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Câmara de Vereadores 
devolve R$ 226 mil para 
prefeitura de Tomazina

Prefeito Flavio Zanrosso parabenizou os 
vereadores pela economia e disse que o 

valor será utilizado em prol da população

[DUODÉCIMO]

Vai viajar? PM dá dicas para 
deixar sua casa segura e pegar 
a estrada sem acidentes
Com avanço da vacinação e baixas nos números da Covid-19, 
população está mais tranquila para voltar a passear, mas não se 
pode deixar de lado os cuidados com outras coisas importantes
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Geral e

[REDUÇÃO]

Agilidade nas entregas de vacinas aos municípios 
ajudou a salvar vidas no Paraná em 2021

Força tarefa montada pelo Governo do Estado com o apoio de aeronaves da Casa 
Militar viabilizou a entrega e distribuição dos imunizantes em tempo recorde

Da Redação

Paraná, 18 de janeiro 
de 2021, quase meio milhão 
de casos de Covid-19 con-
firmados, nove mil mortes 
e 1,5 mil pacientes inter-
nados. Cirurgias eletivas 
suspensas, toque de reco-
lher das 23h às 5h e fun-
cionamento do comércio 
somente para atividades 
essenciais. A pandemia da 
Covid-19 já durava 312 dias 
quando o Estado recebeu a 
tão esperada vacina, única 
esperança para conter o 
inimigo invisível.
A primeira  remessa 
enviada pelo Ministério 
da Saúde continha 256,6 
mil doses do imunizante 
CoronaVac (aprovado para 
uso emergencial pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 

Sanitária – Anvisa, um dia 
antes), e desembarcaram 
no Aeroporto Internacio-
nal Afonso Pena, em São 
José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba 
por volta das 19h.
Às 21h30 do mesmo dia, a 
enfermeira do Complexo 
Hospitalar do Trabalhador 
(CHT), Lucimar Josiane 
de Oliveira, de 44 anos, 
foi a primeira paranaense 
a ser vacinada contra o 
coronavírus. O governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior declarou aberta a 
campanha de vacinação 
contra a doença em todo o 
Estado. “A partir de hoje, 
escreveremos um novo 
futuro”, disse ele.
Desde então mais de 19 

milhões de vacinas contra 
a Covid-19 foram distribuí-
das aos 399 municípios do 
Paraná de maneira isonô-
mica, dos quatro laborató-
rios aprovados pela Anvisa 
(CoronaVac, AstraZeneca, 
Pfizer e Janssen).
A força-tarefa realizada 
pelo Governo do Estado 
com o apoio de aeronaves 
da Casa Militar, viabilizou 
a entrega e distribuição 
dos imunizantes em tempo 
recorde, possibilitando 
que as vacinas chegassem 
até as equipes municipais 
e estivessem disponíveis 
para a população em até 
24h.
Mesmo após o início da 
vacinação, o Estado regis-
trou a chamada “segunda 

onda” da doença, regis-
trada entre março e maio, 
com aumento no número 
de casos, mortes e interna-
mentos. Agora, quase um 
ano desde a chegada das 
primeiras doses, a efetivi-
dade e segurança dos imu-
nizantes são indiscutíveis 
e evidentes na análise do 
atual cenário epidemioló-
gico.
A população adulta, esti-
mada pelo Ministério da 
Saúde em 8.720.953 pessoas, 
foi integralmente atingida 
com as duas doses ou a dose 
única. No dia 21 de setem-
bro, outra espera chegou ao 
fim: o anúncio da vacinação 
de adolescentes de 12 a 17 
anos. Dentre os 936.296 
jovens nesta faixa etária, 

pelo menos 75% haviam 
tomado a primeira dose até 
17 de dezembro.
Em novembro, o Ministério 
da Saúde sinalizou a neces-
sidade de dose reforço para 
toda a população adulta. 
Até então, a dose extra se 
destinava apenas a idosos, 
imunossuprimidos e pro-
fissionais de saúde. Mais 
de 800 mil doses reforço já 
foram aplicadas no Paraná. 
Além disso, a vacinação de 
crianças de 5 a 11 anos foi 
aprovada pela Anvisa na 
última semana. O Estado 
aguarda a oficialização do 
Ministério da Saúde sobre a 
administração destas doses 
neste público, bem como o 
envio das doses específicas.

[RETROSPECTIVA]

Com mais da metade 
da população imunizada, a 
taxa de infecção da doença 
e o agravamento do quadro 
clínico dos pacientes inter-
nados diminuiu considera-
velmente. Nos primeiros 19 
dias de dezembro, o Paraná 
registrou pouco mais de 
três mil casos confirmados 
da doença.
Este número não baixava 
de cinco mil casos mensais 
desde maio de 2020. Já com 
relação aos óbitos a dife-
rença é ainda mais visível, 
menos de 80 mortes no 
período. Este dado não era 
menor que cem desde abril 
de 2020, um mês depois da 

confirmação dos primeiros 
casos no Estado.
Em 31 de março deste ano, 
mais de quatro mil pacien-
tes estavam internados 
em leitos exclusivos para 
atendimento a Covid-19, 
sendo 1,7 mil em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e 2,3 mil em enfermarias. 
Os dados da Regulação de 
Leitos Estadual somam 
atualmente, 322 interna-
mentos em leitos exclusi-
vos, sendo 185 em UTI e 137 
em enfermarias.
“Não há dúvidas de que a 
vacinação foi e continuará 
sendo nossa principal fer-
ramenta contra esse vírus. 

Os dados atuais nos mos-
tram um cenário mais 
esperançoso e próximo de 
chegar ao fim desta guerra 
que já dura quase dois anos. 
Precisamos continuar vaci-
nando e acreditando que 
logo sairemos vitoriosos”, 
diz o secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto.
Até 20 de dezembro o 
Paraná registrava 9.029.039 
primeiras doses, 7.559.880 
segundas doses, 324.873 
doses únicas, 883.744 doses 
reforço e 60.225 doses adi-
cionais. 77,85% da popula-
ção do Estado receberam a 
primeira dose e 67,99% duas 
doses ou dose única.



3

FOLHA EXTRA terça-feira, 28 de dezembro de 2021 - Edição 2648

Política e

Vereadores e prefeito se reuniram na semana passada 
para oficializar a devolução do recurso

Câmara de 
Vereadores 

devolve R$ 226 mil 
para prefeitura de 

Tomazina
Prefeito Flavio Zanrosso 

parabenizou os vereadores pela 
economia e disse que o valor será 

utilizado em prol da população

[DUODÉCIMO]

Da Redação

O prefeito Flávio Zan-
rosso utilizou suas redes 
sociais na última sexta-
-feira (24) para anunciar a 
devolução do Duodécimo 
a prefeitura realizada pela 
Câmara de Vereadores. 
Neste ano, o valor foi de R$ 
226 mil. 

Durante a cerimônia, esti-
veram presentes o pre-

feito Flávio Zan e seu vice 
Rodrigo Faria, além dos 
vereadores Cézar, Mané, 
Derli, Vinão,Edvaldo e 
Célio. Na ocasião, Flávio 
destacou o bom trabalho 
realizado pelos represen-
tantes do Legislativo. “Esse 
recurso é resultado da 
economia e bom uso do 
dinheiro público por parte 
dos nossos vereadores. 
Parabenizo esta atitude 
e agradeço a parceria da 
Câmara com a Prefeitura 
que tem resultado avanços 
e melhorias para o nosso 
município”, destacou Zan-
rosso. 
Em conversa com a Folha 
Extra, o presidente da Casa 
de Leis, vereador Cezar 
Bueno de Melo, parabe-
nizou os trabalhos dos 

colegas que resultaram na 
economia da verba pública. 
Gostaria de agradecer a 
todos os vereadores que 
realizaram um excelente 
trabalho mesmo em um ano 
difícil devido a pandemia. 
Estamos fechando nossos 
trabalhos com chave de 
ouro”, disse.

O vereador também des-
tacou a a importância da 
parceria entre Câmara e 
Prefeitura. “O Executivo 
e o Legislativo estão tra-
balhando juntos e isso é 
muito importante, porque 
estamos vendo vários pro-
jetos e obras que estão 
desenvolvendo o município 

de Tomazina. Os projetos 
sendo bons para população 
vamos aprovar”, disse.
Conforme adiantaram o 
presidente da Câmara e o 
prefeito, o valor de mais 
de R$ 200 mil será aplicado 
para realizar melhorias e 
atender demandas da popu-
lação do município. 

Duodécimo é um adje-
tivo ou substantivo mas-
culino que classifica  algo 
ou alguém que ocupa o 
décimo segundo lugar em 
uma série. Também pode 
ser uma fração que indica 
a décima segunda parte de 
alguma coisa.
O ano civil está dividido em 

duodécimos, conhecidos 
como meses, que são doze. 
A palavra duodécimo tem 
origem no latim  duode-
cimu.
A expressão  duodécimo 
orçamentário remete para 
a Lei Orçamentária Anual 
do Legislativo, e é calculado 
de acordo com o valor da 

receita corrente líquida 
anual do município em 
questão.
O repasse desse duodécimo 
é obrigatório ao poder 
Legislativo e Judiciário. 
Este repasse está men-
cionado na Constituição 
Federal, no artigo 168 que 
diz:  “Os recursos corres-

pondentes às dotações 
orçamentárias, compreen-
didos os créditos suplemen-
tares e especiais, destina-
dos aos órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, 
do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, 
ser-lhes-ão entregues até 
o dia 20 de cada mês, em 

duodécimos”.
No caso da devolução, 
o valor economizado da 
receita repassado pela 
prefeitura a Câmara de 
vereadores é devolvido pelo 
Legislativo ao Executivo 
municipal. 

[O QUE É O DUODÉCIMO?]

Esse recurso 
é resultado da 

economia e bom 
uso do dinheiro 

público por parte 
dos nossos 
vereadores
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4Cidades e

COBRANÇA DO ICMS
Os deputados estaduais do Paraná aprovaram a 

alteração proposta pelo governador Ratinho Junior à 
lei estadual 11.580/1996 conforme as modificações imple-
mentadas pela lei complementar 87/1996. A Lei Kandir, 
como é conhecida, regulamenta a cobrança do ICMS 
nas operações e prestações interestaduais destinadas a 
consumidor final não contribuinte. Ou seja, disciplina a 
cobrança do diferencial de alíquota do imposto pelos Esta-
dos nas transações de entrada e saída de mercadorias.4

‘BANCO VERDE’
O Banco Regional de Desenvolvimento da Região 

Sul (BRDE) chega a 2022 com um desafio ambicioso: 
tornar-se o primeiro ‘banco verde’ do Brasil. A ideia é 
privilegiar o financiamento de projetos sustentáveis, 
colaborando assim para que a Região Sul cumpra o com-
promisso assumido na Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (COP26) de neutralização das 
emissões de carbono.

‘BANCO VERDE I’
Outro objetivo de Wilson Bley, atual presidente da 

instituição, é transformar o BRDE no maior banco de 
desenvolvimento do País. Para isso, ele tem como estra-
tégia a pulverização do crédito como forma de ampliar a 
presença do organismo de fomento na região. Tanto que 
a carteira de financiamento do BRDE, que era de cerca 
de 800 contratos, cresceu para 9 mil, com um total de R$ 
4 bilhões em recursos disponibilizados em 2021.

UNIVERSIDADES ESTADUAIS
As sete universidades estaduais do Paraná man-

tiveram bons resultados em rankings nacionais e inter-
nacionais ao longo de 2021. “As pesquisas científicas 
demonstram a relevância da comunidade acadêmica 
e científica para a sociedade, e de forma ainda mais 
acentuada nesses dois últimos anos, na compreensão 
e no gerenciamento dessa crise sanitária”, destacou o 
superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, Aldo Nelson Bona.

PONTE DA INTEGRAÇÃO
A nova Ponte da Integração Brasil-Paraguai 

está encerrando o ano de 2021 com índice de 74,5% de 
conclusão, um investimento de aproximadamente R$ 
174 milhões. A obra é executada pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), entre os 
municípios de Foz do Iguaçu, na margem brasileira, e 
Presidente Franco, na margem paraguaia. A ponte terá 
760 metros de comprimento e um vão-livre de 470 metros 
– o maior da América Latina.

CAPITAL DO TRIGO
A região dos Campos Gerais tem um município 

que é líder nacional na produção de um produto agrícola. 
Trata-se de Tibagi, que se destaca, há anos, como o maior 
produtor de trigo do Brasil, condição que lhe garante a 
alcunha de ‘Capital Nacional do Trigo’. Tibagi tem uma 
produtividade média de 3,7 mil quilos por hectare. A 
região dos Campos Gerais é a que mais produz trigo no 
Estado do Paraná.

[BALANÇO]

Polícia Rodoviária Federal 
encerra a Operação Natal 2021 

no Paraná
Responsáveis pelas colisões frontais, 406 ultrapassagens 

irregulares foram registradas durante o feriado, representando 
mais de quatro flagrantes por hora de operação

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) encerrou, 
às 23h59 de domingo (26), 
a Operação Natal 2021 
no Paraná. Neste ano, 
durante os quatro dias de 
operação, que teve início 
na quinta (23), agentes da 
PRF flagraram 100 moto-
ristas dirigindo bêbados; 14 
foram presos. 371 conduto-
res ou passageiros estavam 
sem o cinto de segurança, 
além de 75 ocasiões em que 
crianças não utilizavam 
adequadamente um dispo-
sitivo de retenção, como a 
cadeirinha.
A PRF registrou 99 aciden-
tes, 129 feridos e 12 mortos. 
Na operação do ano pas-
sado, durante o período de 
restrições impostas pela 
pandemia, entre os dias 

24 e 27 de dezembro, 62 
acidentes foram atendidos, 
84 pessoas ficaram feridas 
e outras cinco perderam 
a vida. Os dados são pre-
liminares e podem sofrer 
alterações.
Foram registradas 406 
ultrapassagens irregu-
lares durante o feriado, 
representando mais de 
quatro flagrantes por hora 
de operação. Esse tipo de 
ultrapassagem é respon-
sável pela maioria dos 
acidentes do tipo colisão 
frontal, onde o motorista 
não consegue efetuar 
em tempo a manobra de 
ultrapassagem ou força a 
ultrapassagem, colidindo 
frontalmente com o veí-
culo que está trafegando 
no sentido contrário. Oito 

pessoas perderam a vida 
nesse tipo de acidente 
durante o feriado, número 
que corresponde a mais de 
66% do total de 12 mortos.
Foram fiscalizadas 10.346 
pessoas e 10.149 veícu-
los. 2.847 infrações foram 
registradas pelos policiais, 
nos cerca de quatro mil 
quilômetros de rodovias 
federais da circunscrição 
da PRF no Paraná. No 
total, 105 veículos foram 
recolhidos, por diferentes 
irregularidades.
Além disso, foram apreen-
didos pelos policiais rodo-
viários federais no Paraná 
mais de 182 quilos de maco-
nha, seis veículos foram 
recuperados e 36 pessoas 
foram detidas por diversos 
motivos.

Assessoria



Radar e 5
FOLHA EXTRA terça-feira, 28 de dezembro de 2021 - Edição 2648

[TRÂNSITO]

Um acidente regis-
trado na manhã desta 
segunda-feira (27) deixou 
um motorista ferido no 
Centro de Wenceslau Braz. 
De acordo com informações 
apuradas pela reportagem, 
o condutor transitava pela 
Av. Getúlio Vargas em 
um GM Celta no sentido 

Vila Toyoki para o Centro 
quando, nas proximidades 
da pizzaria A Grande Famí-
lia acabou colidindo contra 
um poste. 
A equipe da Polícia Militar 
foi acionada e esteve no 
local e, segundo informa-
ções preliminares, o moto-
rista apresentava sinais 

de embriagues. Ele foi 
socorrido e encaminhado 
ao Hospital de Caridade 
São Sebastião para receber 
atendimento médico. Já o 
automóvel foi guinchado e 
elevado para a 2ª Compa-
nhia da PM.

Carro bate em poste no Centro 
de Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira 
na Av. Presidente Getúlio Vargas

Da Redação

[TRAGÉDIA]

Uma tragédia como-
veu familiares e amigos de 
uma mulher e um jovem 
que morreram em um 
grave acidente de trân-
sito registrado na última 
sexta-feira (24) na PR-090.
O acidente aconteceu no 
trecho da rodovia que 
liga os municípios de 
Ventania a Piraí do Sul. 
Josilda Brandt (42) e seu 
filho Victor Brandt (16), 
moradores do município 
de Ibaiti, estavam via-
jando para passar o Natal 

com familiares na cidade 
de Castro. Porém, durante 
o trajeto o automóvel das 
vítimas, um Fiat Uno, 
acabou se envolvendo 
em um acidente com um 
caminhão Mercedes Benz 
e, infelizmente, os dois 
ficaram presos às ferra-
gens e vieram a óbito. 
A morte de mãe e filho 
causou forte comoção 
nas redes sociais, princi-
palmente entre amigos e 
familiares na cidade de 
Ibaiti.

Acidente mata mãe 
e filho que viajavam 
de Ibaiti para passar 

o Natal em Castro
Acidente aconteceu na sexta-feira na 
PR-092, trecho da rodovia que liga os 
municípios de Ventania a Piraí do Sul

Da Redação

[TRAGÉDIA]

Uma tragédia regis-
trada na manhã desta 
segunda-feira (27) assolou 
uma família e comoveu 
moradores do município 

de São José da Boa Vista. 
De acordo com informa-
ções apuradas pela repor-
tagem, uma família veio 
passar alguns dias na casa 

de familiares no bairro Pes-
caria. Já na manhã desta 
segunda-feira, por volta 
das 09h00, o bebê de apenas 
dois anos de idade acabou 

caindo em uma represa e 
se afogou. 
Os familiares da criança 
levaram o bebê até o hospi-
tal de São José da Boa Vista, 

mas infelizmente o médico 
não conseguiu reanimar 
a criança que entrou em 
óbito.

Da Redação

Criança chegou a ser socorrida e foi levada ao hospital, mas acabou perdendo a vida
Bebê de dois anos morre afogado em São José da Boa Vista
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ICP
EMPOLGANTE
XANGORUMÇ
AGNUQMEA

BUMERANGUED
EMTENENTE
STOAIOM
PRESARGA
RESSUFOCAR

DECENTEERICO
NIORLANDOS

SAPATODAC
TRAIFIBRA
AOCAIRCRU
ICHINGGAS
SALADOTRONO

B

(?) aérea:
é captada
por drones

(?) branco:
a base do
drinque
mojito

Fazer o (?)-
culpa:

admitir o
erro (lat.)

Número
inteiro in-

determina-
do (Mat.)

A região
do Delta

do Parnaí-
ba (abrev.)

Sufixo de
"chileno"

Letra que
precede o
apóstrofo

Brinquedo
de origem

austra-
liana

Funcioná-
rio da lim-
peza urba-
na (bras.)

Que não
atenta

contra a
moral

Deve ser ti-
rado ao

entrar na
mesquita

Destino
turístico 

da Flórida
(EUA)

Cada 
uma das
cartas 
do tarô

Ídolo do
futebol

português

Antes de
Cristo

(abrev.)

O (?) das
folhas: o
outono
(poét.)

Diz-se 
do couro
ainda não

curtido
Recinto do

palácio
imperial

onde
Pedro II

recebia os
súditos
para o

beija-mão 

Viola a con-
fiança de

Conhecido 
como "O 
Livro das 

Mutações"

Gálio
(símbolo)
Prematu-
ramente

Força mo-
ral (fig.)

E, em
inglês

Entusias-
mo (pop.)
Feitio do

rodo

Asfixiar
Principal

atrativo do
telejornal

Mingau 
de fubá

Combustí-
vel (ing.)

Criado
particular

Corpo
celeste

Conjunto de proce-
dimentos médicos

recomendados pelo
obstetra à gestante

nos meses
que ante-
cedem o

parto

Orixá da
justiça

O efeito vi-
sado pelo
diretor nas
cenas de
ação dos

filmes

Patente
militar

Texto do 
doutorando

"Trair e Coçar, É Só
Começar"  (Teat.) 

(?) piscar de olhos:
rapidamente (pop.)

As pala-
vras com
a mesma

raiz

Profissio-
nal como o
gondoleiro
de Veneza

(?) nullius,
coisa 

sem dono
(latim)

Sul
(abrev.)
Encarce-

rada

(?) Brás,
ator

Ponto mais
baixo (fig.)

Estou
(pop.)

Bilateral
(a ação)

3/and — mea — res. 4/fuel. 5/nadir — xangô. 6/i ching. 7/orlando — tenente. 8/cognatos.
Gkay e Neymar Jr. protago-

nizaram uma situação hilária nas 
redes sociais na madrugada desta 
segunda-feira (27). A interação 
aconteceu depois que a influencer, 
que viu o cachê aumentar astro-
nomicamente depois do sucesso 
da "Farofa da Gkay", relatou uma 
situação ocorrida durante viagem 
para Nova York, onde ela passou 
o natal. "E eu que fui pedida em 
casamento hoje do nada", contou a 
humorista. Neymar, que comprou 

uma mansão de R$ 20 milhões para 
passar o natal com a família, ques-
tionou: "E tu não aceitou?". Gkay, 
então, respondeu na lata: "Porque 
não era você".
A interação, que ocorreu no Twit-
ter, levou os internautas à loucura. 
"É gol da Gkay! Que golaço", brin-
cou um internauta. "Vai que é tua, 
Neymar", disse um rapaz. "Mona, 
se manca, tá furando meu olho, 
né?", debochou outra seguidora.

Vem aí novo casal? Gkay 
dá resposta sincerona sobre 

casamento para Neymar

Poliana 
Abritta é 

afastada às 
pressas do 
Fantástico

Uma das respon-
sáveis por apresentar 
o Fantástico, Poliana 
Abritta, não esteve 
presente na última 
edição do ano do pro-
grama. De acordo com 
informações do TV 
Pop, Poliana gravou 
as chamadas de fim de 
ano e do Show da Vida 
normalmente durante 
a semana, mas a emis-
sora escolheu afastá-
-la após a apresenta-

dora comunicar que 
seu marido, Chico 
Walcacer, estava com 
sintomas de gripe. 
Ana Paula Araújo 
ficou no lugar de 
Poliana. A jornalista 
já comanda o Bom Dia 
Brasil, e apresentou 
sozinha o programa, 
já que Maju Coutinho 
está escalada para 

o plantão da virada 
de ano. O surto de 
Influenza no Rio de 
Janeiro fez com que 
a Globo ficasse ainda 
mais rígida com os 
cuidados para evitar 
a contaminação de 
seus colaboradores, 
por isso o afastamento 
rápido de Poliana.

Caetano Veloso 
e esposa são 
diagnosticados 
com Covid-19: 
"A pandemia 
não acabou"
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7
JUNDIAÍ DO SUL

WENCESLAU BRAZ

WENCESLAU BRAZ

SANTANA DO ITARARÉ

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. 
02/2021

CEDENTE: Município de Jundiaí do Sul/PR, com 
sede à Praça Pio X, nº. 260 inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 76.408.061/0001-54.
CESSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI-
GOS DOS EXCEPCIONAIS DE JUNDIAÍ DO SUL 
- PR, inscrita no CNPJ nº. 07.450.470/0001-04, 
estabelecida na Rua São Francisco, nº. 300, no 
Município de Jundiaí do Sul - PR. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com fundamento na 
Lei Municipal nº. 646 de 29 de outubro de 2021.
OBJETO: Autoriza a Cessão de Uso de - 1 (um) 
veículo novo, marca/modelo  CHEV/SPIN 1.8L AT 
ACT7, Espécie/Tipo: passageiro automóvel, placa 
RHK 4C52, chassi 9BGJK7520NB122302, RENA-
VAM 01275889180, de cor prata, Álcool/gasolina, 
ano/modelo 2021/2022, potência 111cv/1800, 
lotação  07 lugares, adquirido através de recursos 
federais, proveniente de emenda parlamentar nº. 
202040560007, programa Proteção Social no 
Âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), deliberado para entidade através da Ata 
nº. 07/2020 do CMAS- Conselho Municipal de As-
sistência Social e aprovado o plano de aplicação 
através da resolução 04/2020 de 28 de maio de 
2020 do CMAS cadastrado no patrimônio sob nº. 
V001-SPIN – plaqueta 27902021 -  SIM AM=V-
001-SPIN. 

 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICA-
ÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 53/2021 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
NAS MODALIDADES “ANÁLISE E ASSESSO-
RIA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS” 
A SEREM REALIZADOS PELA CAIXA NOS 
EMPREENDIMENTOS DETALHADOS NO ITEM 
POSTERIOR - PROGRAMA FINISA, LEI MUNI-
CIPAL N° 2.999/2021, CONFORME DEMANDA 
APRESENTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE WENCESLAU BRAZ/PR”. A Comissão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “VIII”, da Lei 
Federal n° 8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 
9.648, de 27 de maio de 1998, TORNA PÚBLICO, 
que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal – ATAHYDE 

FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu decisão 
no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto 
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, no valor da 
tarifa para a prestação dos serviços que totaliza R$ 
38.362,86 (trinta e oito mil, trezentos e sessenta e 
dois reais e oitenta e seis centavos), tudo conforme 
documentos nos autos. Wenceslau Braz-PR, 24 de 
dezembro de 2021. ATAHYDE FERREIRA DOS SAN-
TOS JÚNIOR-PREFEITO 

Extrato - Contrato nº 059/2021 (PMWB)-Processo 
Administrativo nº 149/2021 (PMWB) Dispensa de 
Licitação nº 053/2021 (PMWB) Órgão gestor: O Muni-
cípio de Wenceslau Braz – Paraná, inscrito no CNPJ/
MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: “A contratação 
dos serviços nas modalidades “Análise e Assessoria 
de Projetos e Empreendimentos” a serem realizados 
pela CAIXA nos empreendimentos detalhados no 
item posterior - Programa FINISA, Lei Municipal n° 
2.999/2021, conforme demanda apresentada pela 
Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz/PR”.Prazo 
de vigência: 365 (trezentos e sessenta  e cinco) 
dias consecutivos, ou seja 25 de Dezembro de 2021 
à 24 de Dezembro de 2022. CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CEF, no valor da tarifa para a prestação 
dos serviços que totaliza R$ 38.362,86 (trinta e oito 
mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis 
centavos). Wenceslau Braz-PR, 24 de dezembro de 
2021. Atahyde Ferreira dos Santos Junior-Prefeito

DO VALOR: O presente Termo de Cessão de Uso 
NÃO envolve transferência de Recursos financeiros 
orçamentários entre os partícipes.
VIGÊNCIA: 03/11/2021 à 31/12/2024.
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal PR.                                      
Jundiaí do Sul/PR, 03 de novembro de 2021 
Eclair Rauen      
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2021
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
022/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: ERICKSON DE ASSIS FERREIRA 
- MEI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR, 
REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 412400420200001 
SIGTV GND 4.
 
Valor: R$ 22.851,30 (vinte e dois mil oitocentos e 
cinquenta e um reais e trinta centavos).

Data da Assinatura do Contrato: 27/12/2021.
Data da Vigência do Contrato: 27/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2021
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
022/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: S. C. COMERCIAL EIRELI – EPP 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR, 
REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 412400420200001 
SIGTV GND 4.
 
Valor: R$ 2.708,76 (dois mil setecentos e oito reais 
e setenta e seis centavos).

Data da Assinatura do Contrato: 27/12/2021.
Data da Vigência do Contrato: 27/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2021
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
022/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRE-
LI - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR, 
REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 412400420200001 
SIGTV GND 4.
 
Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).

Data da Assinatura do Contrato: 27/12/2021.
Data da Vigência do Contrato: 27/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2021
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
022/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: MAW COMERCIO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR, 
REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 412400420200001 
SIGTV GND 4.
 
Valor: R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro 
reais).

Data da Assinatura do Contrato: 27/12/2021.
Data da Vigência do Contrato: 27/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2021
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
022/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: ARICANDUVA COMERCIO DE 
ARTIGOS DE PLASTICO EIRELI - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR, 
REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 412400420200001 
SIGTV GND 4. 
Valor: R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta 
reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/12/2021.
Data da Vigência do Contrato: 27/12/2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, face 
aos autos do presente Processo Licitatório, referente ao 
Pregão Eletrônico 022/2021 HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do Artigo 43, da 
Lei 8.666/93, em favor dos licitantes vencedores:
ERICKSON DE ASSIS FERREIRA - MEI, no valor de R$: 
22.851,30 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e um 
reais e trinta centavos).
S. C. COMERCIAL EIRELI – EPP, no valor de R$: 2.708,76 
(dois mil setecentos e oito reais e setenta e seis centavos).
COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI - EPP, no valor de R$: 
490,00 (quatrocentos e noventa reais).
MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA - ME, no valor de R$: 864,00 (oitocentos e sessenta 
e quatro reais).
ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO 
EIRELI - EPP, no valor de R$: 2.550,00 (dois mil quinhentos 
e cinquenta reais).
Santana do Itararé, 27 de dezembro 2021.
JOSÉ DE JESUZ IZAC 
PREFEITO MUNICIPAL



Destaque e
FOLHA EXTRA terça-feira, 28 de dezembro de 2021 - Edição 2648

Vai viajar? PM dá dicas para deixar sua casa 
segura e pegar a estrada sem acidentes

Com avanço da vacinação e baixas nos números da Covid-19, população está mais tranquila para 
voltar a passear, mas não se pode deixar de lado os cuidados com outras coisas importantes

Com o avanço da vaci-
nação contra a Covid-19 e a 
flexibilização nas regras de 
isolamento social, o verão 
2022 traz novas possibilida-
des de férias e lazer para os 
paranaenses. As viagens 
e os passeios que tiveram 

de ser suspensos no final 
do ano passado em função 
da pandemia estão de volta 
ao planejamento de muitas 
famílias.
Pensando nisso, a Folha 
Extra traz aos leitores algu-
mas dicas da Polícia Militar 

para tornar as viagens 
de final mais seguras nas 
estradas e também de como 
prevenir as residências de 
assaltos enquanto os mora-
dores estiverem fora. 
No mês de dezembro e 
janeiro, segundo um levan-

tamento divulgado pelo 
Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV), 
há um aumento de cerca de 
10% nas mortes causadas 
por ocorrências de trân-
sito, em comparação aos 
demais meses do ano. Além 

do aumento considerável 
nos furtos residenciais, 
especialmente em épocas 
de movimento intenso, 
onde há distrações com 
festas e viagens e todos 
ficam suscetíveis a assaltos 
e invasões.

Da redação

[FIM DE ANO]

Todo fim de ano nas 
estradas é a mesma coisa, 
trânsito intenso, longas 
filas e pessoas apressadas 
para chegar ao seu local de 
destino. Tudo isso, junta-
mente com a imprudência 
pode resultar em graves 
acidentes de trânsito. 
Segundo o Cabo Fonseca, 
da 2° Companhia da Polícia 
Militar de Wenceslau Braz, 
a melhor forma de evitar 
frustações ou acidentes é 
o planejamento. “Sair com 
antecedência é sempre 
melhor para evitar abor-
recimentos no caminho. 
A pressa de chegar mais 
rápido pode causar aciden-
tes graves de trânsito, por 
isso planejar é tão impor-
tante para que não seja 
necessário se apressar”, 
comentou. 
O policial ainda deu dicas 
de como se manter seguro 
e tranquilo no trânsito. 
“Uma das principais coisas 
é manter a revisão do veí-

culo em dia para evitar 
qualquer transtorno, 
checar principalmente os 
sistemas de freios, suspen-
são, bateria, faróis, pneus, 
lanternas e palhetas dos 
limpadores. Evitar ultra-
passar os limites de veloci-
dade ou realizar manobras 
em locais proibidos. Não 
mexer no celular enquanto 
dirige e não dirigir com 
sono também são dicas 
válidas. Além disso, é 
importante lembrar que 
bebida alcoólica e direção 
não combinam em nenhum 
momento, por isso deve-se 
ser prudente com os demais 
colegas de trânsito”, enfa-
tizou.A segurança no tran-
sito, principalmente nesta 
época do ano, deve ser 
ainda mais reforçada. Com 
cuidados básicos pode-se 
evitar graves acidentes. 
Protegendo a si mesmo 
você estará protegendo 
também os que estão ao 
seu redor. 

[SEGURANÇA NO TRÂNSITO]

No período do ano 
em que chega a hora de 
passear, é importante que 
as pessoas estejam atentas 
para que a alegria e diver-
são não se transformem em 
prejuízo. O índice de inva-
sões e roubos residenciais 
costuma crescer no feriado. 
O motivo é simples, é nesse 
período que as famílias 

viajam e deixam os imóveis 
vazios, o que facilita a ação 
criminosa. 
Ainda segundo o policial 
Cabo Fonseca, a melhor 
forma de proteger sua casa 
é evitar deixar explícito que 
o local ficará vazio. “Um dos 
maiores cuidados é evitar 
mostrar que está prestes a 
viajar. Um exemplo disso é 

evitar arrumar bagagens 
no carro em frente à casa ou 
com o porta malas virado 
para rua. É sempre bom 
avisar um parente ou amigo 
próximo para que ele dê 
uma olhada na residência 
enquanto estiverem fora”, 
disse. 
O policial militar ainda 
explica que outras manei-

ras de se prevenir furtos 
nesta época é manter uma 
iluminação na residência, 
pois casas escuras e entra-
das pouco visíveis são atra-
tivos para invasores. Evitar 
divulgar nas redes sociais 
que estará em viagem, para 
que pessoas estranhas não 
saibam seu paradeiro e a 
situação do seu lar, além de 

não deixar chaves perto de 
entradas e portas ou outros 
esconderijos fora da casa, 
pois podem ser facilmente 
encontradas. 
Seguindo esses cuidados 
básicos, pode-se ter uma 
viagem mais tranquila 
livre de possíveis surpre-
sas desagradáveis na volta 
para casa. 

[SEGURANÇA RESIDENCIAL]


