer a 
realidade da Universidade 
para os alunos da Educação 
Básica. “É importante des-
tacar as políticas públicas 
que levamos para dentro 
das escolas, pois, infeliz-
mente, há muitas crianças 
e adolescentes que não têm 
acesso à informação em 
relação aos direitos bási-
cos e de educação que eles 
possuem. Fazemos questão 
de pontuar, por exemplo, 
as questões das políticas 
paliativas de cotas da Uni-
versidade para trazer as 
crianças e adolescentes 
para dentro do universo 
acadêmico e não perpetuar 
a segregação”, explica.
O projeto de extensão da 
UENP atende aos colégios 
estaduais da região, dentre 
eles, o Colégio Estadual 
Luiz Setti, em Jacarezinho. 
No que se refere ao impacto 
da pandemia na vida de 
alunos negros, a estudante 
do terceiro ano do ensino 
médio, Ana Vitória Colo-
rado de Proença, destaca 
a condição financeira dos 
alunos. “Muitos preci-
saram parar de estudar 
para poder trabalhar e 
ajudar os pais que passa-
vam necessidade. Houve 
também a necessidade da 
escola atender alunos sem 

[MAIS EDUCAÇÃO]

acesso à internet através do 
material impresso. Se para 
nós, que temos acesso à 
internet, já era complicado 
conseguir compreender 
o conteúdo, imagino para 
quem pegava o material 
impresso por não ter con-
dições de acompanhar as 
aulas”, comenta Ana Vitó-
ria a respeito do prejuízo 
no aprendizado dos alunos.
Nessa perspectiva, a pro-
fessora Valdirene Barboza 
de Araújo Batista destacou 
a relevância da iniciativa 
do projeto de extensão. “É 
sempre interessante a par-
ceria entre a Universidade 
e a Educação Básica. O 
projeto ganha importância 
no sentido de levar discus-
sões que, muitas vezes, 

não são feitas na escola. É 
muito importante mostrar 
para os alunos as possibi-
lidades que existem, como 
o sistema de cotas. Pela 
necessidade de trabalhar, 
vários estudantes veem a 
universidade como algo 
distante e acabam adiando 
o sonho de ingressar no 
Ensino Superior”, explica. 
“Ao observar a participa-
ção de universitárias bol-
sistas e voluntárias do 
projeto, os alunos também 
conseguem perceber que o 
leque de opções é maior”, 
complementa.
O estudante do ensino 
médio, Gabriel Alex Prín-
cipe, expôs o quanto o 
projeto foi esclarecedor. 
“Desde o início dos encon-

tros, só tivemos a ganhar. 
Pudemos, enfim, conversar 
e esclarecer quais os princi-
pais problemas que enfren-
tamos em sala de aula, 
partindo do investimento 
do Estado até o esforço 
individual do aluno. Isso 
nos permitiu enxergar a 
realidade e questionar as 
nossas escolhas”, avalia. 
“No projeto, pude, muitas 
vezes, encontrar soluções 
para problemas que, na 
minha mente, eram impos-
síveis de serem resolvidos. 
Como estudante de colégio 
público e pobre, posso 
afirmar que o projeto pode 
resgatar o compromisso 
e dedicação dos alunos”, 
finaliza.
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Geral e

Jaguariaíva abre prazo para rematrículas 
na Rede Municipal de Ensino

[EDUCAÇÃO]

Prazo para realizar o procedimento é entre os dias 17 e 22 deste mês. Para novas 
matrículas, o novo período é de 23 a 26 de novembro

A  a d m i n i s t r a -
ção municipal, através 
da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (SMECEL), 
informa que estarão aber-
tas, entre 17 e 22 de novem-
bro, as rematrículas na 
rede municipal de ensino. 
Já as matrículas para novos 
alunos e os que fizeram 
o pré-cadastro, ocorrem 
entre 23 e 26 de novembro.
Para a renovação de matrí-
cula os documentos neces-
sários são cópia de talão de 
luz e declaração de vacina, 
ambos atualizados. Já os 
pais ou responsáveis que 
fizeram em outubro, via 

internet, o pré-cadastro 
de intenção de matrícula 
de crianças de 4 e 5 anos 
deverão comparecer nas 
instituições definidas no 
pré-cadastro, para confir-
mar a matrícula.
Para as novas matrículas e 
confirmação do pré-cadas-
tro, além desses dois itens, 
os pais ou responsáveis 
devem apresentar cópia de 
sua carteira de identidade – 
RG e CPF (Cadastro Pessoa 
Física). Se a matrícula for 
em Cemei, será necessária 
uma declaração de traba-
lho em empresa ou como 
autônomo.
Do aluno, para as rematrí-

culas serão pedidas cópias 
de certidão de nascimento, 
RG e CPF (caso tenha), 
declaração de vacina, com-
provante de beneficiário do 
Programa Bolsa Família 
(se possuir) e do cartão SUS. 
Para alunos de Cemei’s, que 
irão ingressar na Educação 
Infantil – Infantil V, será 
preciso ainda declaração 
de matrícula e freqüência.
Aqueles que forem se 
matricular em turma da 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) precisarão 
de cópia da certidão de nas-
cimento ou da certidão de 
casamento ou da carteira 
de identidade (RG).

Da Assessoria

A Prefeitura Munici-
pal de Arapoti abriu nesta 
Terça-feira (09) inscrições 
para curso de informação 
sobre atrativos turísticos, 
juntamente com o SENAC, 
oferendo capacitação na 
área do turismo. 
Será destinado para os 
trabalhadores no comer-
cio, hotéis, restaurantes, 
cafés, bares, e receptivos 
turísticos. O objetivo prin-
cipal é abordar conceitos 
do turismo, história e geo-
grafia local, locais religio-
sos, infraestrutura básica, 
equipamentos, serviços 
turísticos da localidade, e 
comunicação oral.
O curso terá uma semana 
de duração. Os interessados 

em participar têm até o dia 
16 de novembro para fazer 
sua inscrição na Sala do 
Empreendedor, localizado 
na junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, no Centro 
Administrativo Municipal 
(antigo Inpacenter), das 
08h às 11h30 e das 13h às 
17h30, na sala 11. Para se 
inscrever é necessário 
documento de identidade, 
CPF e comprovante de 
residência.
O prefeito do município, 
Irani Barros, destacou que 
a prefeitura está engajada 
em promover ações para 
capacitação da população. 
“Estamos desenvolvendo 
projetos para alavancar o 

turismo em nosso muni-
cípio e, em paralelo, bus-
cando parcerias para poder 
promover a nossa popula-
ção cursos de capacitação 
que preparem as pessoas 
para estarem preparadas 
na hora de buscarem uma 
vaga no mercado de tra-
balho. Acreditamos que o 
setor tem grande potencial 
na geração de emprego e 
renda no nosso município”, 
disse o prefeito.
As aulas começarão no dia 
22 de novembro e serão 
realizadas das 19h às 22h. 
Dúvidas podem ser escla-
recidas pelo telefone (43) 
3512-3039 ou WhatsApp (43) 
9 9874-2141.

Parceria entre prefeitura de Arapoti e SENAC 
oferece curso na área do turismo

Da redação
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ARAPOTI

JABOTI

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

EXTRATO 
1º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 227/2021-PMA.
Dispensa n°: 51/2021- PMA.
Contratante: MUNICÍPIO DE ARAPOTI.
Contratada: OSVALDO GONÇALVES DA SILVA NETO - 
MADEIRAS.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação 
dos prazos de execução e vigência do CONTRATO sob o 
n° 227/2021, por mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 
28/10/2021, estendendo-se até 26/12/2021, 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: 26/10/2021.

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

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Edital Inexigibilidade nº 003/2019.
Processo nº 156/2018.
Objeto: Chamamento Público para credenciamento de pes-
soas jurídicas para ocupação de pontos/vagas de espaços 
públicos disponíveis no município de Arapoti, para o exercício 
de atividade comercial na modalidade de veículos automotores 
ou rebocáveis, adaptados para o comércio de alimentos em 
áreas públicas.

Prazo de Credenciamento: Das 08h:00min do dia 10 de 
novembro de 2021, estendendo-se até às 17h30min do dia 
10 de novembro de 2022.
Sessão de Julgamento: No dia 11 de dezembro de 2021, as 
09h00min, no endereço especificado abaixo.

Informações e Retirada do Edital: Maiores informações pode-
rão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180 - Centro 
Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, 
no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 
17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: licitacao@
arapoti.pr.gov. Data Edital: 210/11/2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico nº 69/2021.

Processo nº 159/2021.

Objeto: Contratação de mão de obra e equipamentos para 
execução de serviços de recomposição de pavimento (tapa 
buraco).
Local: www.bllcompras.org.br
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia 
11/11/2021 até às 17hrs30min. do dia 23/11/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até 
às 08hrs30 min. do dia 24/11/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do dia 
24/11/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações 
poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 
180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 3512-
3000/3001, no horário das 08h00min às 11h30min e das 
13h00min às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.

Data Edital: 09/11/2021.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

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 ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na Editora Folha Extra (Jornal Folha Extra), edição sob o nº 
2603, de 07/10/2021, na página 6, publicação como Extrato de 
Contrato nº 235/2021 - (Tomada de Preços nº 2/2021):
 
ONDE SE LÊ:      
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação 
de sérvios contínuos de manutenções rotineiras e corretivas, 
ampliação, modernização, eficientização e controle operacional 
do sistema de iluminação pública do município de Arapoti, Estado 
do Paraná, com fornecimento de materiais e equipamentos.

LEIA-SE:
Objeto: contratação de empresa para construção de muros, 
junto ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Jauri Viana 
Esteves tos.

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° 264/2021. 
Pregão Eletrônico n° 32/2021. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti. 
Contratada: J. C. de Oliveira & Cia S/S Ltda Eireli. 
Itens Registrados: 

Item Descrição do serviço Quant. Unidade Preço 
Unitário R$ 

Preço Total  
R$ 

 
 
 
 
 

01 

Contratação de pessoas 
jurídica com o fornecimento 
de mão de obra, 
equipamentos e materiais 
de consumo para serviços 
de varrição, arborização, 
manejo e jardinagem, com 
coleta e transporte até o 
aterro sanitário dos 
resíduos gerados por essas 
atividades para atender a 
demanda da Secretária 
Municipal de Meio 
ambiente. 

 
 
 
 
 

06 

 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 

54.400,00 

 
 
 
 
 

326.400,00 

 
 

Validade da Ata de Registro de Preços: 06 (seis) meses. 
Data da assinatura: 10/11/2021. 

 
 

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 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Edital de Pregão Eletrônico nº 32/2021. 
 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para realizar serviços de 
varrição, arborização, manejo e jardinagem. 
Despacho do Prefeito Municipal 
 

De 08/11/2021. 
 

Homologando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
em supramencionada. 
 
Despacho do Pregoeiro 

De 08/11/2021. 
 

Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
supramencionada, a empresa: 
 

Lote  Empresa Valor R$ 
01 J. C. de Oliveira & Cia S/S Ltda Eireli  326.400,00 

 

                 
Irani José Barros 

Prefeito 
Municipal 

 

 

 

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº03/2021
MODALIDADE ONLINE ELETRÔNICO VIA REDE 
MUNDIAL DE COMPUTADORES
O MUNICÍPIO DE JABOTI/PR, com sede na Praça 
Minas Gerais, nº. 175, Centro, em Jaboti/PR, CEP 
84930-000, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ sob nº. 75.969.667/0001-04, por intermédio 
do Prefeito Municipal, comunica aos interessados, 
que fará realizar LEILÃO PÚBLICO ONLINE ELE-
TRÔNICO VIA REDE MUNDIAL DE COMPUTA-
DORES, de bens móveis inservíveis constantes no 
Anexo I deste Edital (veículos e sucatas em geral), 
que serão arrematados pelo maior lance oferecido, 
igual ou acima da avaliação na forma que dispõe a 
lei 8.666/93 e suas alterações, através do Leiloeiro 
Público Oficial Eduardo Schmitz, matriculado na JU-
CEPAR sob nº. 20/318-L, contratado conforme Ata de 
Sorteio da Chamada Pública para Credenciamento 
de Leiloeiro Público nº. 01/2021.
DIA DO ENCERRAMENTO: 29 de NOVEMBRO de 
2021.
HORA DO ENCERRAMENTO: 09 horas o primeiro 

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 119/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

lote e os demais a cada três minutos.
LOCAL: Rede Mundial de Computadores no sítio 
www.clicleiloes.com.br.
OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital 
completo, bem como os demais elementos informa-
tivos, poderá ser obtido junto ao Município de Jaboti/
PR através do site www.jaboti.pr.gov.br ou do telefone 
(43) 3622 1122, ou então junto ao Leiloeiro Público 
Oficial através do site www.clicleiloes.com.br ou dos 
telefones 0800 000 1986 / (41) 99185 4712.
FUNDAMENTO LEGAL: § 5° do art. 22, da Lei Federal 
Nº. 8.666/93.
JABOTI 05/11/2021.

Cleonilde de Souza M Sales
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria 09/2021.
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O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº.119/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. 

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 contratação 
de empresa para prestação de serviços de aulas de 
artesanato,  destinados a manutenção do Fundo 
Municipal de Assistência Social

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 32.400,00 (Trinta e Dois 
Mil e Quatrocentos Reais),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia  24/11/2021 
às 09:00 na Prefeitura Municipal de Jaboti. 

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, 09/11/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

Edital n0 102/2021 - Pregão Eletrônico - 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 conhecimento 
dos interessados que receberá até às 08:00:00 ho-
ras do dia 24/11/2021, propostas para: Aquisição de 
relógio de led a ser instalado no totem localizado na 
Rua Geraldo Vieira. 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 horá-
rio das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  
Pinhalão, 9 de novembro de 2021. Raíssa Pimentel 
Vilas Boas - Pregoeira.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o parecer jurídico da Tomada de 
Preços n° 08/2021 de 21 de outubro de 2021
RESOLVE:
Adjudicar a Tomada de Preços n° 08/2021 a favor da 
proponente: 
CONSTRUTORA M&M LTDA – ME, inscrita no CNPJ 
sob n° 34.282.938/0001-63, da cidade de TOMAZINA/
PR, vencendo o único item, perfazendo o valor total 
de R$ 91.553,74 (noventa e um mil, quinhentos e 

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o parecer jurídico da Tomada de 
Preços n° 08/2021 de 21 de outubro de 2021
RESOLVE:
Homologar a Tomada de Preços n° 08/2021 a favor 
da proponente: 
CONSTRUTORA M&M LTDA – ME, inscrita no CNPJ 
sob n° 34.282.938/0001-63, da cidade de TOMAZINA/
PR, vencendo o único item, perfazendo o valor total 
de R$ 91.553,74 (noventa e um mil, quinhentos e 
cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).
                    Pinhalão, 09 de novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 237/2021
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
EXONERAR, a Servidora: MARIA DE FATIMA AN-
DRADE SILVA, portadora do RG:6.394.904-3 e CPF: 
020.779.679-35, ocupante do Cargo de AGENTE DE 
SERVIÇOS, por motivo de aposentadoria.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 01 de novembro de 2021.
                                             REGISTRE-SE E PU-
BLIQUE-SE
    DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
              Prefeito Municipal

PINHALÃO

PINHALÃO

cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).
                    Pinhalão, 09 de novembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 06/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE BANDA SHOW 
PARA COMEMORAÇÃO DE REVEILLON.
Do Contratado: JULIANA GUIMARÃES 04183898960, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ 
sob o n.° 32.347.203/0001-45.
Do Valor: A presente contratação importa no valor 
total de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.02.04.122.0002.2.002 - Manuten-
ção da Administração Municipal.
Da Vigência: A presente contratação terá vigência 
de 12(doze) meses, a partir da data da assinatura 
do Contrato.
Do Fundamento Legal: Art. 25, inciso I, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações pos-
teriores.

Salto do Itararé/PR, 03 de novembro 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/PR, 03 de novembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021.
CONTRATANTE: Município de Salto do Itararé/PR.
CONTRATADA: Jasiel Itamar Decol & Cia Ltda.
CNPJ: 00.814.834/0001-30.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de ser-
viços de instalação de equipamentos de ar condicionado. 
Descritos no termo de Dispensa de Licitação nº 13/2021.
VALOR: R$4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta 
reais).
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 (sete) dias.
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2021.

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021.
CONTRATANTE: Município de Salto do Itararé/PR.
CONTRATADA: Kaio Cezar Leal 07339742956.
CNPJ: 37.084.356/0001-60.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de 
serviços de instalação e manutenção de equipamen-
tos de ar condicionado (limpeza, gás, etc.). Descritos 
no termo de Dispensa de Licitação nº 05/2021.
VALOR: R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 (sete) dias.
DATA DE ASSINATURA: 22/02/2021.

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2021.
CONTRATANTE: Município de Salto do Itararé/PR.
CONTRATADA: R. Braga Rosendo & Fonseca Ltda.
CNPJ: 30.285.960/0001-06.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de controlador acesso/ vigia. Descritos 
no termo de Dispensa de Licitação nº 17/2021.
VALOR: R$6.840,00 (seis mil e oitocentos e qua-
renta reais).
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses.
DATA DE ASSINATURA: 13/05/2021.

SALTO DO ITARARÉ

SALTO DO ITARARÉ

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021.
CONTRATANTE: Município de Salto do Itararé/PR.
CONTRATADA: Rogers Crist iano Pedroso 
05880814939.
CNPJ: 23.594.110/0001-24.
OBJETO: Contratação de empresa para realização 
de serviços de informática. Descritos no termo de 
Dispensa de Licitação nº 15/2021.
VALOR: R$21.280,00 (vinte e um mil e duzentos e 
oitenta reais).
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 (sete) dias.
DATA DE ASSINATURA: 04/05/2021.

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021.
CONTRATANTE: Município de Salto do Itararé/PR.
CONTRATADA: Ruralplan Planejamento e Assessoria 
Agropecuária S/C Ltda.
CNPJ: 81.648.743/0001-74.
OBJETO: Contratação de empresa para elaborar 
plano de encerramento recuperação ambiental da 
área de disposição final de resíduos sólidos com 
reabilitação e recuperação de área degradada. Des-
critos no termo de Dispensa de Licitação nº 06/2021.
VALOR: R$28.000,00 (vinte e oito mil reais).
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 (sete) dias.
DATA DE ASSINATURA: 01/03/2021.
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO “1º 
SHOW DE TALENTOS”.
Do(s) Contratado(s): RAMON NUNES BELARMI-
NO 07889858922, Inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídica sob o n° 37.442.098/0001-47;
Do Valor: A presente contratação importa o valor 
total de R$3.000,00 (três mil reais). 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.02.04.122.0002.2.002 - Manuten-
ção da Administração Municipal.
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não 
ultrapassa o valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações poste-
riores.

Salto do Itararé/PR, 28 de outubro de 2021.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, inde-
pendente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 28 de outubro de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 
BANHEIRO QUÍMICO PARA O EVENTO REVEIL-
LON 2021.
Do(s) Contratado(s): JULIANA GUIMARÃES 
04183898960, Inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídica sob o n° 32.347.203/0001-45;
Do Valor: A presente contratação importa o valor 
total de R$9.000,00 (nove mil reais). 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.02.04.122.0002.2.002 - Manuten-
ção da Administração Municipal.
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não 
ultrapassa o valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações poste-
riores.

Salto do Itararé/PR, 03 de novembro de 2021.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, inde-
pendente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 03 de novembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2021.
Do Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVI-
DADES RECREATIVAS PARA O PROJETO ANOS 
DOURADOS.
Do(s) Contratado(s): JOCILEI PARANHOS DA 
SILVA 02544570962, Inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídica sob o n° 43.542.295/0001-30;
Do Valor e da Vigência: A presente contratação 
importa o valor total de R$18.000,00 (dezoito mil 
reais) e terá vigência de 12 (doze) meses. 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 09.01.08.244.0009.2.026 - Manuten-
ção da Assistência Social.
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não 
ultrapassa o valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações poste-
riores.

Salto do Itararé/PR, 03 de novembro de 2021.

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, inde-
pendente de licitação.
Salto do Itararé/PR, 03 de novembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

 

Extrato - Contrato n° 00544/2021 - Processo Administrativo 
nº 96/2021 (PMWB) - Tomada de Preços nº 005/2021 
(PMWB) - Órgão gestor: O Município de Wenceslau Braz – 
Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: 
“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 
atendimento as necessidades das Secretarias Municipais de 
Wenceslau Braz-PR”. Prazo de vigência: 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias consecutivos, ou seja 09 de novembro 
de 2021 à 08 de novembro de 2022. Rodraude Pública Eireli - 
Me – CNPJ: 18.988.748/0001-00, lotes 01, e 02 pelo valor total 
de R$ 1.049.426,00 (um milhão quarenta nove mil quatrocentos 
e vinte e seis reais). Wenceslau Braz-PR, 09 de novembro de 
2021. Atahyde Ferreira dos Santos Junior - Prefeito 

 
 
 
 

 

 
 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 45/2021-OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL 
SEM FINS LUCRATIVOS, DEDICADA AO APOIO À GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA/ASSESSORIA ATRAVÉS DE PARECERES DE NATUREZA 
JURÍDICA, TÉCNICO CONTÁBIL E FINANCEIRA, VISANDO AUXILIAR NAS 
QUESTÕES TÉCNICAS PARA A TOMADA DE DECISÕES DO ÓRGÃO 
ADMINISTRATIVO.” A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Wenceslau Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “XIII”, 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 as inscrições, junto a 
Instituição: I – INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 
IBAM – CNPJ Nº 33.645.482/0001-96, que indicou o valor total de R$ 10.000,00 
(Dez mil reais); Tudo conforme documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR, 
09 de Novembro de 2021.ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-
PREFEITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WENCESLAU BRAZ

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITA-
RARÉ – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 020/2021
O Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná, 
torna público que ás 09:30 horas do dia 24/11/2021, 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santa-
na 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 Equi-
pamentos 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

SALTO DO ITARARÉ

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 04/2021 - Contrato Nº: 138/2017-Con-
tratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada: O.L. DOS SANTOS-Vigência: Início: 
09/11/2021 Término: 09/11/2022-Licitação: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº.: 66/2017-Objeto: Fica prorrogado 
o prazo de vigência do presente contrato, passando 
de 09 de novembro de 2021 para 09 de novembro 
de 2022, ficando então alterada a cláusula segunda 
do referido contrato. Ficam inalteradas as demais 
cláusulas contratuais.
Pinhalão, 9 de Novembro de 2021
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Econorte troca obra que não saiu do papel por 
um ano de atendimento no Norte Pioneiro

Acordo entre o DER e a concessionária garante que o atendimento nas rodovias da 
região não seja interrompido até que a nova empresa assuma a operação

Uma reunião rea-
lizada na sexta-feira (05) 
entre o Departamento 
de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR) e a 
Econorte sacramentou 
um acordo entre ambas as 
partes para que a opera-
cionalização dos serviços 
de guincho mecânico e 
atendimento pré-hospita-
lar seja mantido até que a 
nova empresa vencedora 
do leilão assuma os trechos 
administrados pela conces-
sionária. A homologação 
do acordo deve ocorrer nos 
próximos dias. 
Com a decisão, a conces-
sionária irá operar sem 
realizar a cobrança de 
tarifas. Na região do Norte 
Pioneiro, serão manti-

dos os serviços nas rodo-
vias administradas pela 
empresa e, em troca, a Eco-
norte deixará de executar 
uma obra de um viaduto em 
Jacarezinho que, apesar de 
estar prevista em contrato, 
não saiu do papel. 
O diretor do DER, Fer-
nando Furiatti falou sobre 
o acordo. “A obra do via-
duto no trevo da Rodovia 
Transbrasiliana com a 
Rua Fernando Botareli, 
em Jacarezinho, sequer 
começou. E se trata de um 
projeto antigo, que não con-
templa a futura duplicação 
da rodovia, já prevista no 
novo programa de conces-
sões”, explica. “Mesmo que 
a obra tivesse início imedia-
tamente, ela precisaria ser 

parcialmente demolida já 
nos primeiros anos da nova 
concessão, para dar espaço 
à duplicação da rodovia”, 
complementou.
Ainda de acordo com Furia-
tti, com o próximo contrato 
a obra deve ser realizada 
com investimento na casa 
dos R$ 14 milhões. “Com 
este acordo, garantimos o 
atendimento ininterrupto 
ao usuário, uma demanda 
de grande urgência, e no 
próximo contrato teremos 
a execução da duplicação 
da rodovia e de um via-
duto mais moderno, que 
atenda às necessidades dos 
moradores e usuários, com 
projeto adequado a essa 
realidade”, finalizou.
O secretário estadual de 

Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, destacou que, 
apesar dos acordos realiza-
dos com as concessionárias 
que administram o Anel de 
Integração, a partir do dia 
28 deste mês não haverá 
mais cobrança nas praças 
até que seja realizado o 
leilão e as novas empresas 
assumam a operação das 
rodovias. “Não haverá 
cobrança de pedágio com 
o fim dos contratos. Isto 
é definitivo, uma deter-
minação do governador 
Ratinho Junior, e acordos 
com as concessionárias não 
alteram isso de qualquer 
maneira”, garantiu.
Sandro Alex ainda infor-
mou que os acordos buscam 
não deixar os usuários no 

prejuízo, tanto em relação 
as obras que não foram 
iniciadas ou concluídas, 
quanto no sentido da pres-
tação de serviços até que as 
novas empresas assumam 
os trechos. “O que estamos 
buscando,  e com avanços 
significativos, são soluções 
para garantir a realização 
de obras não concluídas ou 
sequer iniciadas  e, como 
alternativa, a prestação do 
serviço ao usuário. São os 
guinchos que removem o 
carro com uma pane mecâ-
nica, ou que se envolveu em 
um acidente, e que garan-
tem que o tráfego possa 
voltar ao normal o quanto 
antes. E ambulâncias, que 
ajudam a salvar vidas nas 
rodovias”, acrescenta.

Redação com Assessoria

[ACORDO]

Assunto foi discutido em audiência pública realizada na Justiça Federal 
e concessionária deve manter por um ano serviços de atendimento pré-
hospitalar e de guincho sem a cobrança de tarifas nas cancelas


