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Brazense é eternizado com nome em 
Estádio na cidade de Fazenda Rio Grande
Nascido em Wenceslau Braz, Pedro Roberto se destacou como locutor esportivo fazendo 
história com suas narrações e agora também dá nome ao Eco Estádio Municipal da cidade

[ESPORTE E AVENTURA]

Tomazina se prepara para retorno 
da Canoagem Slalom em dezembro
Município se estruturou e agora está pronto para ser referência 
no turismo de aventura e religioso no Norte Pioneiro

Moto roubada é encontrada 
escondida dentro de túmulo 
no Norte Pioneiro

[INUSITADO]
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Geral e
DER solicita ao IAT autorização 
para início das obras na PR-092
De acordo com o governo do estado, serão realizadas 

intervenções no trecho que liga os municípios de 
Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina

As obras de revitalização 
e construção de novas 
áreas com terceira faixa 
na PR-092 avançaram mais 
uma etapa nesta semana. 
Isso porque o Departa-
mento de Estradas e Roda-
gem (DER) encaminhou to 
Instituo de Água e Terra 
(IAT) um requerimento 
solicitando a autorização 
para o uso alternativo 
do solo em um trecho de 
aproximadamente 130 KM 
que liga o município de 
Jaguaríava até o entronca-
mento da BR-153 em Santo 
Antônio da Platina. 
O objetivo das obras é pro-
porcionar mais segurança 
e confortou aos usuários 
da rodovia que, através 

do programa “Avança 
Paraná”, vai injetar R$ 
40,8 milhões em recursos 
para as obras. Entre as 
intervenções que serão 
realizadas na rodovia, está 
cerca de 16 km divididos 
em 16 trechos de novas 
terceiras faixas. 
A rodovia é uma impor-
tante ligação da região 
central com o sul do país, 
além de trecho de escoa-
mento da safra e ligação 
com o porto de Paranaguá 
o que faz com que o fluxo 
de veículos pesados seja 
intenso. O trecho que irá 
receber as obras segue 
de Jaguariaíva passando 
pelos municípios de Ara-
poti, Wenceslau Braz, 

Siqueira Campos, Quati-
guá e Joaquim Távora. 
O governador Ratinho Jr 
destacou que as interven-
ções na rodovia reforçam 
o compromisso do seu 
governo com o desenvolvi-
mento do Norte Pioneiro.  
“Melhorar a PR-092 é um 
compromisso, uma rodo-
via fundamental para a 
ligação com São Paulo e 
que será incluída na nova 
concessão rodoviária. 
Essa licitação, no entanto, 
ajuda a antecipar algumas 
melhorias, garantindo 
mais segurança e con-
forto para quem utiliza a 
estrada”, destacou Ratinho 
Junior.

[EM OBRAS]

Da Redação

Assessoria

Agência do trabalhador 
de Jaguariaíva oferece 

vagas nos ramos de 
silvicultura e alimentício

Entrevistas e recrutamento 
acontecem nesta terça feira a 

partir das 09h00 e quarta-feira a 
partir das 10h00

A Agência do Tra-
balhador de Jaguariaíva 
vai sediar entrevistas de 
recrutamento para duas 
empresas. O recrutamento 
acontece na terça-feira (16) 
e quarta-feira (17).
Na terça-feira, a partir das 
9h, as entrevistas visam 
preencher 10 vagas para a 
função de servente rural, 
com requisitos como ensino 
fundamental, conheci-
mento em operações flo-
restais/rurais e residir em 
Jaguariaíva. Os seleciona-
dos irão executar ativida-
des na área de silvicultura 
manual, como plantio e 
replantio, irrigação, adu-
bação, aceiro em carrea-
dores e outras atividades 
correlatas. Também deve-
rão respeitar e cumprir 
as normas de segurança 

e qualidade estabelecidos 
pela empresa. Os interessa-
dos devem levar currículo, 
todos os documentos pes-
soais e carteira de trabalho.
Já na quarta-feira, a partir 
das 10h, as entrevistas são 
para empresa do ramo 
alimentício com vagas 
para atendente, garçom, 
recepcionista e auxiliar de 
cozinha que tenham dis-
ponibilidade para mudar 
de cidade. Os interessados 
devem levar currículo, 
todos os documentos pes-
soais e carteira de trabalho.
Maiores informações na 
Agência do Trabalhador, 
situada na Av. Governador 
Paulo da Cruz Pimentel, 
1181, Vila Pinheiro ou 
através dos telefones: (43) 
3535-9362 e 3535-9363.

[OPORTUNIDADE]
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Política e

AEN

Governo do Estado entrega novo Centro de 
Referência a Assistência Social em Ibaiti

Novas instalações trazem melhorias nos serviços do CRAS 
com capacidade de atendimento a 500 famílias por ano

O  m u n i c í p i o  d e 
Ibaiti, no Norte Pioneiro 
do Paraná, passa a contar 

com um novo Centro de 
Referência da Assistência 
Social (Cras), com capaci-

dade de atendimento a 500 
famílias por ano. A ação 
é do Governo do Estado, 

por meio da Secretaria da 
Justiça, Família e Traba-
lho. A inauguração teve a 
participação do secretário 
Ney Leprevost e do prefeito 
Antonely Carvalho.
O secretário disse que o 
Governo do Paraná está 
intensificando os trabalhos 
em todo o Estado para aten-
der e dar qualidade de vida 
às famílias que precisam. 
“Juntos, Estado e municí-
pios trabalham para dimi-
nuir as desigualdades e 
promover a inclusão social, 
principalmente para as 
famílias que se encontram 
em vulnerabilidade”, disse.
O Paraná conta com 570 
unidades de Cras, que são 
locais apropriados para 

atender famílias em situa-
ção de vulnerabilidade 
social e prestar apoio e 
orientação na garantia 
de direitos. “São espaços 
considerados a porta de 
entrada para as pessoas em 
situação de risco às políti-
cas públicas da área social”, 
complementou Leprevost.
O Cras é administrado 
pelo município,  respon-
sável pela manutenção e 
contratação das equipes 
de assistente social, psi-
cólogo, educador social e 
assistente administrativo. 
“Estamos trabalhando em 
parceria com o Governo 
do Estado, para atender a 
população mais pobre de 
Ibaiti”, afirmou o prefeito.

[NORTE PIONEIRO]

Da Redação

Cisnorpi realiza reunião com 
prefeitos para prestação de contas

[BALANÇO]

Foi realizado na sexta-feira 
(12) uma reunião entre 
equipes do Cisnorpi (Con-
sórcio Intermunicipal de 
Saúde do Norte Pioneiro) 
e prefeitos dos municípios 
que fazem parte da institui-
ção. O objetivo do encontro 
foi realizar a prestação de 
contas das ações da insti-
tuição. 
O prefeito do município de 
Jacarezinho e presidente 
em exercício do Cisnorpi, 
Marcelo Palhares, agrade-
ceu a presença dos prefeitos 
consorciados e também 
destacou a importância 
da realização do evento e 

demonstração de como os 
recursos estão sendo apli-
cados. “Quero agradecer a 
presença de todos. É muito 
importante essa demons-
tração das ações que estão 
sendo realizadas. Também 
temos o diálogo franco com 
todos os prefeitos para 
podermos sempre estar 
melhorando as demandas 
necessárias”, comentou 
Palhares. 
Além dos demonstrati-
vos de como os recursos 
vem sendo aplicados, a 
reunião também serviu 
para demonstrar novos 
projetos para o consócio 

além de traçar o futuro da 
instituição. 
Fazem parte do Cisnorpi 
os municípios de Barra do 
jacaré, Cambará, Carlópo-
lis, Conselheiro Mairinck, 
Figueira, Guapirama, 
Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, 
Japira, Joaquim Távora, 
Jundiaí do Sul, Pinhalão, 
Quatiguá, Ribeirão Claro, 
Salto do Itararé, Santana 
do Itararé, Santo Antônio 
da Platina, São José da Boa 
Vista, Siqueira Campos, 
Tomazina e Wenceslau 
Braz.
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4Cidades e

RECONSTRUINDO
Em Maringá, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, 

reforçou que chegou o momento de reconstruir tudo 
o que a pandemia tirou da normalidade. Lembrou dos 
diversos impactos e dos enfrentamentos que devem 
ser feitos para supera-los. “Estávamos preocupados 
com o retorno das aulas presenciais das crianças, em 
tomar todos os cuidados necessários. Neste momento 
estamos vivenciando bons indicadores de redução dos 
casos de covid-19 e também econômicos. As indústrias 
do Paraná e o setor de serviços voltaram a crescer, no 
entanto, estamos atentos ao aumento da inflação que 
deteriora a vida das cidades. Será preciso uma atenção 
maior para a área social e o governo do Paraná atento 
a isso”, disse Guto.

POSSE NA APL
O advogado e escritor Clèmerson Merlin Clève, 

eleito no dia 13 de outubro para ocupar a cadeira nº 3 
da Academia Paranaense de Letras, tomará posse no 
dia 22 de novembro, no auditório da sede da OAB-PR, 
em Curitiba. Professor, autor de dezenas de obras 
jurídicas, livros de poesia e duas peças de teatro, irá 
substituir o jurista René Ariel Dotti, falecido em feve-
reiro passado. Clèmerson Merlin Clève nasceu em 
Pitanga, no centro do Paraná, é doutor em Direito, 
ex-procurador do Estado e da República. Entre suas 
obras, destacam-se os compêndios jurídicos “O Direito 
e os direitos”, “Medidas Provisórias”, os poemas de 
“Amor Fati” e “Serra Pitanga”, e as peças premiadas 
de “Teatro inexperto em duas peças quase distópicas”.

NOVA ETAPA
O novo plano de concessões das rodovias para-

naenses avançou mais uma etapa do cronograma. A 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
enviou o plano de outorga para análise do Tribunal de 
Contas da União (TCU). O documento encaminhado 
contempla os estudos de viabilidade técnica e econô-
mica para a exploração dos serviços de infraestrutura 
e prestação de serviços de transporte terrestre de 
seis lotes. A concessão contempla 3,3 mil quilômetros 
de rodovias federais (65%) e estaduais (35%) para a 
iniciativa privada por 30 anos, prorrogáveis por mais 
cinco. O projeto prevê investimentos de R$ 44 bilhões 
em obras, valor equivalente a 120 anos de orçamento 
federal para rodovias aplicado somente no Paraná.

PÓS COVID
Em menos de dois meses, quando foi lançada 

linha específica para financiamento de empresas de 
Pato Branco, no sudoeste do Estado, 14 operações de 
crédito foram liberadas, totalizando R$ mais de R$1 
milhão. A ação faz parte do Programa de Retomada 
da Economia Pós Covid-19, iniciativa do Município de 
Pato Branco e que tem a parceria do Sebrae/PR e de 
seis cooperativas de crédito: Cresol, Evolua, Sicoob, 
Sicredi, Unicredi e Uniprime. Além do valor injetado, 
outros R$ 2,6 milhões foram solicitados por empresá-
rios de pequenos negócios – 35 operações estão sendo 
analisadas. “A maior procura é por capital de giro, 
com valores abaixo de R$ 100 mil, de empresários que 
teriam dificuldade em conseguir crédito com taxas 
mais baixas, por não terem bens para garantia”, relata 
Éder Vargas, gerente de Ciclo de Crédito no Sicredi .

[ESPORTE E AVENTURA]

Tomazina se prepara para retorno 
da Canoagem Slalom em dezembro
Município se estruturou e agora está pronto para ser referência 

no turismo de aventura e religioso no Norte Pioneiro
Da Redação

O prefeito Flávio Zan-
rosso tem um objetivo defi-
nido desde o início de sua 
primeira gestão: transfor-
mar Tomazina em referên-
cia no turismo de aventura 
e religioso não só da região 
do Norte Pioneiro, mas 
colocar a cidade no cenário 
nacional. O trabalho reali-
zado nos últimos anos vem 
dado resultado e a cidade 
parece estar pronta para o 
período pós-pandemia. 
Através de suas redes 
sociais, Flávio Zan anun-
ciou nesta sexta-feira (12) 
que Tomazina será sede 
do Campeonato Brasileiro 
e Jogos de Aventura. A 
competição acontece no 
município nos dias 17,18 
e 19 de dezembro e trás 
de volta um evento que se 
tornou tradição na região, 
a canoagem. 
Zanrosso ainda parabeni-
zou a equipe dos atletas de 
canoagem e ao professor 
Pantera que foram desta-
ques no Campeonato Brasi-
leiro e Jogos de Aventura e 
destacou os investimentos 
realizados pela prefeitura 
na modalidade. “Vamos 

fechar este ano com apro-
ximadamente R$ 50 mil em 
investimentos ao Projeto 
da Canoagem. Tomazina 
também é terra da canoa-
gem!”, escreveu o prefeito. 
Em entrevista a Folha, o 
secretário municipal de 
Turismo, Michel Couto, 
destacou que o município 
está preparado para o 
pós-Covid e o turismo vai 
ajudar na retomada econô-
mica do município. “Esta-
mos vivendo um momento 
onde o turismo regional 
e local irá ter uma força 
muito grande e Tomazina 
está preparada para se des-
tacar neste setor. Desde sua 
primeira gestão o prefeito 
Flávio vem preparando 
a cidade para ser ponto 
de referência do turismo 
de aventura e religioso”, 
destacou. 
O secretário ainda falou 
sobre a importância de 
parcerias do Poder Público 
com o setor privado. “A 
prefeitura está fazendo sua 
parte onde já entregamos 
o novo parque do Salto 
Cavalcanti, o Parque do 
Trevo, estamos finalizando 

o Parque das Corredeiras e 
dando início ao projeto do 
Parque do Cruzeiro. Vamos 
abrir concessões e conta-
mos com as parcerias junto 
ao setor privado para trazer 
investimentos para o nosso 
município”, comentou. 
Conforme adiantou o secre-
tário, o Parque do Morro 
do Cruzeiro já está com o 
projeto avançado onde a 
área já foi desapropriada e 
os recursos já estão reser-
vados. “Vamos criar uma 
estrutura para voo livre e 
também a construção da 
maior tirolesa do Paraná 
com 1,6 mil metros de 
extensão ligando o Parque 
do Morro do Cruzeiro ao 
Parque das Corredeiras. 
São ações para que os turis-
tas venham, permaneçam 
e consumam em Tomazina 
movimentando a economia 
local”, pontuou. 
Também para dezembro 
está programado um pas-
seio ciclístico na divulga-
ção do ciclo turismo no 
município no circuito do 
Parque Salto Cavalcanti.
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Equipes da Polícia 
Militar recuperaram nesta 
quinta-feira (11) uma moto-
cicleta que havia sido rou-
bada no município de 
Cornélio Procópio. Até aí 
mais uma ação do cotidiano 
dos policiais, porém, o que 
chamou a atenção dos 
agentes foi o local onde a 
motocicleta estava. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 17h00 a equipe 
recebeu uma denúncia anô-
nima informando que uma 

motocicleta roubada estava 
escondida dentro de um 
túmulo, é isso mesmo, em 
um túmulo do Cemitério 
Municipal. Diante do cha-
mado, os policiais foram 
até a Avenida da Saudade 
para averiguar a situação. 
No local, os agentes se diri-
giram até o referido túmulo 
e, ao remover a tampa de 
concreto, encontraram 
uma motocicleta Honda 
CG/150 Fan. Ao consultar 
os dados da moto no sistema 
do Detran, foi constatado 

que a mesma havia sido 
roubada em julho deste 
ano tendo sido registrado 
boletim de ocorrência pela 
vítima. Ao ser retirada do 
túmulo, os policiais cons-
tataram que a moto estava 
sem algumas carenagens e 
a roda dianteira, mas com 
a numeração do motor e 
chassi intactos. 
Frente aos fatos, o veículo 
foi encaminhado a delega-
cia da Polícia Civil para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso.

Moto roubada é encontrada 
escondida dentro de túmulo no 

Norte Pioneiro

[INUSITADO]

Situação foi registrada em um cemitério do 
município de Cornélio Procópio na quinta-feira

Da Redação

Da Redação

Motociclista vai parar 
no hospital após se 
envolver em colisão 
com carro em Jaboti

Condutor do automóvel disse a polícia que 
reduziu a velocidade para evitar um acidente 
com outro veículo, momento em que a moto 

bateu na traseira do seu carro

Um motociclista 
ficou ferido após se envol-
ver em uma colisão com 
um automóvel. A ocor-
rência foi registrada na 
noite da quinta-feira (11) 
em Jaboti. 
De acordo com informa-
ções apuradas pelo radia-
lista Claret Coutinho, o 
acidente aconteceu por 
volta das 20h00 na PR-272. 
A Polícia Rodoviária Esta-
dual esteve no local pres-
tando atendimento a ocor-
rência e, em contato com o 
condutor do GM/Classic, 
este relatou aos policiais 
que trafegava pela rodovia 

quando teve de reduzir 
a velocidade para evitar 
um acidente com outro 
veículo, momento em que 
a moto que seguia logo 
atrás não conseguiu frear 
e atingiu a traseira do seu 
carro. 
Duas pessoas que estavam 
na moto, sendo o condutor 
um homem de 34 anos 
e o carona 27 anos, fica-
ram feridos. Eles foram 
socorridos e encaminha-
dos a Unidade de Pronto 
Atendimento de Ibaiti 
para receber atendimento 
médico. 

[SUSTO]

Duas pessoas ficam feridas em acidente 
na PR-424 em Salto do Itararé

Duas pessoas ficaram 
feridas ao se envolverem 
em um acidente registrado 
na noite da última quar-
ta-feira (10) na PR-424 em 
Salto do Itararé. 
De acordo com informa-
ções apuradas pelo portal 
de notícias NP Diário, o 
acidente aconteceu por 
volta das 18h30 e envolveu 

uma motocicleta e um veí-
culo não identificado até o 
fechamento desta edição. 
A moto trafegava no sen-
tido Siqueira Campos a 
Salto do Itararé quando 
foi atingida na traseira por 
outro veículo que fugiu do 
local. Com o impacto, as 
duas ocupantes de 20 e 21 
anos ficaram feridas. Elas 

foram socorridas e encami-
nhadas ao Pronto Socorro 
para receber atendimento 
médico.
A polícia trabalha para 
identificar o outro veículo 
envolvido no acidente, já 
que o condutor fugiu do 
local.

Da Redação
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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.

Flávia Pavanelli é mais uma 
adepta do Round Glúteo, procedi-
mento estético que recentemente 
virou febre entre as celebridades. 
A nova técnica, que foi desenvol-
vida exclusivamente pela clínica 
JK Estética Avançada, de São 
Paulo, possibilita o rejuvenesci-
mento, além de deixar o glúteo 
mais redondo, empinado e ainda 
melhora o volume do contorno. 
O procedimento ainda viabiliza a 
redução de celulites na região, o 
que contribui para melhorar ainda 
mais a autoestima.
“Usamos associações de ativos que 
aumentam a produção de colágeno 

na região tratada, melhorando a 
flacidez e celulite. Para aumento de 
volume usamos bioestimuladores 
e preenchedor ácido hialurônico 
específico para a região”, revela 
Isabela Viegas, sócia da JK.
O Round Glúteo virou febre entre as 
celebridades. Artistas como Flay, 
Claudia Raia, Gretchen,  Bruna 
Marquezine,  Grazi Mazzafera, 
além de influenciadoras digitais 
como Virgínia Fonseca e Bárbara 
Labres são algumas das adeptas 
do procedimento e estão sempre 
marcando presença na JK para 
realizá-lo.

Flávia Pavanelli empina bumbum 
com tratamento feito por 

Marquezine e outras famosas

Ex-BBB Gyselle Soares 
mostra corpão depois de sua 

lipo HD: ‘Ficou incrível’

Comemorando o aniversário de 38 anos e 
curtindo o resultado de um presente diferente

A vice-campeã do “BBB 8” 
optou por uma lipo HD (alta defini-
ção) para celebrar a data e mostrou 
a mudança. “Como não sou boba 
nem nada, me dei de presente algo 
bem inusitado e diferente e que eu 
nunca tinha feito. Tem momentos 
que a idade vai chegando e que 
mesmo com alimentação e exercí-
cios tem gorduras que ficam muito 
difíceis de eliminar. Pesquisei 3 
anos para fazer essa lipo HD e, um 
mês depois, estou aqui para mos-
trar como ela está ficando incrível” 

comenta.
Hoje trabalhando como atriz, 
Gyselle Soares afirma que vai se 
mudar para o Rio de Janeiro em 
breve por conta de projetos na TV, 
no teatro e nos cinemas. A ex-BBB 
alertou sobre os perigos que envol-
vem o procedimento e afirmou 
ser importante fazer uma longa 
pesquisa, além de fazer todos os 
exames prévios necessários. “Eu 
morria de medo, mas encontrei o 
melhor”, enfatiza.
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

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 - 2º TERMO ADITIVO
Contrato n°: 169/2021-PMA.
Tomada de Preços n°: 1/2021-PMA.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI.
Contratada: JOSÉ WERNECK DE ANDRADE JUNIOR
Objeto: O presente termo aditivo tem como objetivo o ACRÉS-
CIMO de 5,42% ao valor global do CONTRATO, passando 
o valor de R$ 79.855,16 (setenta e nove mil e oitocentos 
e cinqüenta e cinco reais e dezesseis centavos) para R$ 
84.182,04 (oitenta e quatro mil e cento e oitenta e dois reais 
e quatro centavos), após o acréscimo correspondente a R$ 
4.326,88 (quatro mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta 
e oito centavos).
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Contrato Original a que se refere o presente 
Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 12/11/2021.

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 CONTRATO

Contrato n° 266/2021.
Processo de Dispensa n° 62/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: Vip Car Veículos Ltda.
CNPJ: 05.586.628/0001-25.
Objeto: Contratação de serviços para revisão de 40.000 km 
dos veículos ambulância placas RHC7D41 e RHC7D15.
Valor Global: 2.299,88 (dois mil duzentos e noventa e nove 
reais e oitenta e oito centavos). 
D o t a ç ã o  O r ç a m e n t á r i a :  1 0 . 0 0 1 . 1 0 3 0 . 2 -
0004.2026.3.39.39.0000
Prazo de Execução/Entrega: 15 (quinze) dias.
Prazo de Vigência: 30 (trinta) dias.
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 o processo de Dispensa de Licitação nº 63/2021, 
para Contratação de serviços para revisão de 40.000 km 
dos veículos ambulância placas RHC7D41 e RHC7D15, a 
favor da empresa Vip Car Veículos Ltda, inscrita no CNPJ 
sob nº 05.586.628/0001-25 no valor de R$2.299,88 (dois mil 
duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), 
conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 
26 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, com 
base no artigo 24, da Lei nº 8.666/93.

Arapoti, 11 de novembro de 2021.

IRANI JOSÉ BARROS
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Nº 067/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa Quadri Telecom Ltda, CNPJ 
nº19.945.050/000170 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 018/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para Cobertura das despesas, deverão ser utilizados recursos provenientes do 
referido OBJETO com recursos conforme Lei Orçamentária nº. 616/2020 de 
15/10/2020 publicada no dia 16/10/2020. 
05 - Departamento Municipal de Administração 
001 - Administração Geral 
04.122.0010.2011 - Manutenção e Desenv. das Ativ. do Departamento Municipal 
de Administração   
00460 - 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 
09 - Departamento Municipal de Educação 
001 - DEC - Divisão de Educação 
12.122.0010.2043 - Manutenção e Desenv. das Ativ. do Departamento Municipal 
de Educação 
01620 - 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 103 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 
01630 - 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 104 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 
12 - Departamento Municipal de Saúde 
001 - Fundo Municipal de Saúde 
10.122.0010.2073 - Manutenção e Desenv. das Ativ.  do Departamento Municipal 
de Saúde  
02810 - 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 303 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 
10.302.0021.2093 - Manutenção do Pronto Atendimento Municipal e Ambulatório 
03860 - 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 303 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 
03870 - 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 494 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 
14 - Departamento Municipal de Assistência Social 
001 - Gabinete do Diretor 
08.122.0010.2098 - Manutenção e Desenv. das Ativ. do Departamento Munic. de 
Assistência Social   
04560 - 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ - 48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos reais) 
DATA DA ASSINATURA: .12/11/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal. 

Eclair Rauen  
Prefeito Municipal 
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Da Redação

Brazense é eternizado com 
nome em Estádio na cidade 
de Fazenda Rio Grande
Nascido em Wenceslau Braz, Pedro Roberto se destacou como 
locutor esportivo fazendo história com suas narrações e agora 
também dá nome ao Eco Estádio Municipal da cidade

Um Filho de Wences-
lau Braz, o Brazense Pedro 
Roberto, teve seu nome 
eternizado no Eco Estádio 
Municipal de Fazenda Rio 
Grande por meio de uma 
homenagem realizada por 
vereadores e pela prefei-
tura do município. 
Pedro Roberto nasceu na 
cidade de Wenceslau Braz, 
no dia 19 de Dezembro 
de 1957. Filho de Vicente 
Roberto e Palmira Roberto, 
foi casado com Maria Ele-

nice Roberto com quem 
teve três filhos, Poliane 
Roberto da Silva, Tatiane 
Roberto e Thiago Roberto, 
sendo seus seis netos e 
João Pedro Roberto Bar-
bosa, Taciane Aparecido 
Roberto, Ruan Roberto 
Garbeloto, Byanca Roberto 
Garbeloto, Geovanna Ema-
nuela Novatski e Beatriz 
Trindade Siqueira seus 
maiores orgulhos.
Começou sua marcante 
carreira na extinta Rádio 

[HOMENAGEM]

Centenário, que atual-
mente tornou-se a rádio 
Educadora de Wenceslau 
Braz. Trabalhou ardua-
mente até o ano de 1982 
conquistando milhares 
de ouvintes. Após isto, 
mudou-se para a cidade de 
Mandirituba PR e Fazenda 
Rio Grande onde, a partir 
de 1983, deu continuidade 
em sua carreira na Rádio 
Panorama.

Não podia negar-se, a pro-
fissão de radialista era sua 
verdadeira paixão e o que 
lhe causava emoção e entu-
siasmo pela vida. Nesta 
rádio realizou trabalhos 
na área de entretenimento 
e esporte, contava com 
uma equipe de campo que 
cobria os jogos de Futebol 
aos domingos nos estádios 
do Wosniack e no estádio 
Municipal Parque Verde, 
que eram os lugares que 
Pedro tinha mais carinho, 
tanto pelo seu trabalho, 
quanto pelo seu amor pelo 
futebol. 
Após um período, passou 

para repórter de campo e 
com o tempo se tornou o 
locutor âncora da Rádio 
Narrador, onde seu carisma 
e paixão pelo trabalho 
encantou a todos os ouvin-
tes da rádio o tornando o 
número 1 das transmissões 
esportivas levando emo-
ções sinceras em todas as 
partidas de futebol que 
narrava. Nesta emissora 
cumpriu seu trabalho com 
esforço e dedicação até o 
ano de 1997.
No mesmo ano, Pedro retor-
nou a sua querida cidade 
natal, Wenceslau Braz, e 
continuou seus passos em 
seu amado trabalho na 
mesma radio onde teve a 
oportunidade de começar 
e que revelou seu talento. 
Em meados de 1998, a sau-
dade falou mais alto em seu 
coração e Pedro retornou 
para Fazenda Rio grande, 
cidade que lhe deu guarida 
e segurança para criar sua 
família e a oportunidade de 
trabalhar no que amava. 
Voltou como radialista na 
Rádio Iguaçu com o pro-
grama Estudo na Cidade da 
Fazendo Rio Grande. O pro-
grama contava com debates 
sobre futebol amador e 
bate papos com convida-
dos. Acabou se tornando 
tão amado pelo público 
que foi parar na televisão 
local, no programa Nossa 
Cidade, onde apresentava 
um quadro exclusivo sobre 
o esporte da Fazenda Rio 
Grande. 
Acometido de uma doença, 
em 11 Novembro 2010, no 

auge dos seus 53 anos, 
ainda muito jovem acabou 
falecendo deixando sauda-
des entre seus familiares, 
amigos e milhares de fãs 
do seu trabalho. 

Em homenagem a sua tra-
jetória, dedicação e amor 
pela sua carreira, pelo 
futebol e pelo de Fazenda 
Rio Grande, vereadores 
criaram o projeto de lei Nº 
1.357/2020 de 27 de janeiro 
de 2020, o qual foi san-
cionado pela prefeitura e 
eternizou o nome de Pedro 
Roberto do Eco Estádio 
Municipal que passou a se 
chamar Eco Estádio Muni-
cipal Pedro Roberto.
Pedro Roberto partiu dei-
xando saudade a todos 
que o conheciam, com seu 
jeito alegre, irreverente e 
seu amor e entusiasmo por 
tudo que fazia, deixando 
sua marca por onde passou. 
Fez da comunicação não 
apenas o seu sustendo, mas 
a essência de sua alma.

Em homenagem a sua 
trajetória, vereadores 
criaram um projeto 
de lei em 2020, o 
qual foi sancionado 
pela prefeitura e 
eternizou o nome de 
Pedro Roberto do Eco 
Estádio Municipal que 
passou a se chamar 
Eco Estádio Municipal 
Pedro Roberto

Acometido de uma 
doença, em 11 
Novembro 2010, 
no auge dos seus 
53 anos, ainda 
muito jovem acabou 
falecendo deixando 
saudades entre seus 
familiares, amigos e 
milhares de fãs do seu 
trabalho. 

Pedro Roberto nasceu na cidade 
de Wenceslau Braz, no dia 19 de 
Dezembro de 1957. Filho de Vicente 
Roberto e Palmira Roberto, foi casado 
com Maria Elenice Roberto com quem 
teve três filhos, Poliane Roberto da 
Silva, Tatiane Roberto e Thiago Roberto, 
sendo seus seis netos e João Pedro 
Roberto Barbosa, Taciane Aparecido 
Roberto, Ruan Roberto Garbeloto, 
Byanca Roberto Garbeloto, Geovanna 
Emanuela Novatski e Beatriz Trindade 
Siqueira seus maiores orgulhos


