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ACESSE-ME

[MAIS EQUIPAMENTOS]

Wenceslau Braz recebe 
escavadeira hidráulica 
e triturador de galhos
Nova máquina e implemento irão proporcionar mais 
agilidade nos trabalhos realizados pela prefeitura, como 
a limpeza da cidade e corte de cascalhos

[NORTE PIONEIRO]
Luciano Ducci visita 
Wenceslau Braz e 
levanta demandas para 
investimentos no município

Comerciante leva tiro e vai parar no 
hospital em Santo Antônio da Platina

[VIOLÊNCIA]

Única mudança nessa eleição está relacionada 
a secretaria geral, com a saída de Caique 

Augustini que dá lugar a Eduardo Carpinski, do 
jornal O Comércio, de União da Vitória

ADI Paraná elege 
diretoria e mantém 

Jucelino Costa na 
presidência

[DEFINIDO]

 Com o 
resultado do 

pleito, Jucelino 
Costa continua 
no comando da 

entidade
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Cidades e
Pinhalão ganha nova agência do Sicredi

População agora pode contar com os serviços da Cooperativa com mais praticidade, conforto e agilidade

[NOVIDADE]

O  m u n i c í p i o  d e 
Pinhalão tem uma novi-
dade para a população. Foi 
inaugurada nesta semana 
uma nova agencia da Coo-
perativa Sicredi, o que traz 
mais praticidade, conforto 
e agilidade para a popula-
ção. 
Durante a cerimônia de 
inauguração, o presidente 
da Sicredi Norte Sul PR/
SP, José Buso Júnior, disse 
que a intenção da coope-
rativa é fazer a diferença 
no município. “Estamos 
certos de que podemos 
fazer a diferença para toda 
comunidade do município 
de Pinhalão. Chegamos 
aqui hoje com o propósito 
de trazer desenvolvimento 

e gerar ainda mais negócios 
para região. A cada agência 
que inauguramos reforça-
mos nosso compromisso e 
seriedade junto aos nossos 
associados”, destacou. 
Já o prefeito Dionísio 
Arrais de Alencar comemo-
rou a novidade. “Ter uma 
agência do Sicredi aqui em 
nosso município para nós 
é motivo de muita alegria, 
pois sabemos que isso nos 
trará muitas oportunida-
des. Temos certeza que esse 
é um grande estímulo para 
os negócios, pois o Sicredi 
traz consigo desenvolvi-
mento”, disse.
A abertura da agência 
contribui para a expan-
são do cooperativismo de 

crédito na região. E os 
benefícios são contatados 
em pesquisa da Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), enco-
mendada pelo Sicredi em 
2020. Conforme o estudo, 
o cooperativismo incre-
menta o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita dos 
municípios em 5,6%, cria 
6,2% mais vagas de tra-
balho formal e aumenta o 
número de estabelecimen-
tos comerciais em 15,7%, 
estimulando, portanto, o 
empreendedorismo local. 
Paulo Henrique Nagata, 
Gerente da Agência de 
Pinhalão fala do acolhi-
mento do município à ins-
tituição: “Estamos sendo 

muito bem recebidos aqui. 
As pessoas estão felizes 
com nossa chegada. Isso 
nos dá ainda mais energia 
para contribuirmos com 
o município. Com certeza 
retribuiremos toda essa 
confiança que a comuni-
dade está direcionando a 
nós”. Comenta Nagata.
Para estar cada vez mais 
à disposição de seus asso-
ciados, além das agências 
físicas, o Sicredi oferece 
também uma múltipla rede 
de canais (mobile e internet 
banking, redes de autoaten-
dimento, agentes creden-
ciados e atendimento via 
WhatsApp). 
A agência já está aberta e o 
horário de funcionamento 

ao público é das 09h00 às 
15h00, de segunda a sex-
ta-feira. De acordo com os 
decretos do município.
Com a abertura de mais 
uma agência, cada vez 
mais o Sicredi, instituição 
financeira cooperativa 
com mais de 5 milhões de 
associados e atuação em 
24 estados brasileiros e 
no Distrito Federal, está 
expandindo sua presença 
pelo território brasileiro, 
levando os benefícios do 
cooperativismo de crédito 
para as cinco regiões, do 
campo às grandes cidades. 

Da Redação

Da Redação

O Sicredi é uma ins-
tituição financeira coope-
rativa comprometida com 
o crescimento dos seus 
associados e com o desen-
volvimento das regiões 
onde atua. O modelo de 
gestão do Sicredi valoriza 
a participação dos mais de 
5 milhões de associados, 
os quais exercem papel de 
donos do negócio. Com pre-
sença nacional, o Sicredi 
está em 24 estados* e no 
Distrito Federal, com mais 
de 2.000 agências, e oferece 
mais de 300 produtos e 
serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).
A Sicredi Norte Sul PR/SP 
atua em 22 municípios, com 
cerca de 50 mil associados, 
mais de 300 colaboradores 
e, agora, chega a 23 agên-
cias. 

[SOBRE O 
SICREDI]
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Política e
[NORTE PIONEIRO]

O deputado federal 
do Partido Socialista Brasi-
leiro, Luciano Ducci, esteve 
nesta segunda-feira (22) no 
município de Wenceslau 
Braz onde se reuniu com o 
prefeito Atahyde Ferreira 
dos Santos Junior, o Tadi-
nho, com o vice-prefeito 
Luiz Carlos Vidal, o Polaco 
da Brahma, com verea-
dores do município, lide-
ranças políticas além de 
secretários da prefeitura, 
representantes do Hospital 
de Caridade São Sebastião, 

da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE), entre outras enti-
dades do município. 
Em entrevista a Folha, o 
deputado falou sobre a 
importância da proximi-
dade com as prefeituras. 
“Como já fui prefeito, pro-
curo trabalhar bastante 
com os prefeitos, entidades 
sociais, áreas da Saúde e 
Educação, sempre bus-
cando proporcionar uma 
ligação entre o Executivo 
e Legislativo viabilizando 

recursos para os municí-
pios”, destacou. 
O parlamentar ainda falou 
sobre investimentos no 
município, como no caso de 
recursos para construção 
de uma nova escola. “No 
final do ano conseguimos 
viabilizar uma escola com 
investimento na casa dos 
R$ 12 milhões que ira pro-
porcionar a construção de 
uma superestrutura na 
área da Educação para o 
município de Wenceslau 
Braz. Os tramites para que 

esse projeto saia do papel 
já estão em andamento”, 
adiantou o deputado.

O vice-prefeito Polaco 
destacou os recursos que 
o deputado já encaminhou 
ao município e agradeceu a 
ajuda de Ducci para tentar 
recuperar um recurso para 
obras na Unidade Básica de 
Saúde da Santa Madalena 
que teriam sido perdidos 
durante a última gestão. 
“Graças ao deputado con-
quistamos recursos para 
área da Saúde e construção 
de uma quadra esportiva, 
valores que já estão na 
conta. Agora ele está nos 
ajudando a recorrer para 
conseguir recuperar mais 
de R$ 170 mil para que pos-
samos reverter a situação 
e concluir as obras da UBS 
Santa Madalena”, disse o 
vice-prefeito. 
“Estamos tentando, mas 
não é tão simples. Era um 
valor para execução da 
obra e o prefeito anterior 
acabou não utilizando 
e isso o município vai 
perdendo na prestação 
de contas. Porém, vamos 
tentar resgatar esse valor 
e entregar essa obra con-
cluída”, disse Luciano 
Ducci sobre os recursos 

destinados à obra da UBS 
que não foram utilizados. 
O prefeito Taidinho agra-
deceu a visita do deputado 
e os recursos destinados 
a Wenceslau Braz pelo 
parlamentar. “Gostaria de 
agradecer ao deputado que 
é sempre bem vindo a nossa 
cidade. Hoje já tivemos a 
alegria de realizar uma 
grande entrega de uma 
escavadeira hidráulica e 
um triturador de galhos. 
Agora recebemos aqui um 
parceiro sério e de respeito 
que sempre está disposto a 
ajudar Wenceslau Braz”, 
disse o prefeito.
O vereador Fernando 
Maluf  destacou o apoio 
do deputado na busca de 
recursos para o muni-
cípio. “O deputado tem 
proposto benefícios a toda 
nossa comunidade, como a 
emenda para UBS da Santa 
Madalena, os R$ 5 milhões 
para construção da escola 
na Vila Los Angeles, os R$ 
200 mil para quadra espor-
tiva campo sintético, na 
área da Saúde entre outras. 
Também aproveitamos 
para entregar ao deputado 
o projeto do frigorifico em 
nosso município e conta-
mos com o apoio do Luciano 
para mais esta conquista 
para o nosso povo. É um 
programa público privado 
com investimentos na casa 
dos R$ 8 milhões buscando 
gerar emprego e renda para 
o nosso município”, comen-
tou.O encontro ainda teve 
como pauta a busca por 
recursos para o centro 
cirúrgico do Hospital de 
Caridade São Sebastião. 

Luciano Ducci visita Wenceslau Braz e levanta 
demandas para investimentos no município

Deputado aproveitou a ocasião para fazer um balanço dos recursos que já foram 
encaminhados e também foram apresentados novos pedidos ao parlamentar

Da Redação

Graças ao deputado 
conquistamos 
recursos para área da 
Saúde e construção 
de uma quadra 
esportiva, valores que 
já estão na conta

Deputado ouviu demandas e tratou de assuntos 
importantes para população em diversos setores 
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4Cidades e
ADI PARANÁ

A Associação de Jornais Diários do Interior do 
Paraná (ADI-PR) elegeu nesta segunda-feira, 22, a nova 
diretoria para o biênio 2022/2023. “A ADI é um grupo 
disposto a levar informação, de forma séria e precisa, 
a todos os cantos do Paraná, e esse continuará sendo o 
objetivo desta associação”, disse o presidente reeleito, 
Jucelino Costa. A associação tem 22 jornais parceiros, 
em todo o Paraná, além dos veículos de comunicação 
que ocupam as plataformas digitais, também faz parte 
da Associação dos Diários do Interior do Brasil – ADI 
Brasil – que reúne 148 jornais diários por todo país.

Conhecimento para 
crescer

Graças ao trabalho e à dedicação dos paranaenses, 
o Paraná é um dos maiores produtores de alimentos do 
país. Somos o primeiro lugar na produção de frangos de 
corte, segundo na produção de suínos e também segundo 
colocado nacional na produção de leite, atrás apenas de 
Minas Gerais.

Apesar da segunda colocação nacional, o Paraná abriga 
os dois municípios que mais produzem leite no Brasil; 
Castro e Carambeí, que se destacam não apenas pelo 
volume produzido, mas pela qualidade do produto.

Nesse processo, o SENAR-PR teve papel fundamental 
na capacitação e orientação dos pecuaristas, no sentido 
de obterem os melhores resultados dos seus rebanhos, 
mas sem nunca descuidar das boas práticas de bem-estar 
animal. Além dos diversos títulos de cursos voltados à 
bovinocultura de leite, o SENAR-PR é parceiro do Centro de 
Treinamento Pecuário, localizado Castro, onde existe toda 
estrutura necessária para a realização de cursos práticos 
nesta área.

Como vemos, grandes resultados econômicos – como 
é o caso dos municípios campeões de produção de leite no 
Paraná – são construídos em cima de conhecimento técnico 
de qualidade e acessível à população. É dessa forma que 
o SENAR-PR vai ajudando a construir a história do Paraná 
com mais riqueza e qualidade de vida. 

sistemafaep.org.br

A prefeitura municipal de 
Wenceslau Braz realizou, 
na manhã desta segun-
da-feira (22), a entrega 
oficial de um maquinário 
e um implemento agrícola 
que irão reforçar a frota 
do município proporcio-
nando mais agilidade no 
atendimento aos pedidos 
da população. 
A maior conquista foi uma 
escavadeira hidráulica da 
marca XCMG a qual foi 
adquirida através de uma 
parceria entre o Executivo 
Municipal e do deputado 
estadual Diego Garcia. O 
novo maquinário foi adqui-
rido por pouco mais de R$ 
500 mil, sendo R$ 334.250 
através de emenda parla-
mentar do parlamentar, e 

R$ 170.750 através de recur-
sos próprios da prefeitura. 
De acordo com a prefeitura, 
a nova escavadeira hidráu-
lica deve ser utilizada no 
corte de cascalhos e pedras 
para obras na zona urbana 
e estradas rurais do muni-
cípio, trazendo assim mais 
agilidade no atendimento 
aos pedidos da população. 
Outro equipamento que 
também foi entregue na 
manhã desta segunda-feira 
foi um novo triturador de 
galhos, o qual deve ser 
empregado nos serviços de 
limpeza urbana tornando 
mais fácil o descarte de 
resíduos como galhos e 
troncos de vegetação que 
forem cotadas ou podadas. 
O equipamento foi adqui-

rido pelo valor de R$ 105.900 
com recursos próprios da 
prefeitura. 
O prefeito Atahyde Fer-
reira dos Santo Junior, 
o Taidinho, aproveitou a 
cerimônia para adiantar 
que o município também 
já tem em andamento o 
projeto para aquisição de 
um triturador de entulhos. 
“Realizamos a aquisição 
deste triturador de galhos 
e agora já está em anda-
mento a compra de um 
triturador de entulhos. 
São equipamentos que 
vem para resolver de vez a 
questão do descarte correto 
destes materiais e limpeza 
da nossa cidade”, destacou 
o prefeito. 

Wenceslau Braz recebe escavadeira 
hidráulica e triturador de galhos

Da Redação
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Comerciante leva tiro e vai parar no 
hospital em Santo Antônio da Platina

[VIOLÊNCIA]

Vítima relatou aos policiais que não conhece o 
atirador, mas vinha recebendo ameaças

Um comerciante foi 
vítima de uma tentativa 
de homicídio registrada 
no início da noite deste 
domingo (21) no municí-
pio de Santo Antônio da 
Platina. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 19h30 os policiais 
receberam um chamado 
para prestar atendimento a 
uma ocorrência de disparo 
de arma de fogo registrado 

na Rua Rotary o qual havia 
deixado uma vítima ferida 
na cabeça. Diante do cha-
mado, os agentes foram ao 
endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, os policiais se 
depararam com o homem, 
que é comerciante, o 
qual estava consciente 
e passou a relatar que 
vinha sofrendo ameaças, 
mas não sabia dizer quem 
foi o autor do disparo. Na 

sequência, foi socorrida e 
encaminhada ao hospital 
para receber atendimento 
médico, sendo constatado 
que o projétil ficou alojado 
em seu pescoço sendo sub-
metido aos procedimentos 
médicos necessários. 
O caso foi repassado à 
equipe da Polícia Civil que 
deve instaurar um inqué-
rito para apurar a situação. 

Da Redação

Da Redação

Um homem e uma 
mulher ficaram feridos 
após sofrerem agressões de 
dois indivíduos que os atin-
giram com pedaços de pau. 
A ocorrência foi registrada 
na madrugada do domingo 
(21) em Cornélio Procópio. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
foi acionada por volta das 
03h30 para prestar atendi-
mento a uma ocorrência de 
violência onde um indiví-
duo estaria jogando tijolos 
em uma residência situada 
a Rua Emílio Romano. 
Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar 
a situação.
Em contato com as víti-
mas, o solicitante passou 
a relatar que seu vizinho, 
sob efeito de entorpecentes, 
havia arremessado tijolos 

contra sua residência e, 
com a chegada dos poli-
ciais, o suspeito fugiu do 
local. 
Logo depois de deixar o 
local da ocorrência, os 
policiais foram novamente 
acionados para compare-
cer na referida residência. 
Desta vez, as vitimas relata-
ram que o vizinho acompa-
nhado do comparsa chegou 
ao local e passaram a lhes 
agredir com pauladas e 
garrafadas. Com isso, o 
homem teve ferimentos na 
face e a mulher uma lesão 
na cabeça sendo atendidos 
pela equipe do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência). 
Frente aos fatos, os policiais 
realizaram patrulhamento 
em busca dos indivíduos, 
mas os suspeitos não foram 
encontrados. 

Casal é agredido a 
pauladas por vizinho 

usuário de drogas
Situação foi registrada em 

Cornélio Procópio e um dos 
suspeitos ainda atirou tijolos 

contra a casa das vítimas

[VIOLÊNCIA]

Da Redação

Motorista alcoolizado e sem CNH quase 
mata criança em Salto do Itararé

Um homem foi preso 
após se envolver em um 
acidente de trânsito que, 
segundo testemunhas, por 
pouco não terminou em 
tragédia. A situação foi 
registrada neste domingo 
(21) em Salto do Itararé. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a 
equipe foi acionada por um 
homem que informava que 
o motorista de um veículo, 
o qual estaria alcoolizado, 

havia batido em um muro 
e quase atropelado uma 
criança. Diante do cha-
mado, os policiais foram ao 
endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, uma pessoa 
passou a relatar que o 
condutor do Fiat/Uno 
havia engatado a marcha 
ré do veículo e acabou 
batendo em um muro e, 
por pouco, não atingiu 
uma menina que foi salva 

pelo pai. Durante averigua-
ção, foi constatado que o 
motorista além de não ter 
CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), também 
apresentava sintomas de 
embriaguez. 
Frente aos fatos, foi preso 
e encaminhado a delegacia 
da Polícia Civil de Siqueira 
Campos para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 
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Relax e
Cauã Reymond diz que 

esposa não sente ciúmes de 
cenas com Alinne Moraes

Cauã Reymond e Alinne 
Moraes, que vivem um casal na 
novela ‘Um Lugar ao Sol‘, da TV 
Globo, já tiveram um relaciona-
mento na vida real. O ator revelou 
que, no entanto, o trabalho com a 
atriz não prejudica em nada o seu 
atual casamento, com a modelo 
Mariana Goldfarb.
“Já fui casado com mulheres 
famosas e estava cansado de 
business, sabe? Não sei como a 
Taís e o Lázaro aguentam! (risos) 
A gente não fala de trabalho em 
casa. Preservo muito o nosso 
relacionamento. Temos a mesma 
onda de cuidar da saúde. Ela 
é de boaça. Não sente ciúmes 
das minhas cenas com a Alinne 

[Moraes]”, disse em entrevista ao 
Ela, do Jornal O Globo. Durante 
a publicação, Cauã contou sobre 
como a trágica história de sua 
família serviu de inspiração em 
sua careira. “Minha mãe (Denise 
Reymond, morta em 2019 vítima 
de um câncer) foi adotada. Há 
pouco tempo descobri que a irmã 
dela morreu de desnutrição. 
Forte, né? Minha avó tem cem 
anos e é deficiente desde que 
nasceu. E minha tia Simone, que 
sofria de esquizofrenia, em surto, 
quebrava a casa inteira. Um dia, 
tentou cortar o meu pinto fora. 
Eu tinha muito medo. A história 
da minha família foi bem potente 
como inspiração”, comentou.

Após a morte de Gugu Liberato, no dia 21 de novembro de 2019, 
o chef  de cozinha Thiago Salvático abriu ao público que vivia um 
relacionamento com o apresentador.

'Eternos são nossos laços', diz suposto namorado 
de Gugu dois anos após morte do apresentador

Prestes a estrear na Band, 
Faustão reaparece mais 
magro nas redes sociais

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 260/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: A B C 
COMERCIO DE FOGOS E PESCA LTDA-Valor: 
128.997,50 (cento e vinte e oito mil novecentos e 
noventa e sete reais e cinquenta centavos)-Vigência: 
Início: 19/11/2021 Término: 19/11/2022
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 98/2021-Ob-
jeto: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA 
FESTIVIDADES DE RÉVEILLON, BEM COMO PARA 
DEMAIS DATAS COMEMORATIVAS E EVENTOS DO 
MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE.
Pinhalão, 18 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N°: 261/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: MAINAR-
DES CONSTRUCOES, LOCACOES E PRESTACAO 
DE SER-Valor: 718.503,00 (setecentos e dezoito mil 
quinhentos e três reais)-Vigência: Início: 19/11/2021 
Término: 19/11/2022-Licitação: Tomada de Preço p/ 
Obras e Serv. Engenharia Nº.: 7/2021
Recursos: Dotação: 1.005.4.4.90.51.00.00.00.00 (76), 
1.004.4.4.90.51.00.00.00.00 (504)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 
NA ESTRADA VICINAL PINHALÃO-LAVRINHA CON-
FORME CONVÊNIO N° 197/2021 - SEAB.
Pinhalão, 19 de Novembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 263/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: FOGAÇA 
TUR – EIREL-ME -Valor: 18.972,00 (DEZOITO 
MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).
Vigência: Início: 22/11/2021 Término: 22/12/2021- 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 263/2021-DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021-PROCESSO 
Nº 160/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁ-
TER EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA 

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 262/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: RODO 
SERVICE LTDA-Valor: 5.608,18 (cinco mil seiscentos 
e oito reais e dezoito centavos)
Vigência: Início: 19/11/2021 Término: 19/11/2022-Li-
citação: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 16/2021
Recursos: Dotação: 2.023.3.3.90.39.00.00.00.00 
(494), 2.023.3.3.90.30.00.00.00.00 (495)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000 
KM DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L PLACA BDI-
-0E72 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO.
Pinhalão, 22 de Novembro de 2021

PINHALÃO

WENCESLAU BRAZ

Extrato 2º Aditivo Prazo - Contrato nº 023/2020 - Processo 
Administrativo nº 44/2020 – Tomada de Preço nº 004/2020

Órgão gestor: Município de Wenceslau Braz – Paraná, inscrito 
no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92.
Objeto: “Contratação de empresa especializada, para o for-
necimento de material e mão de obra, para construção do 
Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
– CREAS, conforme Plano de Trabalho nº 030688/2018, 
inscrito no SICONV, aprovado conforme Convênio Federal 
nº 874108/2018, firmado entre o Município de Wenceslau 
Braz e o Fundo Nacional de Assistência Social”.
Prazo de vigência: prorrogados pelo prazo 60 (sessenta) dias, 
com vigência 20 de novembro de 2021 à 18 de janeiro de 2022.
Parecerista: Sadi Donizeti de Souza Filho (OAB/PR n.° 73.135)
Empresa - Fernanda Motta Torres - ME – CNPJ: 
28.044.340/0001-33.

Wenceslau Braz-PR, 20 de julho de 2021.

Atahyde Ferreira dos Santos Junior
Prefeito

INCENTIVO AO LABOR, CONFORME DESCREVE 
O ART. 8° DA LEI MUNICIPAL N° 156/2017, DESTI-
NADA À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. 
Pinhalão, 22 de Novembro de 2021
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7
ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31  
 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
 
Ratifico a Dispensa sob o nº 65/2021, para Contratação de pessoa 
jurídica especializada para prestação de serviços na produção de 
vídeos institucionais alusivos ao aniversário da cidade e 
comemorações natalinas, a favor da empresa:  
 

JOEL JUNIOR VARELA 05552549929 4.835,00 
 
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, 22 de Novembro de 2021. 
 
Irani José Barros 
Prefeito Municipal 
 

 

 
 
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 

RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31  
 

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

Despacho do Prefeito Municipal. 
De 22/11/2021 
 
Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Dispensa n° 65/2021, a 
empresa: 
 

JOEL JUNIOR VARELA 05552549929 4.835,00 
 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada 
para prestação de serviços na produção de vídeos 
institucionais alusivos ao aniversário da cidade e 
comemorações natalinas. 

Irani José Barros 
PREFEITO MUNICIPAL 

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

TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 65/2021
PROCESSO N° 109/2021
O Município de Arapoti, Estado do Paraná, através de seu pre-
goeiro, nomeado por força das disposições contidas no Decreto 
Municipal nº 6.122/2021, no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que suspende 
o Processo de Licitação nº 109/2021 – Pregão Eletrônico n° 
65/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de limpeza, incluindo o forneci-
mento de mão de obra, materiais, utensílios e equipamentos 
para execução de limpeza, arrumação e conservação dos 
prédios públicos municipais, cuja suspensão foi determinada 
devido a impugnações e pedidos de esclarecimentos ao edital.
O Município comunicará aos interessados quanto a eventuais 
retificações ao edital, e nova data de abertura da sessão 
pública para recebimento das propostas e documentação 
de habilitação.
Atendendo a essa determinação, fica suspenso o processo 
até nova deliberação.
Arapoti, 22 de novembro de 2021.
Idineu Antonio da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 CENTRO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 312/2021
Processo de Dispensa: 65/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contratada: JOEL JUNIOR VARELA 05552549929
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para 
prestação de serviços na produção de vídeos institucionais 

alusivos ao aniversário da cidade e comemorações natalinas
Dotação Orçamentária: 0200124131003620093390390000 
Valor Contrato: R$ 4.835,00
Prazo Execução/Vigência: 30 dias 
Data Assinatura: 22/11/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 
O Presidente da Comissão de Licitação do Município Sr. Walderlei Leme Fernandes e 
Membros devidamente nomeados através da Portaria nº 056/2021 de 05/04/2021, não 
havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público a 
ADJUDICAÇÃO referente ao Processo Licitação Tomada de Preços nº 005/2021, tendo 
como objetivo a Contratação de Empresa para Execução de Obra de Pavimentação 
Poliédrica com Pedras Irregulares de Estrada Rural Primária, num total de 31.500,00 
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 Convênio sob nº. 265/2021, com o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, na implementação de ações previstas 
no Componente 4 do Projeto Avança Paraná, respeitante a execução do “Programa de 
Pavimentação de Estradas Rurais”, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem 
como pelas condições específicas neste Edital. Ficando como vencedora. 
Nº Empresa V. Total  

1ª W.J Mochon Lorente da Silva Construtora, Cnpj nº 
29.962.387/0001-49 

1.400.557,24 

Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, 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 Tomada 
de Preços nº 005/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 22 de novembro de 2021. 
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro Oficial 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021. 
Homologo a decisão do Presidente da Comissão de Licitação do Município Sr. Walderlei 
Leme Fernandes e membros devidamente nomeados através da Portaria nº 056/2021 de 
05/04/2021, não havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna 
público a ADJUDICAÇÃO referente ao Processo Licitação Tomada de Preços nº 
005/2021, tendo como objetivo a Contratação de Empresa para Execução de Obra de 
Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares de Estrada Rural Primária, num total de 
31.500,00 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 Convênio sob nº. 265/2021, com o Estado do Paraná, por intermédio 
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, na implementação de 
ações previstas no Componente 4 do Projeto Avança Paraná, respeitante a execução do 
“Programa de Pavimentação de Estradas Rurais”, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, bem como pelas condições específicas neste Edital. Ficando como vencedora. 
Nº Empresa V. Total  

1ª W.J Mochon Lorente da Silva Construtora, Cnpj nº 
29.962.387/0001-49 

1.400.557,24 

Declarada vencedora do certame no valor global fixo e sem reajuste, 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 Tomada de Preços nº 005/2021. 

Jundiaí do Sul- PR, 22 de novembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMEN-
TO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO CINZAS “CIVARC” 
CNPJ: 08.976.528/0001-02
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO E VALOR. CONTRATO N° 020/2019. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 004/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 008/2019
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal para o Desenvol-
vimento do Território do Vale do Rio Cinzas – CIVARC.
CONTRATADO: SEGUROS SURA S.A. OBJETO: Contratação 
Empresa especializada para Prestação de Serviços de Seguro 
de 02 (dois) veículos Marcopolo Minibus Volare W9 Executivo 
E5 2014/2015 – diesel, chassi: 93PB40N31FC053581 de pla-
ca AYQ-4498 e o outro de chassi: 93PB40N31FC053584 de 
placa AYQ-4406. PRAZO: Prorrogação de prazo por mais 12 
(doze) meses, vigorando até 24/11/2022. VALOR DO ADITIVO: 
R$ 5.998,98 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e 
noventa e oito centavos). DATA DO ADITIVO: 22/11/2021.

EDITAL N0 106/2021 PREGÃO ELETRÔNICO - RE-
GISTRO DE PREÇO - A Comissão de Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Pinhalão, no exercício das 
atribuições que lhe confere a Portaria nº 175/2021, 
de 15/07/2021, torna público, para conhecimento dos 
interessados que receberá até às 08:00:00 horas do 
dia 07/12/2021, propostas para:  Objeto da Licitação: 
Aquisição de gêneros alimentícios, utensílios de 
cozinha, gás de cozinha e água mineral destinados 
a todas as secretarias do município. Critério de Jul-
gamento – Menor preço por item. Os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital 
completo pelos sites: http://www.bll.org.br, https://e-
-gov.betha.com.br/transparencia, através do e-mail 
licitacaophl03@gmail.com e no setor de licitações, 
localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, 
Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 horas.  Pinhalão, 22 de novembro 
de 2021. Raíssa Pimentel Vilas Boas - Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o parecer jurídico da Dispensa de 
Licitação n° 27/2021 de 22 de novembro de 2021
RESOLVE:
Homologar a Dispensa de Licitação n° 27/2021 a 
favor do proponente: 
FOGACA TUR – EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob 
n° 36.050.165/0001-16, da cidade de SALTO DO 
ITARARE/PR, vencendo todos os itens, perfazendo o 
valor total de R$ 18.972,00 (dezoito mil, novecentos 
e setenta e dois reais). 
                    Pinhalão, 22 de novembro de 
2021.
   DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR  
 
   Prefeito Municipal

EDITAL N° 09/2021
TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO N° 161/2021
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014)
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão, no exercício das atribui-
ções que lhe confere a Portaria nº 154/2021, de 
15/06/2021, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 09 de dezem-
bro de 2021, às 08:30:00 horas, no endereço, RUA 
GERALDO VIEIRA, 410, CENTRO, PINHALÃO-PR, 
a reunião de recebimento e abertura das documen-
tações e propostas, conforme especificado no Edital 
de Licitação N° 09/2021-TP na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS. Informamos que a íntegra do Edital 
poderá ser solicitada através do e-mail: licita03@
pinhalao.pr.gov.br ou pelo site: https://e-gov.betha.
com.br/transparencia/01037-055/con_licitacoes.
faces . 
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO 
ARMADO NA ESTRADA RURAL NO BAIRRO DA 
CAMPINA. 
Critério de Julgamento: Empreitada por preço global 
– Tipo menor preço.
Pinhalão, 22 de novembro de 2021.
Guilherme Henrique Barbosa Martinez - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação
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Única mudança nessa eleição está relacionada a secretaria geral, com a saída de Caique 
Augustini que dá lugar a Eduardo Carpinski, do jornal O Comércio, de União da Vitória

ADI Paraná elege diretoria e mantém 
Jucelino Costa na presidência

[DEFINIDO]

Foi eleita na manhã 
desta segunda-feira (22), 
por aclamação, a diretoria 
da Associação dos Jornais 
e Portais do Paraná (ADI-
PR) para o biênio 2022/2023. 
Com o resultado do pleito, 
Jucelino Costa continua 
no comando da entidade. 
Diretor proprietário do 
jornal Gazeta Regional, 
de Goioerê, ele é o 12° 
presidente desde que a 
entidade foi criada. A única 
mudança nessa eleição 
está relacionada a secre-
taria geral, com a saída de 

Caique Augustini que dá 
lugar a Eduardo Carpinski, 
do jornal O Comércio, de 
União da Vitória.
O presidente reeleito des-
tacou a missão do órgão 
em levar a informação com 
credibilidade e responsabi-
lidade aos leitores. “ADI-
PR é um grupo disposto a 
levar informação, de forma 
séria e precisa, a todos os 
cantos do Paraná, e esse 
continuará sendo o objetivo 
desta associação”, disse o 
presidente.
Reeleito, Jucelino que 

também dirige o jornal 
Gaz eta  Re gional ,  de 
Goioerê, destacou o tra-
balho realizado pelos 
jornais associados. “A 
pandemia do coronavírus 
deixou grandes impactos 
na economia, na geração de 
emprego e na vida de todos. 
Neste contexto, as pessoas 
ansiavam por informação 
de credibilidade. Nossos 
jornais e portais foram 
capazes de entregar isso 
aos paranaense com muita 
responsabilidade”, disse. 
O presidente pontua que a 

nova diretoria está atenta 
com o que há de novo na 
comunicação. “A regio-
nalização das notícias 
sempre foi o diferencial 
que manteve nossa rele-
vância. O desafio para 2022 
será ampliar a sinergia do 
impresso com os portais, 
trazendo novas opções para 
leitores e anunciantes”, 
acrescentou.
O diretor comercial da ADI-
PR, publicitário Ricardo 
M Takiguti, destaca que 
“sou um privilegiado por 
responder pelos jornais e 

portais da ADI-PR. Desde 
1998 temos uma relação 
que extravasa o vínculo 
comercial. Somos amigos 
e admiro muito como estes 
empreendedores da indús-
tria de conteúdo se moldam 
a cada nova tecnologia, 
levando aos leitores um 
conteúdo sério e inovador, 
seja no impresso ou no 
digital”, comentou. 
Por tradição, em todas 
as eleições nunca houve 
bate-chapa.

ADI-PR

Fundada em 1994, 
a Associação dos Diários 
do Interior do Paraná – 
ADI-PR – está presente em 
366 municípios do Estado. 
Desde a sua criação há 27 
anos, voltou-se à regionali-
zação da informação, com 
conteúdo de qualidade e o 
compromisso de cobertura 
estadual.
Hoje, a associação possui 
22 jornais que somam 
176 mil exemplares/dia 
e 23 portais de notícias 
com mais de 43 milhões 
de pageviews/mês. Todos 
estão estrategicamente 
localizados nas cidades 
pólos de desenvolvimento 
do Paraná, por isso o seu 
alcance é reconhecido. A 
ADI-PR integra a Associa-
ção dos Diários do Interior 
do Brasil – ADI Brasil – que 
reúne 148 jornais diários 
por todo país.

[HISTÓRICO]

ADI é hoje a maior rede de portais e jornais impressos do Paraná somando mais 
de 700 mil leitores por dia no impresso e mais de 43 milhões de pege views por mês

Hoje, a associação possui 22 
jornais que somam 176 mil 
exemplares/dia e 23 portais 
de notícias com mais de 43 
milhões de pageviews/mês


