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Câmara 
aprova 
projetos do 
vereador 
Maicon Pot 
contra Fake 
News e do 
programa 
“Crianças 
Seguras”

Novas Leis 
instituem o mês 
de setembro com 
ações de combate 
as Fake News e o 
programa “Criança 
Segura” para 
alunos das escolas 
municipais

[ARAPOTI]

Jovem encontrada morta no 
Norte Pioneiro estava grávida

[INVESTIGAÇÃO]

Governador recebe 
embaixador da Nigéria e 
apresenta potencial do Paraná

Norte Pioneiro tem oito escolas 
inscritas no programa “Paraná Integral”
Objetivo é criar uma relação de acolhimento e mais tempo na escola para os 
alunos, além de maior interação com professores e novos conteúdos escolares

[MAIS EDUCAÇÃO]



Folhaxtrae
EDITORA FOLHA EXTRA LTDA
CNPJ 06.163.583/0001-58

WENCESLAU BRAZ
Fone: (43) 3528-3930
atendimento@folhaextra.com

CURITIBA - MERCONETI
Fone: (41) 3079-4666
ricardo@merconeti.com.br

Jornalista Responsável: JUNIOR ALCEU - MTB/PR 9798

Associação 
dos Jornais
DIÁRIOS DO
INTERIOR
do Paraná

FILIADO A

www.folhaextra.com

Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

2

FOLHA EXTRA quinta-feira, 18 de novembro de 2021 - Edição 2625

Política e
Governador recebe embaixador da Nigéria e 

apresenta potencial do Paraná
Muhammad Makarfi Ahmad faz sua primeira visita oficial ao Paraná e destacou o 

interesse de cooperações econômicas e tecnológicas com o Estado
O governador Carlos 

Massa Ratinho Junior 
recebeu nesta quarta-feira 
(17), no Palácio Iguaçu, 
o embaixador da Nigé-
ria, Muhammad Makarfi 
Ahmad, que faz sua pri-
meira visita oficial ao 
Paraná. É o país africano 
mais populoso, com cerca 
de 200 milhões de habitan-
tes.
O diplomata destacou o 
interesse de cooperações 

econômicas e tecnológicas 
com o Estado.  A ideia é 
fortalecer o comércio de 
produtos paranaenses ao 
país, como grãos, açúcar, 
aves e peixes, além de con-
solidar um intercâmbio 
tecnológico voltado ao 
setor agrícola.
“O Paraná está à disposição 
para fortalecer as relações 
culturais e econômicas com 
a Nigéria. Ficamos muito 
felizes em poder construir 

projetos conjuntos com o 
país”, disse o governador. 
Ratinho Junior apresentou 
os potenciais do Estado, 
que é maior produtor bra-
sileiro de proteína animal, 
com destaque para o frango 
e peixe, o segundo maior 
produtor de grãos, carne 
suína e de leite do País. 
O Paraná, ressaltou ele, 
também se destaca no setor 
industrial, com as maiores 
cooperativas e o segundo 

maior parque automotivo 
do Brasil.
“Também estamos nos con-
solidado como um grande 
centro de tecnologia, com 
parques tecnológicos 
espalhados por todas as 
regiões, fazendo o inter-
câmbio entre a academia 
e o setor privado”, desta-
cou o governador. “Além 
disso, temos a maior rede 
de universidades públicas 
estaduais, com sete insti-

tuições de ensino superior 
que também abrangem as 
diferentes regiões”. 
Atualmente, vários pro-
dutos paranaenses são 
exportados para a Nigéria, 
com destaque para o álcool 
etílico, café, açúcar, além de 
maquinários, equipamen-
tos e automóveis. 

AEN

Para o diplomata, 
uma parceria comercial 
com o Paraná fortaleceria 
tanto o Estado, como a 
economia nigeriana. “O 
Paraná tem tecnologia 
aplicada no setor do agro-
negócio e a Nigéria conta os 
recursos e uma mão de obra 
de qualidade que podem 
melhorar a produtividade 
da agricultura paranaense 
e nigeriana”, afirmou o 
embaixador. 
“Convidamos o Estado e 
as empresas paranaenses 
a investirem na Nigéria e 

fazer do país não apenas um 
mercado, como um facilita-
dor para exportar os produ-
tos do Estado de forma mais 
rápida e econômica para 
outros continentes, como 
a Europa”, disse Ahmad. 
O embaixador também des-
tacou a troca cultural que 
pode ser facilitada. “Temos 
muito o que aprender e 
compartilhar em termos 
culturais. O mais impor-
tante, porém, é celebrar as 
semelhanças da cultura 
nigeriana e brasileira, que 
são muitas”, disse. 

[PARCERIA]

Após a conversa com 
a comitiva, houve uma 
troca de presentes. O gover-
nador Ratinho Junior deu 
ao embaixador uma ilustra-
ção do artista paranaense 
Toto Lopes, que traz a 
representação da gralha-
-azul e da araucária, a ave e 
árvore símbolos do Estado. 
Ele ganhou de Muhammad 
Ahmad um traje típico da 
vestimenta africana. 

Além da visita oficial ao 
Palácio Iguaçu, a agenda 
do embaixador em Curi-
tiba segue até a sexta-feira 
(19) e conta também com 
reuniões com o prefeito 
Rafael Greca; com o reitor 
da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), Ricardo 
Marcelo Fonseca; e com o 
presidente da Ocepar, José 
Roberto Ricken.

[VISITA OFICIAL]
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Política e
Câmara aprova projetos do vereador Maicon Pot contra 

Fake News e do programa “Crianças Seguras”
Novas Leis instituem o mês de setembro com ações de combate as Fake News e o 

programa “Criança Segura” para alunos das escolas municipais
Da Redação

[ARAPOTI]

A Câmara Municipal 
de Arapoti aprovou na 
semana passada dois proje-
tos de autoria do vereador 
Maicon Pot (SD) que tratam 
de assuntos relacionados 
ao combate as Fake News e 
também sobre a segurança 
das crianças que estudam 
nas escolas do município. 
Um dos projetos aprova-
dos na última segunda-
-feira (08) deu origem a Lei 
2281/2021 a qual institui o 
setembro como o mês de 
combate e conscientização 
sobre as Fake News, isso é, 
notícias falsas. Com a nova 
Lei, fica instituído no calen-
dário municipal o referido 
mês onde serão realiza-
das ações como palestras, 
debates, rodas de conversa 
e ações educativas junto 
a comunidade visando 
proporcionar orientações 
para inibir a produção, 
propagação e reprodução 

de notícias falsas. 
O vereador destacou que 
a ação é de importante 
relevância, pois as Fake 
News são produzidas com 
objetivo de disseminar 
mentiras sobre pessoas ou 
acontecimento, induzindo 
a população a mentiras, 
enganando a comunidade 
e influenciando a opinião 
pública. “Divulgar ou com-
partilhar notícias falsas, 
fotos e vídeos manipulados 
é um ato muito perigoso, 
pois pode trazer riscos para 
a saúde pública, incentivar 
o preconceito, atos antide-
mocráticos e até resultar 
em mortes. Só quem é 
vítima de Fake News sabe 
que os danos para a sua 
vida podem ser irrepará-
veis”, lembrou o vereador 
autor da proposta.
Maicon Pot ainda apro-
veitou para fazer algumas 
orientações para que as 

pessoas não acabem sendo 
vítimas ou disseminadoras 
de notícias falsas.  “Deve-
mos sempre avaliar as 
informações recebidas em 
aplicativos de mensagens 
e redes sociais, verificando 
em fontes confiáveis. A 
principal dica é descon-
fiar de notícias com erros 
ortográficos ou sensacio-
nalistas, verificar o site 
e a data de publicação, e 
compartilhar apenas se a 
notícia for confiável”, res-
saltou o vereador. 
O texto da nova Lei ainda 
prevê que a prefeitura 
firme convênios e parcerias 
com entidades sem fins 
lucrativos para promoção 
e realização de eventos, 
campanhas e demais ativi-
dades de conscientização e 
combate as Fake News. 
Outro projeto apresen-
tado pelo parlamentar e 
aprovado pela Câmara 

foi o Programa “Crianças 
Seguras”, o qual se tornou a 
Lei 2280/2021. O objetivo da 
proposta é promover pales-
tras para orientação de 
alunos da educação infantil 
e fundamental das escolas 
municipais sobre a preven-
ção de situações perigosas. 
A proposta conta com a 
promoção de ações junto 
ao Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar e Florestal 
entre outros órgãos. 
Em pauta, estão temas 
relacionados a preserva-
ção do meio ambiente, 
prevenção de acidentes 
de trânsito, acidentes com 
animais peçonhentos ou 
domésticos, enchentes, 
incêndios, primeiros socor-
ros e demais situações que 
possam causar risco a vida 
das pessoas. 
O vereador destacou que 
a promoção de conheci-
mento aos alunos é impor-

tante para formação de 
cidadãos conscientes. “For-
necendo conhecimento 
para as nossas crianças e 
adolescentes formaremos 
futuros cidadãos conscien-
tes e prontos para agir em 
circunstâncias reais de 
acidentes e incêndios”, 
pontuou. 
Maicon Pot também falou 
sobre outro lado do projeto 
que, além de proporcionar 
mais conhecimento e segu-
rança as crianças, também 
tem como objetivo destacar 
a importância dos traba-
lhos das forças de segu-
rança. “Além de prevenir 
acidentes, também é obje-
tivo difundir a importância 
do trabalho dos órgãos 
de proteção e conscienti-
zar alunos sobre valores 
morais como a solidarie-
dade, responsabilidade, 
respeito, amizade, compa-
nheirismo”, explicou.
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4Cidades e
RODOVIAS DO PR

O secretário de Estado da Infraestrutura, Sandro 
Alex, informou que o Plano de Outorga das Rodovias 
Integradas do Paraná será enviado com correções 
para o Tribunal de Contas da União (TCU). Sandro 
Alex explica que essa medida permitirá o lançamento 
dos editais de licitação na Bolsa de Valores. “Obras 
previstas no texto enviado ao TCU já estão sendo 
feitas, com a retirada dessas obras, automaticamente, 
reduz mais um pouco o valor da tarifa, o que todos 
queremos”, explicou.

DEPUTADO MUNICIPALISTA
O presidente da Assembleia Legislativa do 

Paraná, Ademar Traiano, foi escolhido como represen-
tante de 50 municípios do Paraná. Nessa quarta-feira 
(17) o deputado recebeu o título de Cidadão Honorário 
de Goioxim, e nesta quinta-feira (18) receberá o título 
de Cidadão Honorário de Sulina.“Fui prefeito de cidade 
pequena, Santo Antônio do Sudoeste, e vivenciei na 
pele todas as dificuldades porque passa um prefeito do 
interior. Meu objetivo é ajudar os prefeitos a tocarem 
suas obras e tornarem realidade seus projetos”, disse.

BANCO DE 
DESENVOLVIMENTO

O Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) atingiu de janeiro até 31 de outu-
bro a marca de R$ 1,1 bilhão em contratos firmados no 
Paraná. Foi o maior volume entre os três estados do 
Sul, região em que o banco atua. Dados da agência na 
capital paranaense apontam que no Paraná a região 
Oeste se destaca, com R$ 311 milhões em contratos. 
Os setores com mais contratos firmados são comércio, 
serviços e agropecuária. “Vamos trazer novos desafios 
e tornar o BRDE o maior banco de desenvolvimento 
regional do Brasil”, afirma o presidente do BRDE, 
Wilson Bley.

MERCADO DE CAPITAIS
O Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE) emitiu sua primeira garantia 
voltada ao mercado de capitais nesta semana. O 
banco foi o garantidor do grupo Ecoagro (que atua 
como elo entre a cadeia produtiva do Agronegócio 
e o mercado de capitais), em um valor total de R$ 70 
milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegó-
cio (CRA) com emissão coordenada em conjunto pela 
Eco Securitizadora e Banco Alfa. “Há pelo menos dois 
anos o BRDE estudava a participação neste mercado. 
Queremos alavancar mais operações, notadamente 
com empresas cooperativas”, disse Bley.

REPASSE DE ORÇAMENTO
O coordenador da bancada paranaense na 

Câmara, deputado Toninho Wandscheer (Pros), infor-
mou que ficou definido que o repasse orçamentário de 
R$ 212 milhões aos municípios será destinado para a 
vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida 
pela Universidade Federal do Paraná e para a Polícia 
Rodoviária Federal. “Já oficializamos o repasse de R$ 
10 milhões para a universidade. Desde o começo, a 
bancada se mostrou favorável ao projeto. Nós apoia-
mos 100% a vacina paranaense”, disse o parlamentar.

Prefeitura de Carlópolis 
publica PSS para contração 

de professores
Vagas são para jornada de 20 horas semanais 

com salário de R$ 1.443,12

[OPORTUNIDADE]

A prefeitura munici-
pal de Carlópolis lançou, 
na última sexta-feira (12), 
um edital para Processo 
Seletivo Simplificado para 
contratação de professores 
para Rede Municipal de 
Ensino que irão atuar no 
ano que vem. 
O PSS tem disponíveis 
duas vagas para o cargo de 
professor com carga horá-
ria semanal de 20 horas 
e salário de R$ 1.443,12 
disputadas em Ampla Con-
corrência. Os candidatos 
devem realizar a inscrição 
através do site da Fundação 
Fafipa através do endereço 
eletrônico https://www.
fundacaofafipa.org.br/
informacoes/3767/. No 
Link, também é possível 
acessar o edital completo 
do processo. 
O período de inscrições foi 
aberto nesta segunda-feira 
(15) e segue sendo realizado 
através do site da Fundação 

Fafipa até o dia 24 de dezem-
bro. A taxa de inscrição é 
de R$ 50. 
O processo seletivo irá 
contar com a realização de 
prova objetiva, com caráter 
eliminatório e classifica-
tório, seguida de prova de 
títulos. As provas objetivas 
irão contar com questões de 
língua portuguesa, mate-
mática, conhecimentos 
gerais e conhecimentos 
específicos. A divulgação 
do local da prova será 
feita no dia 06 de janeiro 
de 2022 e a realização das 
provas objetivas no dia 16 
de janeiro. 
Entre os requisitos para 
participar do PSS, o candi-
dato deve ter idade mínima 
de 18 anos completos, for-
mação em nível médio no 
curso de magistério e/ou 
pedagogia, não ter sofrido, 
durante exercício de função 
pública, penalidade que 
impeça a contratação para 

emprego público, candi-
datos do sexo masculino 
devem estar em dia com 
as obrigações do Serviço 
Militar, estar quite com 
as obrigações eleitorais, 
não receber benefícios de 
regime próprio de Previ-
dência Social ou do Regime 
Geral de Previdência Social 
relativo a função pública, 
não estar ocupando cargo 
na administração pública 
direta ou indireta da União, 
Estado, DF, ou municípios, 
e não ser empregado/ser-
vidor de suas subsidiárias 
e controladas, ressalvo 
em casos de acumulação 
expressos por lei. 
O prazo para o requeri-
mento de isenção da taxa 
de inscrição é do dia 15 de 
novembro a 24 de dezembro 
e os trâmites para solicita-
ção podem ser conferidos 
no site da responsável pelo 
concurso. 

Da Redação
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Jovem encontrada morta no 
Norte Pioneiro estava grávida; 

pai da criança é suspeito

Vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira 
após não retornar do trabalho e corpo foi encontrado em 

uma estrada rural do município de Bandeirantes

A Polícia Civil de Bandei-
rantes, no Norte Pioneiro, 
investiga a morte de uma 
jovem de 22 anos. Ela 
estava desaparecida desde 
a última sexta-feira (12) e 
seu corpo foi encontrado 
na noite desta segunda-
-feira (15) em uma estrada 
rural do município. 
De acordo com as infor-
mações apuradas até o 
momento, o corpo da 
vítima foi encontrado por 
um popular que passava 
pelo local e suspeitou após 
sentir um forte odor vindo 
de uma mata. Ao localizar 
o cadáver, acionou a equipe 
da Polícia Militar. Os poli-
ciais estiveram no local e, 
sabendo haver o registro 
de uma pessoa do sexo 
feminino desaparecida, 
acionaram a família que 
reconheceram o corpo da 
vítima. 
A jovem foi identificada 
como Larin Rodrigues e as 
investigações apontaram 
um fato chocante: a vítima 

estava grávida de três 
meses. Ainda conforme 
apurado até o momento, 
o principal suspeito de 
cometer o crime seria o 
pai da criança que, até o 
fechamento desta edição, 
não havia sido encontrado. 
A vítima foi vista pela 
última vez no seu trabalho 
na sexta-feira e, depois 
disso, não retornou para 
casa. Segundo apurado 
até o momento, familiares 
teriam relatado a polícia 
que a jovem teria tido um 
relacionamento com o 
suspeito. 
Ainda de acordo com o 
delegado responsável pelo 
caso, Michel Araújo, cole-
gas de trabalho da vítima 
relataram que ela estava 
com um comportamento 
estranho no dia em que 
desapareceu. “Ela estava 
muito nervosa na tarde de 
sexta-feira e pediu o celular 
emprestado da patroa para 
fazer uma ligação, mas 
não conseguiu completar 

a ligação e saiu muito ner-
vosa do trabalho”, disse ao 
G1 Paraná.
Até o momento, dois veí-
culos foram apreendidos, 
sendo um de propriedade 
do suspeito e outro de 
sua atual namorada. “Ela 
[namorada do suspeito] 
afirmou que ele utilizou 
esse veículo dela na tarde 
do crime. Ele é o principal 
suspeito no momento. 
Após a localização do 
corpo, nós diligenciamos 
no sentido de localizá-lo, 
contudo, ele não estava 
em nenhum dos endereços 
onde ele possivelmente 
seria encontrado, então, 
mais um indício do envol-
vimento dele no caso”, 
complementou o delegado. 
O corpo de Larin foi velado 
e sepultado em Bandeiran-
tes. A jovem deixa ainda 
uma filha de quatro anos. 
O caso segue sendo inves-
tigado. 

[INVESTIGAÇÃO]

Da Redação

[NORTE PIONEIRO]

Operação da Polícia 
Federal apreende 

BMW 1000cc e Range 
Rover em Ibaiti
Agentes ainda realizaram 
a apreensão de dinheiro, 

documentos e drogas para 
consumo pessoal

Uma operação rea-
lizada por agentes da 
Polícia Federal e com 
apoio de policiais militares 
culminou na apreensão 
de uma moto e um carro 
de luxo além de drogas, 
documentos e dinheiro. A 
situação foi deflagrada no 
início da manhã da última 
quinta-feira (11).
De acordo com informa-
ções divulgadas pela Polí-
cia, a ação foi realizada às 
06h00 em uma propriedade 
localizada na Estrada do 
Pico do Agudo, na Vila 
Guay. Durante a operação, 
foram cumpridos manda-
dos de busca e apreensão. 

Ao chegar ao local, os 
agentes informaram o 
responsável sobre a ação, 
sendo realizadas buscas 
na residência. 
Durante a operação, os 
policiais apreenderam um 
automóvel Range Rover 
modelo Velar P300 SE, 
uma motocicleta BMW 
S1000RR, dinheiro em 
espécie e documentos. O 
responsável ainda entre-
gou aos policiais 54 gramas 
de maconha os quais decla-
rou ser para consumo 
pessoal. Os veículos e 
objetos ficaram sob poder 
da Polícia Federal.

Da Redação
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ARAPOTI

PINHALÃO

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 - 3º TERMO ADITIVO

Contrato n°: 169/2021-PMA.
Tomada de Preços n°: 1/2021-PMA.
Contratante: MUNICÍPIO DE ARAPOTI.
Contratada: JOSÉ WERNECK DE ANDRADE JUNIOR EPP.
Objeto: O presente termo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
dos prazos de vigência e execução do CONTRATO sob 
o n° 169/2021, assinado entre as partes em 27/07/2021, 
por mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 18/11/2021 e 
findando-se em 18/01/2022.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Contrato Original a que se refere o presente 
Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 16/11/2021.

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

EXTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO REMARCADA

Edital de Pregão Eletrônico nº 68/2021.
Processo nº 155/2021.
A Prefeitura Municipal de Arapoti, por meio da Comissão de 
Licitação, comunica a quem possa interessar que a licitação 
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 68/2021, com a finali-
dade de Contratação de empresa prestadora e serviços para 
locação de som, iluminação, tendas e grades de proteção, 
teve sua data de abertura e julgamento das propostas e 
documentos de habilitação remarcada conforme abaixo:
Local: www.bllcompras.org.br
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia 
10/11/2021 até às 17hrs30min. do dia 30/11/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até 
às 08hrs30 min. do dia 01/12/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do dia 
01/12/2021.
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: 17/11/2021.
Luciano Aguiar Rocha
Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 75/2021.
Processo nº 167/2021.
Objeto:    Aquisição de aparelhos de ar-condicionado e cortina 
de ar em conjunto com respectivo serviço de instalação e 
materiais utilizados para instalações.
Recebimento das Propostas: A partir das 08h00min do dia 
18/11/2021, até às 17h30mim do dia 01/12/2021.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h00min até 
às 08h45min, do dia 02/12/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09hmin do dia 
02/12/2021.
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
Valor Máximo: R$ 61.245,42 (sessenta e um mil duzentos e 
quarenta e cinco reais e quarenta 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 

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° 283/2021.
Dispensa n° 63/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti, representada pelo 
Sr. Irani José Barros.
Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SE-
NAI, representada pelo Sr. Felipe Sanches Couto.
Fiscal do Contrato: Ana Carolina Vieira Jayme.
Gestora do Contrato: Nathanna Fraga Rodrigues.
Objeto: Contratação da instituição de Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) para implantação do Programa 
Brasil Mais - Mentoria Lean - 64h.
Valor Global: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
Dotação Orçamentária: 1400122122001720713390390000.
Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias corridos, a contar da 
data de publicação deste extrato de contrato, no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Arapoti.
Data da assinatura: 17/11/2021.

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 63/2021, para contratação 
da instituição de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) para implantação do Programa Brasil Mais - Mentoria 
Lean - 64h, a favor da empresa: SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita CNPJ sob nº 
03.776.284/0002-81, no valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e 
duzentos reais), com respaldo no Artigo 24, Inciso XIII, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores e no Parecer nº 22/2021 do Procurador do município, 
o Senhor Dr. Dione Batista dos Santos.
Arapoti, 16 de novembro de 2021.
IRANI JOSÉ BARROS
Prefeito Municipal

às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de segunda a sex-
ta-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: 17/11/2021.
Idineu Antonio da Silva
Pregoeiro

ESTADO DO PARANÁ-
-PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINHALAO-EX-
TRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº: 02/2021 - Con-
trato Nº: 162/2020-Con-
tratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHA-
LAO
Contratada: PVT CO-
MERCIO E MANUTEN-
CAO DE MOVEIS P ESCR 
LTDA-Valor: 1.695,00 (um 
mil seiscentos e noventa 
e cinco reais)-Vigência: 
Início: 17/11/2021 Térmi-
no: 12/11/2022-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº.: 52/2020-Objeto: Fica 
reajustado o valor do 
Contrato em 11,08% com 
base
no INPC do mês de ou-
tubro de 2021, referente 
ao índice acumulado nos 
últimos 12 meses. Sendo 
assim, o valor do item n° 
02 (dois) passa de R$ 
0,60 (sessenta centavos) 
para R$ 0,66 (sessenta 
e seis centavos). Fica 
acrescido ao contrato, por 
conta do presente aditivo 
que aumenta a prestação 
de serviço em 12 (doze) 
meses, o valor de R$ 
1.695,00 (um mil seis-
centos e noventa e cinco 
reais) o valor contratual 
passa de R$ R$ 33.900, 
para R$ 35.595,00. Pi-
nhalão, 17 de novembro 
de 2021
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A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - torna público que recebeu do Instituto 
Água e Terra – IAT, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA nº 7666 para a Ampliação 
do Sistema de Esgotamento Sanitário Ourinhos, localizado no município de Jacarezinho - PR. 
Endereço: ETE Ourinhos - coordenadas 606.394, 7.440.604. Município: Jacarezinho/PR. 
Validade: 10/11/2031. 

GOVERNO DO ESTADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 123/2021
EXCLUSIVO PARA ME - EPP
(Resumo para fins de publicação)

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI, 
Estado do Paraná, torna público que fará realizar 
licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº.123/2021. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. FE-
CHAMENTO: ABERTO

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 Seleção 
de Proposta visando formação de registro de preço 
para aquisição de oxigênio medicinal.

3 – VALOR MÁXIMO: R$ 104.698,10 (Cento e 
Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e 
Dez Centavos),  

4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 07/12/2021 
às 09:00  www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado 
no link - licitações” 

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, 17/11/2021.

Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro Oficial
Portaria nº10/2021.

JABOTI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em con-
formidade com a homologação final do PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2021-
SERH PUBLICAÇÃO Nº 006/2021 – CLASSIFICA-
ÇÃO FINAL DEFINITIVA.

RESOLVE

CONVOCAR a candidata aprovada no Processo Se-
letivo Simplificado – PSS edital nº. 001/2021 abaixo 
relacionada:

Técnico de Enfermagem:

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

                    NOME                         RG
Gabriela Pereira Prelis                   45.451.799-3

Para dentro do prazo de 05 (cinco) dias comparecer 
na Prefeitura Municipal para assumir o referido em-
prego público, para o qual foi aprovada no Processo 
Seletivo Simplificado – PSS de que trata o Edital nº 
001/2021.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR,17 de novembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ANNA CLARA COMERCIO DE CASCALHO LTDA • 
ME. torna público que irá requerer ao IAT - Instituto 
Água e Terra, a Licença Ambiental Simplificada para 
extração de argila, no município de Guapirama/PR.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2021.
Do Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS 
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLI-
COS MUNICIPAIS.
Do(s) Contratado(s): ATACADÃO S.A., inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica sob o n° 
75.315.333/0135-10;
Do Valor: A presente contratação importa o valor 
total de R$14.287,00 (quatorze mil e duzentos e 
oitenta e sete reais). 
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.02.04.122.0002.2.002 - Manuten-

SALTO DO ITARARÉ

SALTO DO ITARARÉ

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 posteriores.

Salto do Itararé/PR, 17 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, indepen-
dente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 17 de novembro de 2021.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Norte Pioneiro tem oito escolas inscritas no 
programa “Paraná Integral”

Objetivo é criar uma relação de acolhimento e mais tempo na escola para os alunos, 
além de maior interação com professores e novos conteúdos escolares

[MAIS EDUCAÇÃO]

Da Redação

No ano letivo de 2022, 
a rede estadual de ensino 
do Paraná contará com 175 
Escolas de Educação em 
Tempo Integral, que aten-
derão 40 mil estudantes, o 
dobro do ano de 2021, que 
tiveram 21 mil alunos estu-
dando no modelo integral 
em 92 escolas. Na região do 
Norte Pioneiro já são oito.
As instituições de ensino 
estão em 107 cidades e 
fazem parte do programa 
Paraná Integral, que con-
siste em colégios total-
mente integrais, ou do 
programa Integral Mais, 
que algumas turmas dos 
colégios adotam o modelo, 
mas que gradativamente 
passará para os demais 
estudantes.

Nas escolas de Educa-
ção em Tempo Integral, 
tanto os alunos quanto 
os professores têm jorna-
das ampliadas. Os alunos 
passam 9 horas por dia na 
escola, enquanto os docen-
tes podem cumprir todas 
as 40 horas semanais na 
mesma instituição. Para 
o professor, isso significa 
mais tempo para planejar 
as aulas e criar estratégias 
interdisciplinares. Para os 
estudantes, há a possibili-
dade de criar uma relação 
de mais acolhimento e 
pertencimento na escola.
A matriz curricular do 
modelo integral tem com-
ponentes diferentes do 
ensino regular como, por 
exemplo, o Projeto de Vida, 

que também fará parte do 
novo ensino médio vigente 
em 2022, contando com 
estudo orientado, lide-
rança de turmas, eletiva 
de clubes de protagonismo 
com temáticas escolhidas 
pelos estudantes, como por 
exemplo clubes de leitura, 
astronomia, jornal labora-
tório, cinema, entre outros.
A propostas desses compo-
nentes e do ensino integral 
como um todo, tem como 
principal objetivo permitir 
que os estudantes tenham 
mais protagonismo na 
escola, visando a escolha de 
suas carreiras, deixando-os 
capacitados a planejar seus 
futuros de acordo com suas 
aptidões e vontades. 
O modelo também irá pro-

porcionar uma comunica-
ção mais direta com a famí-
lia do aluno e incentivar o 
desenvolvimento de uma 
comunidade escolar mais 
participativa com estudan-
tes, professores, diretores 
e pais, construindo uma 
relação de confiança. “A 
Educação em tempo inte-
gral tem como proposta 
não somente o tempo em 
que o estudante passa na 
escola, o foco é à formação 
humana que tem como 
modelo o aluno e o seu pro-
jeto de vida. Isto permitirá 
que os estudantes atuem 
com mais protagonismo 
na escola planejando seus 
futuros de acordo com 
seus projetos. O objetivo 
do Governo do Estado do 

Paraná é a educação de qua-
lidade como prioridade”, 
comenta Ana Maria Molini, 
chefe do Núcleo Regional 
de Jacarezinho
Um diferencial desse 
modelo de ensino é a pre-
sença de professores coor-
denadores de área que irão 
acompanhar os professores 
da cada área do conhe-
cimento, orientando em 
questões relativas à Base 
Nacional Comum Curricu-
lar - BNCC e de professores 
tutores. O objetivo desse 
acompanhamento é ver de 
perto, e de maneira indi-
vidualizada, o desenvolvi-
mento, as necessidades e as 
conquistas de cada aluno.

No Norte Pioneiro, os 
Núcleos Regionais de Edu-
cação de Wenceslau Braz, 
Cornélio Procópio, Jaca-
rezinho e Ibaiti tem, até o 
momento, oito escolas no 
Programa Paraná Integral. 
No Núcleo de Wenceslau 
Braz os colégios que aderi-
ram o novo modelo Paraná 
Integral foram Colégio 
Estadual Ary Barroso em 
Wenceslau Braz e o Colégio 
Estadual Carmelina Fer-
reira Pedroso em Arapoti 
que irá aderir o modelo 
no ano letivo de 2022. Em 
Cornélio Procópio fazem 
parte do programa o Colé-
gio Estadual Conselheiro 
Carrão de Assaí que já está 
no programa desde de 2021 
e os que irão aderir em 2022 
são Colégio Estadual Mar-
cílio Dias de Itambaracá e 

Colégio Estadual Professor 
Pedro Viriato Parigot de 
Souza de Jataizinho. 
Em Jacarezinho fazem 
parte do programa o Colé-
gio Estadual Dr. Ubaldino 
do Amaral de Santo Anto-
nio da Platina e Colégio 
Estadual Barbosa Ferraz 
de Andirá que já aderiam o 
programa no ano de 2021, e 
para o ano de 2022 o Colégio 
Estadual Lucy Requião de 
Melo e Silva de Cambará.
Já o programa Integral 
Mais tem até o momento 
11 escolas no Norte Pio-
neiro terão o programa. No 
Núcleo de Wenceslau Braz 
o Colégio Estadual Anita 
Grandi Salmon e Colégio 
Estadual Presidente Costa 
e Silva de Sengés irão aderir 
ao programa no ano letivo 
de 2022. Em Cornélio Pro-

cópio, os colégios que aderi-
ram ao programa já em 2021 
foram Colégio Estadual 
Joaquim Maria Machado 
de Santa Mariana, Escola 
Estadual Willian Made 
de Cornélio Procópio e 
Colégio Estadual Barão 
do Rio Branco de Assai, 
irão aderir em 2022 Colégio 
Estadual Huberto Teixeira 
de Bandeirantes, Colégio 
Estadual Zulmira Mar-
chesi da Silva de Cornélio 
Procópio e Escola Esta-
dual Manuel da Nóbrega 
de Cornélio Procópio. Em 
Jacarezinho somente o 
Colégio Estadual Tiraden-
tes de Santo Antonio da 
Platina. Em Ibaiti o Colégio 
Estadual Aldo da Lago de 
Ibaiti e Colégio Estadual 
Anita Aldete Pacheco de 
Figueira. 

[NORTE PIONEIRO]


