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[FUTSAL]
Império de Wenceslau Braz vai disputar
Copa Verão em Siqueira Campos

Acesse a
Folha na
internet,
folha
extra.com
ACESSE-ME

[NORTE PIONEIRO]
Motociclista sem habilitação
fica ferido em acidente em
estrada rural de Ibaiti

Situação foi registrada na manhã
desta quarta-feira na PR-531 e
ainda envolveu uma caminhonete

[INVESTIGAÇÃO]
Polícia prende mais um
suspeito de roubar tratores
em Arapoti e região
Torneio começa em dezembro e também vai contar com
equipes siqueirenses, de Joaquim Távora e Arapoti

Homem de 30 anos vinha sendo investigado
pelo envolvimento com a quadrilha que vinha
cometendo os crimes nos últimos meses
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[EM CONSTRUÇÃO]

Joaquim Távora terá novo prédio para
abrigar a Prefeitura e Câmara de Vereadores
Espaço com mais de 1,4 mil metros quadrados está sendo construído no loteamento
São Lucas com previsão de inauguração em janeiro do ano que vem
Da Redação
O município de Joaquim Távora terá um novo
prédio para abrigar a Prefeitura Municipal e nova
sede da Câmara de Vereadores. Os objetivos são promover um melhor e maior
espaço para realização das
atividades do Executivo
e Legislativo municipal,
além de promover um
melhor atendimento ao
público.

A obra foi projetada no
ano de 2019 e recebeu
um investimento total de
R$2.540.921,23. O novo local
contará com um espaço de
1.494,62 metros quadrados,
com uma estrutura pensada para promover mais
comodidade aos funcionários e a população.
O projeto foi licitado e
vencido pela empresa Alvorada Incorporadora e Cons-

trutora de Tomazina. Já os
engenheiros da prefeitura
ficaram responsáveis por
todos os tramites de fiscalização e acompanhamento
da execução da obra. As
construções tiveram início
do ano de 2020 e já estão
quase completas. De acordo
com a prefeitura, a entrega
e inauguração do novo
prédio estão previstas para
janeiro de 2022.

O servidor e engenheiro
da prefeitura, Luiz Henrique da Silva, relata que o
projeto ficou muito mais
prático do que o imaginado.
“O projeto em si ficou muito
funcional, bem dividido
por departamentos proporcionando conforto aos
servidores públicos e a
própria população. A obra
está localizada em um local
onde a cidade mais cresce
atualmente”, comenta. As
novas sedes estarão localizadas no loteamento São
Lucas, Rua João Rodrigues
de Almeida.
O prefeito Reginaldo Vilela
(Podemos), comentou que
o novo local vai beneficiar tanto os funcionários
quanto o atendimento da
população. “O local será
mais amplo e mais organizado, vai beneficiar tanto
os funcionários, que terão

mais espaço para trabalhar, quanto a população
que terá um local organizado para ser atendida”,
explica.
Segundo a Presidente da
Câmara Municipal de
Vereadores, Ellen Castilho,
a importância deste projeto
vai além de um novo espaço,
pois representa um avanço
que suscitará mudanças
significativas para o município. “O crescimento da
cidade de Joaquim Távora
tem motivado e impulsionado o progresso. A
ampliação dos prédios
públicos e a construção
de espaços maiores se faz
importante diante desse
contexto. Joaquim Távora
é uma cidade em progresso,
em crescimento, por isso a
importância desse projeto
atual”, comenta.

[EM CURITIBA]

Vereador e prefeito buscam junto ao governo
mais segurança para Arapoti
Assessoria
O P re s i d e n t e d a
Câmara, Edilson Corsini (DEM) e o Prefeito
Municipal, Irani Barros
(PSDB), acompanhados
pelo assessor jurídico da
Casa, Eduardo Chaowiche,
estiveram no fim do mês

de outubro reunidos com
a cúpula da Secretaria
de Segurança Pública do
Estado, e com o deputado
estadual, Alexandre Curi
(PSB), em Curitiba.
A pauta da reunião foi
reiterar pedido feito em

26 de junho de 2019, em
audiência com o Secretário
Estadual de Segurança
Pública, Coronel Rômulo
Marinho Soares, para disponibilização das seguintes
benfeitorias ao município
de Arapoti: 1) Aumento do

www.folhaextra.com
Folha

e

xtra

efetivo policial; 2) Mais uma
viatura para atendimento
do município; 3) Um investigador, um escrivão e dois
estagiários para atuação
na Polícia Civil; 4) Uma
viatura para a Polícia Civil.
O vereador destacou que os

pedidos são urgentes. “São
pedidos de extrema urgência e importância para
melhorar a segurança de
todos nossos munícipes”,
ressaltou Edilson Corsini.
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[FUTSAL]

Império de Wenceslau Braz
vai disputar Copa Verão em
Siqueira Campos
Torneio começa em dezembro e também vai contar com
equipes siqueirenses, de Joaquim Távora e Arapoti

DESTINO TURÍSTICO
Os deputados estaduais Ademar Traiano (PSDB)
e Tercílio Turini (CDN) propõem o título de Capital do
Esporte de Aventura para Tibagi, na região dos Campos
Gerais. A proposta já em tramitação pretende valorizar
ainda mais os atrativos naturais e a história, fortalecendo Tibagi como destino turístico e contribuindo
para movimentar ainda mais a economia local. Tibagi
possui pontos turísticos importantes como o famoso
Parque Estadual Guartelá onde pode ser contemplado
do mirante o sexto maior cânion do mundo. São 32
quilômetros de extensão e desníveis de até 450 metros
que formam belas paisagens. Outros locais de muita
beleza para passear: Cânion do Rio Iapó, Cachoeira da
Ponte de Pedra e Panelões do Sumidouro.

AUXÍLIO BRASIL
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)
está colhendo assinaturas em apoio a uma PEC que
pode viabilizar o Auxílio Brasil com valor médio de R$
420, dentro do teto de gastos. Pela proposta do senador,
esse valor poderia ser pago desde que o atual número
de beneficiários do Bolsa Família, de 14,6 milhões de
brasileiros, seja mantido. A ideia é financiar o benefício
de R$ 420 com 50% das emendas individuais de todos os
parlamentares e 50% das emendas de bancadas, além
de eventuais sobras de recursos de emendas.

TURISMO NÁUTICO

Da Redação
Com a regressão dos
números da pandemia da
Covid-19 graças ao avanço
da vacinação, aos poucos
eventos que fazem parte
do cotidiano das pessoas
estão voltando a ser realizados, como é o caso dos
tradicionais campeonatos
de Futsal que movimentam o esporte na região.
Nesta quarta-feira (10),
uma reunião definiu o
nome de oito equipes para
a disputa da “Copa Verão”
em Siqueira Campos.
O encontro reuniu representantes de oito equipes
da região, sendo cinco de
Siqueira Campos, uma de
Wenceslau Braz, uma de
Arapoti e uma de Joaquim
Távora. O torneio começa
no dia 13 de dezembro e
os jogos da primeira fase
seguem sendo disputados
até o dia 18 de dezembro.

O município de Wenceslau
Braz será representado
pela equipe Império, de
Arapoti pela equipe Bulls
que disputou a Taça Bronze
este ano, e a equipe do
Marra de Joaquim Távora.
Já Siqueira Campos chega
forte na disputa com cinco
equipes sendo a Barril,
Garra, Jarrão, Serapió e
Terraplanagem.
Os dois grupos já foram
definidos sendo que as
equipes Barril, Garra,
Jarrão e Império de Wenceslau Braz estão no grupo
A, enquanto as equipes
Terraplanagem, Serapió,
Marra de Joaquim Távora
e Bulls de Arapoti estão no
grupo B.
O diretor de Esportes de
Siqueira Campos, Luciano
Santos, comemorou o
acerto para realização do
campeonato e deu mais

detalhes sobre a Copa.
“Os jogos da primeira fase
serão realizados entre o dia
13 e 18 de dezembro, com as
semifinais marcadas para
a primeira quinzena de
janeiro nos dias 05 e 06. Já
a grande final acontece no
dia 08 de janeiro. As equipes irão poder contratar
até quatro jogadores que
disputam campeonatos
estaduais ou a Liga Nacional”, explicou.
A expectativa da organização e das equipes é de
grande sucesso para o
evento, visto que a última
edição foi realizada no
ano de 2019 e acabou suspensa devido à pandemia
da Covid-19. Agora, com a
situação mais controlada,
as partidas poderão contar
com a presença das torcidas, o que deve agitar ainda
mais o torneio.

O estande do Paraná registrou mais de mil atendimentos no Boat Show, mais importante salão náutico
da América Latina e que reuniu mais de 100 marcas
expositoras na capital paulista. “Foi uma participação
espetacular, pois pudemos mostrar com muita clareza
para este público o que queremos fazer: incentivar o
turismo náutico com respeito ao meio ambiente. Nosso
sonho é transformar o Paraná em um dos principais
polos de turismo náutico do Brasil. As belezas naturais
nós já temos, agora precisamos fomentar os negócios
ligados ao turismo ambiental”, disse o Secretário do
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio
Nunes, que esteve no evento.

FALTA DE ÁGUA
A Prefeitura de Maringá contratou um estudo
por R$ 207 mil para buscar soluções para a falta de
água no lado do Parque do Ingá. Segundo o município,
uma parceria foi assinada para a pesquisa entre a prefeitura, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e
a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico
(Fundec). O objetivo do estudo é encontrar a melhor
solução, com o menor impacto ambiental, para garantir
o abastecimento do lago do parque, que foi bastante
afetado com a estiagem de 2021.

#CATARATASDAY
Cataratas do Iguaçu completou 10 anos como
uma das sete maravilhas naturais do mundo. Foz do
Iguaçu, cidade sede das Cataratas, comemorou o décimo
aniversário da premiação com o evento #CataratasDay,
evento que convida todos os internautas a postarem
uma foto do momento em que visitam o local. Nessa
quinta-feira, 11, os moradores de Foz e das cidades lindeiras puderam visitar o ponto turístico gratuitamente.

Radar e
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[INVESTIGAÇÃO]

Polícia prende mais
um suspeito de
roubar tratores em
Arapoti e região
Homem de 30 anos vinha sendo
investigado pelo envolvimento com
a quadrilha que vinha cometendo os
crimes nos últimos meses

[NORTE PIONEIRO]

Motociclista sem habilitação fica
ferido em acidente em estrada
rural de Ibaiti
Situação foi registrada na manhã desta quarta-feira na
PR-531 e ainda envolveu uma caminhonete
Da Redação
Um jovem de 23 anos
ficou ferido ao se envolver
em um acidente registrado
na manhã desta quarta-feira (10) em uma estrada
rural do município de
Ibaiti.
De acordo com informações apuradas pelo portal
de notícias NP Diário, o acidente aconteceu na PR-531

por volta das 06h00. A
vítima transitava em uma
motocicleta Yamaha YBR
quando acabou se envolvendo em uma colisão com
uma caminhonete GM/S10
que trafegava no sentido
contrário. Com o impacto, o
condutor da moto, que não
tem habilitação, acabou
sofrendo uma queda e teve

ferimentos.
Ele foi socorrido por uma
equipe do SAMU (Serviço
de Atendimento Móvel
de Urgência) e encaminhado a Unidade de Pronto
Atendimento de Ibaiti
para receber atendimento
médico. Já o condutor da
caminhonete não se feriu.

Mulher fica ferida após capotar
Uno na BR-153 em Jacarezinho
Da Redação
Uma mulher ficou
ferida ao capotar o automóvel que ela conduzia na
BR-153 em Jacarezinho.
O acidente aconteceu na
manhã da quarta-feira (10).
De acordo com informações apuradas pelo portal
de notícias Tabajara News,
o acidente aconteceu por
volta das 10h30 próximo
ao posto de combustíveis
Acaron e envolveu um

automóvel Fiat/Uno e um
Hiunday/HB20. Os dois veículos seguiam no mesmo
sentido da pista quando a
condutora do HB20 reduziu
a velocidade para acessar
o pátio do posto, porém,
a condutora do Uno que
seguia logo atrás não percebeu e acabou batendo na
traseira do Hiunday vindo
a capotar na sequência.
Equipes de socorristas da

concessionária que administra o trecho estiveram no
local para prestar socorro
as vítimas, sendo a condutora do Uno socorrida
e encaminhada ao Pronto
Socorro de Jacarezinho
para receber atendimento
médico. Já a motorista
do HB20, apesar do susto,
felizmente não se feriu e foi
liberada no local.

Da Redação
Um homem de 30 anos
foi preso na última terça-feira (09) durante uma
operação conjunta entre
equipes da Polícia Civil
e Militar de Arapoti. Ele
é apontado como um dos
integrantes de uma quadrilha que pratica assaltos
em fazendas do município
e da região com foco no
roubo de tratores.
De acordo com as informações apuradas durante as
investigações, o indivíduo
é integrante da quadrilha
que, em agosto deste ano,
fez refém uma família em
uma propriedade situada
no município de Jaguariaíva. Na ocasião, além de
roubar diversos pertences
das vítimas, os suspeitos
ainda levaram dois tratores que acabaram sendo

recuperados pela polícia
nas cidades de Arapoti e
Carlópolis.
A polícia ainda informou
que, no último final de
semana, o suspeito havia
furtado uma moto no
município de Jaguariaíva,
mas como já vinha sendo
monitorado, os policiais
agiram rapidamente e
recuperaram a moto em
Arapoti.
Vale lembrar que, em
setembro deste ano, um
indivíduo também apontado como integrante da
mesma quadrilha morreu
após se envolver em um
confronto com a Polícia Militar após realizar
assaltos em Arapoti, Wenceslau Braz e São José da
Boa Vista.

Editais e

FOLHA EXTRA sexta-feira, 12 de novembro de 2021 - Edição 2622

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.

5

ARAPOTI
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512 3032
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE
MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI
Edital de Pregão Eletrônico nº 73/2021
Processo nº 156/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de ELETRODOMÉSTICOS, visando atender as necessidades das Escolas
e CMEIs Municipais.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia
12/11/2021, até às 08h30mim do dia 30/11/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h30min até às
09h00min, do dia 30/11/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h00min do dia
30/11/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Valor Máximo: R$ 172.298.82 (cento e setenta e dois mil
duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado
na Divisão de Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno
Siqueira, nº 180, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84.990-000, no horário das 08h00min
às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de segunda a
sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site:
www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do
endereço eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 11/11/2021.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512 3032
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE
MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI
Edital de Pregão Eletrônico nº 74/2021
Processo nº 161/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de MANGUEIRAS e
ENFEITES LUMINOSOS para ornamentação natalina, visando
atender as necessidades da Divisão de Cultura e Secretaria
Municipal de Educação.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia
12/11/2021, até às 13h30mim do dia 30/11/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 13h30min até às
14h00min, do dia 30/11/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 14h00min do dia
30/11/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Valor Máximo: R$ 49.368,50 (quarenta e nove mil e trezentos
e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado
na Divisão de Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno
Siqueira, nº 180, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná, CEP 84.990-000, no horário das 08h00min
às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de segunda a
sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site:
www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do
endereço eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 11/11/2021.
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 72/2021.
Processo nº 173/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços especializados de instalações elétricas de enfeites
natalinos.
Local: www.bllcompras.org.br

Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia
13/11/2021 até às 17hrs30min. do dia 25/11/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até
às 08hrs30 min. do dia 26/11/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do dia
26/11/2021.
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: 11/11/2021.
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 CONTRATO
Contrato n° 267/2021.
Dispensa n° 61/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti, representada
pelo Sr. Irani José Barros.
Contratada: BGE Barra Grande Equipamentos Ltda, representada pelo Sr. Osni Moura Costa.
Fiscal do Contrato: José Mauro de Almeida Afonso.
Gestora do Contrato: Nathanna Fraga Rodrigues.
Objeto: Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva
para os prédios desta Prefeitura Municipal de Arapoti.
Valor Global: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
Dotação Orçamentária: 15.001.15.452.0042.2236.3.3.92.3
9.00.00.
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da assinatura do Termo de Contrato.
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar
da assinatura do Termo de Contrato.
Data da assinatura: 11/11/2021.
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 DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a Dispensa de Licitação nº 61/2021, para contratação
de empresa especializada para elaboração de projeto de pavimentação de diversas vias urbanas localizadas no bairro Jardim
Fabiana no município de Arapoti, Paraná visando aprovação
pela Secretaria de Infraestrutura e Logística - SEIL do Estado
do Paraná, a favor da empresa: BGE BARRA GRANDE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita CNPJ sob nº 10.725.004.0001-90,
no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), com respaldo
no Artigo 24, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações posteriores e no Parecer nº 55/2021/
SMNJ/RHSP/LIC do Procurador do município.
Arapoti, 09 de novembro de 2021.
IRANI JOSÉ BARROS
Prefeita Municipal

objeto no item 2 do Anexo I, Termo de Referência.
ONDE SE LÊ:
CÂMARA FRIA DE VACINAS:
- [...];
- Equipamento com registro na ANVISA e ISO 13.485 para
equipamentos médicos;
- [...].
DEVE-SE LER:
CÂMARA FRIA DE VACINAS:
- [...];
- Equipamento com registro na ANVISA;
- [...].
A partir da presente data, ficam RATIFICADOS todos os itens e
anexos constantes do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico
nº 60/2021, Processo nº 143/2021, que não foram alterados
pelo presente Termo, surtindo todos os efeitos administrativos
e jurídicos legais. Como a modificação no edital afetou a formulação das propostas, fica alterando-se a data de recebimento
dos envelopes e início da sessão pública, a saber:
• RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO: Das 08h00min do dia 12/11/2021, até às
17h30mim do dia 25/11/2021;
• ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das
08h00min do dia 26/11/2021, até às 08h30mim do dia
26/11/2021;
• INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: Às 09h00min do dia
26/11/2021.
Arapoti, em 11 de novembro de 2021.
Idineu Antonio da Silva - Pregoeiro

JUNDIAÍ DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
– PR
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2021
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de
2021, que declarou dispensável a licitação para
aquisição de sacos para cultivo de mudas de árvores e frutas para o Viveiro Municipal, que serão
distribuídas gratuitamente para os Munícipes, solicitada pelo Departamento Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente, com fundamento
no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
O valor da aquisição do item totalizou em R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais), em favor da empresa
Paulo Kyan Junior-ME.
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se devidamente instruído com os requisitos
previstos no art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.
Jundiaí do Sul – PR, 11 de novembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512-3159 / 3032 / 3033
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nº 66/2021 – DISPENSA N. 41/2021

Edital de Pregão Eletrônico nº 60/2021.
Processo nº 143/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI, através do Pregoeiro, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais,
atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública e na
forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, COMUNICA
aos interessados que o edital em referência foi retificado nos
seguintes termos:
Na coluna 3 (descrição/especificação) do detalhamento do

PARTES: Município de Jundiaí do Sul e Marceluz
de Queiroz
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Dispensa
de Licitação nº 41/2021, nos termos da Lei 8.666/93
e alterações posteriores.
OBJETO: instalação e manutenção de enfeites
natalinos na praça central e no calçadão municipal,

Editais
incluindo os acessórios de ligações e circuito de
alimentação, quadros de energia e reles de ligação
noturno, quadro de comando e cabeamento de ligações e equipe de manutenção, quando necessário
para atendimento de urgência, com fornecimento
de materiais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10 – Departamento Municipal de Cultura
001 – Gabinete do Diretor
13.392.0019.2063 – Apoio às datas comemorativas
02440-3.3.90.30.00.00-0-0-000-Material de Consumo
02450-3.3.90.39.00.00-0-0-000-Outros Serviços de
Terceiros-Pessoa Jurídica
VIGENCIA: 31/12/2021.
VALOR: R$17.348,60 (dezessete mil e trezentos e
quarenta e oito reais e sessenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul - PR, 11 de novembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
DECRETO N° 53 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021
SUMULA: Altera os membros do Conselho Municipal
de Assistência Social para o biênio 2021/2023 e dá
outras previdências.
O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com as Leis Municipais n° 356 de 17
de junho de 2010 e 367 de 27 de outubro de 2010.
			DECRETA:
			
Art.1° Ficam alterados, em
conformidade com as Leis Municipais n°356/2010
e 367/2010, os membros que compõem o Conselho Municipal de Assistência Social para o biênio
2021/2023:
§1° Representantes Governamentais:
I. Departamento Municipal de Assistência Social
Titular: Devani Coutinho Vieira Alvarenga
Suplente: Lucas Henrique Romano
II. Departamento Municipal de Educação
Titular: Eleoni Mariano Pereira
Suplente: Joana D’Arc Marciana de Carvalho
III. Departamento Municipal de Saúde
Titular: Deyse Graziela Campos Beck
Suplente: Emília Cristiany Alves Cassemiro
IV- Departamento Municipal de Administração
Titular: Jussinéia Aparecida Leite
Suplente: Bruna de Souza Gaspar Vidotti
§2° Representantes Não-Governamentais:
I. Usuários da Assistência Social
Titular: Erli Sales da Luz
Suplente: Rosimeire de Oliveira
II. Representantes da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE
Titular: Cleonice Maria Vicente
Suplente: Fábio Fogaça de Souza
III. Associação de Pais e Mestres e Funcionários da
Escola Estadual Professor Luiz Petrini – APMF
Titular: Jair Sanches do Nascimento
Suplente: Nilda Gaspar Nunes

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa APC Estrutura Metálicas e
Construtora de Obra Eireli, CNPJ 36.290.750/0001-92
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Dispensa de Licitação nº 042/2021,
nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, artigo 23, I, "a" e 24, I, da
LLCA,sexta-feira,
já que o objeto 12
trata-se
SERVIÇOS DE
vinculado
à
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2021 - Edição
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respectiva RTT, conforme o Decreto 9.412/2018, é possível realizar a contratação direta.
OBJETO: Prestação de Serviços para execução do projeto referente à
manutenção de cobertura metálica incluindo o fornecimento de material, mão
de obra, equipamentos e impostos, para a manutenção total do Cobertura do
imóvel de propriedade do Município de JUNDIAÍ DO SUL, localizado na
Rua Don Fernando Tadei, Lote B, com as seguintes especificações, Um lote
urbano com área de 3.075 m2, registrado sob matrícula nº 10.953, do Cartório de
JUNDIAÍ DO SUL
Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR, com a seguinte
benfeitoria: um galpão em alvenaria com área total construída de 1.297,77 m2,
IV. Trabalhadores do Setor
conforme detalhamento no Memorial descritivo, no PROJETO BÁSICO DE
COBERURA, e RRT SIMPLES SI1135567R01.
Titular: Denis Nunes de Macedo
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei Orçamentária nº
Suplente: Alcione Aparecida Leite Kozlowiski
616/2020 de 15/10/2020, publicada em 16/10/2020.
15 - Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas001 - DEC Divisão de Educação
§ 3° O titular do Órgão Publico Municipal responsável
003 - Divisão de Obras
15.451.0027.1005 - Construção/Ampliação e Manutenção de Edificações
pela Coordenação da Politica Municipal de Assistência
Públicas
Social, na qualidade de representante do executivo
05910 - 4.4.90.51.00.00 – 0 – 0 – 000 – Obras e Instalações
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2021.
municipal será membro nato no Conselho Municipal
VALOR: R$ - 21.000,00 (vinte e um mil reais)
de Assistência Social-CMAS.
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Art. 2° O exercício da função de Conselheiro é consideJundiaí do Sul - PR, 11 de novembro de 2021.
Eclair Rauen
rado serviço público relevante e não será remunerado.
Prefeito Municipal
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Art. 3° Os membros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Assistência Social-CMAS, terão mandato
de (02) anos, permitida uma recondução.
Art. 4° Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, poderão ser substituídos
mediante solicitações da instituição ou da autoridade
publica a qual estejam vinculadas, apresentando-se
ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS,
o qual fará comunicação do ato ao Prefeito Municipal.
Parágrafo Único- Os membros representantes do
poder executivos municipal são demissíveis ad natum,
por ato do Prefeito Municipal.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogado o decreto 39/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
O Pregoeiro do Município Senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de
Apoio devidamente nomeados através das Portarias nº 56 e 57/2021, não
havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público
a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitação Pregão Presencial nº 018/2021, tendo
como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO COM MANUTENÇÃO, PARA
IMPLANTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, IMAGEM E INTERNET, COM
DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - PR, pelo período de 12 (doze) meses.
Ord.
Empresa Vencedora
CNPJ
V. Total
01
Quadri Telecom Ltda
19.945.050/0001-70 48.300,00
Declarada vencedora do certame no valor global, proposto para execução
integral do objeto.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim
as necessidades da administração.
Assim sendo, ficando a proponente acima citada vencedora do certame e sugere
à autoridade superior a homologação do presente Pregão Presencial nº
018/2021.
Jundiaí do Sul- PR, 11 de novembro de 2021.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

Jundiaí do Sul, 11 de novembro de 2021.
ECLAIR RAUEN
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064-2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa W.J MOCHON LORENTE
DA SILVA CONSTRUTORA, CNPJ sob n. 29.962.387/0001-49
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº 006/2021, nos termos da
Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores.
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Obra de Pavimentação
Poliédrica com Pedras Irregulares de Estrada Rural Primária, num total
24.000,00 Metros Quadrado, de acordo com os projetos, planilhas, memorial
descritivo e demais peças e documentos que fazem parte integrante do presente
edital, em conformidade com o Contrato de Repasse OGU nº.
909303/2020/MDR/CAIXA, com a União, por intermédio do MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR, PLATAFORMA + BRASIL,
representada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na implementação de
ações previstas na Proposta nº. 026094/2020 e Plano de Trabalho, e Projeto
Básico Executivo, Orçamento, Memorial Descritivo, Cronograma de Execução
Físico-Financeiro, Vinculado a ART de Obra ou Serviço Nº. 1720214457510.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme Lei Orçamentária nº. nº 616 de
15/10/2020, publicada em 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 20 (vinte) meses.
VALOR: R$ 1.337.391,83 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil, trezentos e
noventa e um reais e oitenta e três centavos).
DATA DA ASSINATURA:10/11/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa APC Estrutura Metálicas e
Construtora de Obra Eireli, CNPJ 36.290.750/0001-92
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Dispensa de Licitação nº 042/2021,
nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, artigo 23, I, "a" e 24, I, da
LLCA, já que o objeto trata-se de SERVIÇOS DE ENGENHARIA vinculado à
respectiva RTT, conforme o Decreto 9.412/2018, é possível realizar a contratação direta.
OBJETO: Prestação de Serviços para execução do projeto referente à
manutenção de cobertura metálica incluindo o fornecimento de material, mão
de obra, equipamentos e impostos, para a manutenção total do Cobertura do
imóvel de propriedade do Município de JUNDIAÍ DO SUL, localizado na
Rua Don Fernando Tadei, Lote B, com as seguintes especificações, Um lote
urbano com área de 3.075 m2, registrado sob matrícula nº 10.953, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão do Pinhal – PR, com a seguinte
benfeitoria: um galpão em alvenaria com área total construída de 1.297,77 m2,
conforme detalhamento no Memorial descritivo, no PROJETO BÁSICO DE
COBERURA, e RRT SIMPLES SI1135567R01.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei Orçamentária nº
616/2020 de 15/10/2020, publicada em 16/10/2020.
15 - Departamento de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas001 - DEC Divisão de Educação
003 - Divisão de Obras
15.451.0027.1005 - Construção/Ampliação e Manutenção de Edificações
Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
Homologo a decisão do Pregoeiro o senhor Walderlei Leme Fernandes e a
Equipe de Apoio devidamente nomeados através das Portarias nº 56 e 57/2021,
não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna
público que adjudica o Processo Licitação Pregão Presencial nº 018/2021, tendo
como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO COM MANUTENÇÃO, PARA
IMPLANTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, IMAGEM E INTERNET, COM
DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE
TÉCNICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL – PR, pelo período de 12 (doze) meses.
Ord.
Empresa Vencedora
CNPJ
V. Total
01
Quadri Telecom Ltda
19.945.050/0001-70 48.300,00
Declaradas vencedoras do certame no valor global, proposto para execução
integral do objeto.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim
as necessidades da administração.
Assim sendo, ficando a proponente acima citada vencedora do certame do
presente Pregão Presencial nº 018/2021.
Jundiaí do Sul- PR, 11 de novembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

1

SALTO DO ITARARÉ
EXTRATO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Salto do Itararé/PR torna público que, o PREGÃO PRESENCIAL
Nº 49/2021, que trata de REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE TOLDO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, foi considerado
DESERTO em virtude da ausência de participantes.
Maiores informações poderão ser fornecidas na sede
da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 08h00min
as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, na Rua
Eduardo Bertoni Junior, nº 471, Centro, Município de
Salto do Itararé/PR, ou pelo telefone (43) 3579-1607.
O Pregoeiro.
Salto do Itararé/PR, 10 de novembro de 2021.
FERNANDO ALVES CARDOSO
PREGOEIRO

Editais
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SALTO DO ITARARÉ

EXTRATO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Salto do Itararé/PR torna público que, o PREGÃO PRESENCIAL
Nº 48/2021, que trata de REGISTRO DE PREÇO
PARA AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO DESTINADAS AOS SETOR RODOVIÁRIO
MUNICIPAL, foi considerado DESERTO em virtude
da ausência de participantes. Maiores informações
poderão ser fornecidas na sede da Prefeitura, de
segunda a sexta-feira, das 08h00min as 12h00min e
das 13h00min as 17h00min, na Rua Eduardo Bertoni
Junior, nº 471, Centro, Município de Salto do Itararé/
PR, ou pelo telefone (43) 3579-1607. O Pregoeiro.
Salto do Itararé/PR, 09 de novembro de 2021.
FERNANDO ALVES CARDOSO
PREGOEIRO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO
CONTRATO Nº 36/2020.
Inexigibilidade nº 02/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR.
CONTRATADA: ZUB SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI.

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE SALTO DO ITARARÉ/PR, conforme Termo de Inexigibilidade nº 02/2020.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo contratual, por mais 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura; e, atualização monetária, sendo o valor
contratado por hora de R$94,44 (noventa e quatro reais
e quarenta e quatro centavos), passando para R$97,28
(noventa e sete reais e vinte e oito centavos), conforme
tabela SELIC.
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2021.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes,
face aos autos do presente Processo Licitatório, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021, a que
trata de REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO
DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS DIVERSOS
SETORES DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, HOMOLOGO o procedimento licitatório, com fundamento no
Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93.

Salto do Itararé/PR, de 11 de novembro de 2021.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO
CONTRATO Nº 37/2020.
Inexigibilidade nº 03/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR.
CONTRATADA: PRESMED - PRESTADORA DE
SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS S/S LTDA.
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ/PR, conforme Termo
de Inexigibilidade nº 03/2020.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo contratual, por mais 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura; e, atualização monetária, sendo o valor
contratado por hora de R$94,44 (noventa e quatro
reais e quarenta e quatro centavos), passando para
R$97,28 (noventa e sete reais e vinte e oito centavos),
conforme tabela SELIC.
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2021.

Prefeitura
finaliza reforma
e entrega Cmei
de cara nova ao
bairro do Sapé
Local recebeu
investimento de R$ 87
mil com recursos próprios
do Executivo Municipal
Da Redação
Após ficarem distantes das salas de aulas devido
a pandemia da Covid-19,
nada melhor do que voltar
a estudar em uma escola
totalmente reformada e
com equipamentos que
proporcionam novas atividades e muita diversão.
Essa é a atual situação do
Centro Municipal de Educação Infantil do Bairro
do Sapé.
Nesta quinta-feira (11), o
prefeito Flávio Zanrosso
utilizou suas redes sociais
para anunciar que o Cmei
está sendo entregue a
comunidade do bairro do
Sapé após passar por obras

de reforma que proporcionaram melhorias em diferentes setores do prédio.
As obras receberam um
investimento no valor de
R$ 87 mil a partir de recursos próprios da prefeitura
que proporcionaram ações
como a pintura interna e
externa do prédio, aquisição de novos brinquedos
e reforma do parquinho,
reforma de carrinhos de
bebês, colchões e novas cortinas, novo solário para as
crianças brincarem, troca
do telhado e recuperação
de avarias como vidros
quebrados entre outros.
Flávio Zan acompanhou a

entrega do Cmei que está
de cara nova acompanhado
dos vereadores Cezar e
Divaldo, do ex-vereador
Edilson e ex-vice-prefeito
Rochinha. Também estiveram presentes na cerimônia a secretária de
Educação do município,
Cinthia Chueri e a diretora
da instituição Neuci. Claro
que não poderia faltar a
presença das mais de 50
crianças que estudam no
Cmei, funcionários e professores.
O prefeito comemorou mais
esta conquista para área
da Educação no município.
“Gostaria de parabenizar

a todos os envolvidos para
que mais este projeto se
tornasse realidade para
nossa população. Tomazina
segue registrando avanços na área da Educação.
Deixo aqui meus parabéns
também aos vereadores
Mané e Derli por trabalharem em conjunto pelo povo.
Meus parabéns também se
estendem a nossa secretária Cinthia e ao Delcino e
toda equipe da Educação”,
disse Zanrosso.
A secretária Cinthia destacou que as obras trazem
mais conforto, segurança e
alegria para as crianças no
retorno as atividades pre-

senciais. “Ficamos muito
felizes em entregar mais
esta obra, pois é um incentivo para o retorno dos
alunos e funcionários após
o período que ficaram longe
devido a pandemia e, agora,
encontram um ambiente
muito mais seguro e alegre.
Foram ações que já estavam
em nossos planos e aproveitamos esse período de
suspensão das aulas para
colocar em pratica. Agora
é uma nova fase que com
certeza vai ser mais feliz”,
disse

Destaque e
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[PREVENÇÃO]

Regional de Saúde de Jacarezinho promove ações
do “Novembro Azul” no Norte Pioneiro
Durante todo o mês estarão sendo realizados exames preventivos voltados à saúde do homem
em todas as Unidades Básicas de Saúde dos municípios que fazem parte do órgão
Da redação
Desde 2008, o mês de
novembro é marcado por
um movimento em prol
da saúde do homem. O
Novembro Azul foi criado
com o objetivo de desenvolver ações que incentivem
a população masculina a
olhar com mais atenção
para sua saúde e conscientizar os homens sobre
a importância de realizar
os exames preventivos,
tendo como foco principal o câncer de proposta
que atinge cerca de 60 mil
homens por ano, isso só no
Brasil.
De acordo com a 19 Regional de Saúde Jacarezinho,
desde o dia 3 de novembro
estão sendo realizadas em
todas as Unidades Básicas
de Saúde dos municípios
que fazem parte da instituição, ações voltadas para o

mês de prevenção a saúde
do homem como palestras
de conscientização com
profissionais da Saúde, realização de exames PSA que
é usado principalmente no
rastreamento do câncer de
próstata em homens assintomáticos, ultrassons, e
consultas com urologistas.
Além da Regional acompanhar as ações dos municípios, também irá realiza
um evento especial interno
com um médico especialista em Urologia que vai
explicar com detalhes a
importância da prevenção
dessas doenças, além de
tirar as principais dúvidas
em relação aos exames.
Em entrevista para Folha,
Marcelo Nascimento e
Silva, Diretor Chefe da
19° Regional de Saúde de
Jacarezinho, enfatiza mais

uma vez a importância
dessas campanhas voltadas
a saúde do homem e da
realização dos exames para
um diagnóstico precoce.
“Durante todo o ano, e principalmente no mês novembro, as equipes de Saúde
prezam principalmente
em frisar a importância
do diagnóstico precoce do
câncer de próstata e outras
doenças relacionadas ao
homem. Com estes exames,
as chances de cura e sobrevida aumentam cerca de
80%”, enfatiza o diretor.
Todas essas ações irão
ajudar no fortalecimento
do acesso dos homens aos
cuidados rotineiros e consultas periódicas, já que
estudos indicam que este
público têm menor número
de consultas médicas por
ano em comparação às

mulheres. “Sabemos que
o homem tem mais receio
de realizar esses exames,
mas essa ação tem como
principal objetivo que eles
entendam a importância do
diagnóstico e que deixem
de lado esse preconceito.
Vamos realizar uma ação
massiva e permanente em
todos os municípios para
que os homens tenham
consciência da importância de tudo isso”, comenta.
O diretor comenta ainda
sobre a importância de
realizar os exames pensando em na saúde própria
e também no bem estar
da família. “Os homens
devem valorizar mais a
saúde, não somente pelo
cuidado com si mesmo,
mas também pela responsabilidade afetiva com seus
entes queridos. Quando ele

cuida da sua saúde, ele está
cuidando da sua família
também”, pontua.
Apesar de toda dificuldade
do período de pandemia, a
expectativa é positiva no
sentido de que todos os
municípios se esforcem
juntamente a Regional
para que corra um grande
número de procura. “Através disso, pretendemos
conseguir um excelente
número de exames e, quem
sabe bater o recorde de
preventivos”, conclui.
Embora o mês de novembro seja especificamente
voltado para esses exames,
em qualquer época do ano
podem ser realizados os
exames preventivos, em
qualquer unidade básica
de saúde.

NOVEMBRO
AZUL

Campanha tem como objetivo reforçar a importância dos
exames preventivos para saúde do homem e na detecção
precoce de doenças, o que aumenta as chances de cura

O movimento Novembro Azul teve origem em
1999, na Austrália, com
um grupo de amigos que
decidiram deixar o bigode
crescer, a fim de chamar
atenção para a saúde masculina. Ele chegou ao Brasil
em 2008, trazido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida
e pela Sociedade Brasileira
de Urologia.
Para chamar ainda mais a
atenção para a causa, o dia
17 de novembro foi escolhido como Dia Mundial
de Combate ao Câncer de
Próstata e muitas cidades
iluminam os monumentos
e prédios públicos na cor
azul, assim como é feito
durante a campanha do
Outubro Rosa.

