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ACESSE-ME

Médico sem validação em 
medicina é preso atendendo em 
pronto-socorro no Norte Pioneiro

Sorteio de Dia das Mães da 
Farmavida é sucesso mais uma vez
Realizando compras de qualquer valor em itens de perfumaria 

os clientes concorriam a três prêmios

Homem é 
executado a tiros 
no Norte Pioneiro

[NOITE VIOLENTA] [CRIME]
Mototaxista é 
assassinado com tiro 
no peito em Santo 
Antônio da Platina

[INVESTIMENTOS]
Japira recebe emenda 
parlamentar de R$700 

mil para investimentos 
em Saúde e Educação

Além do recurso, foram cedidos também dois novos 
ônibus escolares para agregar a frota municipal

Municípios do Norte 
Pioneiro estão na rota do 
“Comboio da Saúde 2022”
Programa do governo do estado estava parado devido 
a pandemia da Covid-19. Jacerezinho, Ibaiti e Cornélio 

Procópio estão no itinerário deste ano

[SAÚDE]

Casa da Cultura de 
Jaguariaíva sedia lançamento 

do livro “Histórias 
Ferroviárias: Paraná-Santa 

Catarina”

[REGISTRANDO LEMBRANÇAS]

Aos 84 anos de idade, autor relata em seu livro suas 
memórias do tempo em que trabalhou na Rede Ferroviária
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Cidades e

Assessoria

A secretaria munici-
pal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (SMECEL), 
através do Departamento de 
Cultura, promoveu em par-
ceria com a Editora Estúdio 
Texto de Ponta Grossa, na 
noite de sábado (14), na Casa 
da Cultura “Prof. Dr. João 
Batista da Cruz”, o lança-
mento do livro “Histórias 
Ferroviárias: Paraná-Santa 
Catarina” de autoria de Jorge 
Francisco Mendes, cuja obra 
integra a Série Memórias da 
editora.
Residente em Jaguariaíva, 
o autor atualmente é dele-
gado do Sindicato dos Fer-
roviários. Aos 84 anos de 
idade ele relata em seu livro 
suas memórias do tempo 
em que trabalhou na Rede 
Ferroviária, especialmente 
em Jaguariaíva, na antiga 
RVPSC/RFFSA. O prefá-
cio do livro foi elaborado 
pelo historiador jaguariai-
vense, membro da Acade-

mia de Letras dos Campos 
Gerais e diretor municipal 
de Turismo, Rafael Gustavo 
Pomim Lopes.
Familiares do autor e comu-
nidade em geral prestigia-
ram o lançamento. O diretor 
municipal de Cultura, Viní-
cius Schadner, agradeceu 
a presença de todos e para-
fraseou o prefácio, além de 
parabenizar o autor e desta-
car a contribuição que este 
tem dado à municipalidade 
ao longo de sua história, no 
sentido de promover o res-
gate histórico. Demonstrou 
ainda grande satisfação em 
sediar o evento na Casa da 
Cultura, cujo espaço serve 
também a está finalidade e 
coaduna-se com a política 
da atual gestão da prefeita 
Alcione Lemos de apoiar e 
incentivar escritores locais.
A filha do autor, Ione Mendes 
do Prado, também fez uso 
da palavra. Emocionada, 
relatou o amor do pai pela 

ferrovia e a importância de 
seu labor na criação de sua 
família. Já o autor, Jorge 
Francisco Mendes, agrade-
ceu a presença de todos e 
demonstrou todo seu amor 
pela antiga profissão e a 
emoção ao poder comparti-
lhar suas experiências atra-
vés do livro. A editora res-
ponsável, Josiane Blonski, 
salientou a importância e a 
riqueza histórica que a obra 
representa, bem como sua 
admiração por produções 
de cunho histórico-cultural.
A cerimônia encerrou com 
uma confraternização e 
sessão de autógrafos. O livro 
“Histórias Ferroviárias: 
Paraná-Santa Catarina” 
custa R$30 reais. Interessa-
dos podem num exemplar 
podem adquirir no Sindicato 
dos Ferroviários, situado 
na Estação Cidadã “Agente 
Durvalino de Azevedo”.

Casa da Cultura de Jaguariaíva 
sedia lançamento do livro 
“Histórias Ferroviárias: 
Paraná-Santa Catarina”

[REGISTRANDO LEMBRANÇAS]

Aos 84 anos de idade ele relata em seu livro suas memórias 
do tempo em que trabalhou na Rede Ferroviária

[CONSCIENTIZAÇÃO]

Siqueira Campos 
promove ações de 
combate ao abuso 

sexual infantil
Nesta segunda-feira crianças 
do Lar do Menor receberam 

palestras com orientações sobre 
ao assunto

A prefeitura municipal 
de Siqueira Campos, através 
do CRAS (Centro de Referên-
cia a Assistência Social) e 
com apoio do Conselho Tute-
lar, esta realizando ações de 
combate ao abuso sexual 
infantil. 
Nesta segunda-feira (16), as 
equipes realizaram ações 
junto as crianças que estu-
dam no Lar do Menor Siquei-
rense. Durante as pales-
tras, os pequenos receberam 
orientações sobre o assunto 
e puderam saber um pouco 
mais sobre a campanha 
“Maio Laranja”. Entre as 
palestras, as crianças conhe-
ceram a história de Araceli 
que motivou a criação do 
18 de Maio que marca o Dia 

Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 
O prefeito Luiz Henrique 
Germano, que participou 
da ação, comentou sobre a 
importância do tema. “A 
preocupação da prefeitura é 
grande com nossos pequenos, 
pois sabemos que, infeliz-
mente, no Brasil diariamente 
crianças de todas as idades 
são abusadas. É pensando 
nisso que estamos realizando 
várias ações de conscienti-
zação para que possamos 
reduzir essa triste realidade. 
Não podemos fingir que não 
sabemos ou que não ouvi-
mos, temos que proteger e 
preservar nossas crianças”, 
comentou. 

Por Marcelo Aguiar
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Política e
[INVESTIMENTOS]

Japira recebe emenda parlamentar 
de R$700 mil para investimentos 

em Saúde e Educação

Além do recurso, foram cedidos também dois novos 
ônibus escolares para agregar a frota municipal

Na última sexta-feira 
(13), o prefeito de Japira, 
Paulo Morfinati, o Paulinho, 
recebeu a visita do deputado 
federal Aliel Machado. 
Na ocasião, foram discutidas 
demandas relacionadas a 
melhorias e investimentos 
no município. Além disso, 

o deputado aproveitou para 
reafirmar seu compromisso 
de trabalho com a população 
japirense. 
Durante o encontro, o depu-
tado também atualizou o 
andamento das indicações de 
novos recursos, destinando 
R$700 mil para os setores de 

Saúde e Educação e também 
mais  dois ônibus escolares, 
para continuidade da renova-
ção da frota municipal.
O prefeito Paulinho agradeceu 
a parceria e ressaltou a impor-
tância dos recursos para o 
município. “Quero agradecer 
o deputado Aliel Machado que 
sempre se prontificou a ajudar 
e apoiar as demandas da nossa 
cidade. Esses recursos são 
muito importantes para nosso 
município. Realizaremos 
melhorias no setor de Saúde 
e Educação, e com os novos 
ônibus escolares adquiridos, 
aumentaremos nossa frota, 
além de podermos oferecer 
um transporte mais confor-
tável e seguro para nossos 
alunos”, disse. 
A reunião contou também 
com a presença dos vereado-
res, Alesandro Oliveira, Alex 
Tomazi e Marcos Antônio, 
além da equipe de secretários 
e diretores da administração 
municipal.

Assessoria

Assessoria

O deputado estadual 
Tercilio Turini reforçou 
o pedido à Secretaria da 
Infraestrutura e Logística do 
Estado e ao DER/Paraná para 
execução urgente de melho-
rias na PR 092, no trecho entre 
Santo Antônio da Platina e 
Andirá. “É uma reivindicação 
de prefeitos de municípios do 
Norte Pioneiro, vereadores, 
lideranças e moradores da 
região. Queremos atenção 
especial para realização das 
obras e serviços na rodovia”, 
diz o deputado.
Em requerimento aprovado 
na Assembleia Legislativa, 
Tercilio Turini argumenta 
que o trecho tem grande 
fluxo de veículos, principal-
mente de carretas, por ser 
rota alternativa à rodovia 
anteriormente pedagiada. 
O trajeto começa em Santo 
Antônio da Platina, pela BR 
153, passa pelo Bairro Monte 
Real e por Barra do Jacaré, 
chegando até Andirá. São 
39 quilômetros, com vários 
locais esburacados e o asfalto 

em péssimas condições (ver 
fotos).
Alertando para o risco de aci-
dentes pelas más condições 
do asfalto, o deputado lembra 
que em junho de 2021 já havia 
enviado requerimento sobre 
o problema na PR 092. Na 
ocasião, o DER informou que 
a manutenção no pavimento 
do trecho estava programada 
para o decorrer do segundo 
semestre de 2021.
“Infelizmente não foi feito. 
Queremos saber o motivo e 
também quando a recupera-
ção será efetivamente reali-
zada pelo DER, atendendo 
reivindicação da comunidade 
do Norte Pioneiro e garan-
tindo segurança aos cidadãos 
que trafegam pela rodovia 
diariamente”, reafirma o 
parlamentar.
“Pedimos urgência no reca-
peamento asfáltico, melho-
rias nos acostamentos e 
reforço na sinalização com 
pintura de faixas e instalação 
de placas”, destaca o deputado 
estadual Tercilio Turini.

Deputado pede melhorias 
e revitalização para 

PR-092
Pedido é referente ao trecho da rodovia 

que liga Santo Antônio da Platina a Andirá

[SOLICITOU]

Alianças políticas em 
diferentes esferas do governo 
e um trabalho alinhado junto 
a Câmara de Vereadores estão 
fazendo com que a prefeitura 
de Siqueira Campos conquiste 
investimentos importantes 
para o município. Na semana 
passada, o deputado federal 
Sandro Alex esteve no municí-
pio e anunciou mais recursos. 
Sandro foi recebido pelo pre-
feito Luiz Henrique Germano 
e sua equipe e os dois trataram 

de assuntos importantes como 
os investimentos já realizados 
para a reforma da Rua Mato 
Grosso, um sonho antigo da 
população siqueirense, além 
da restauração do aeroporto. 
Sandro ainda falou sobre uma 
verba de R$ 250 mil para Santa 
Casa.
Com a presença de diretores 
e secretários do Executivo 
municipal, a reunião ainda 
apresentou ao deputado algu-
mas demandas do município 

onde foram discutidas ferra-
mentas para poder viabilizar 
novos recursos. Os principais 
pedidos feitos ao deputado 
foram verbas para área da 
Saúde e Santa Casa, para 
aquisição de veículo e maqui-
nários para reforço da frota, 
recursos para pavimentação 
de ruas e para conclusão de 
obras. 

Germano e Sandro Alex falam 
sobre investimentos para 

Siqueira Campos
Deputado federal esteve no município na semana passada e anunciou 

uma verba de R$ 250 mil para Santa Casa
Da Redação
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4Cidades e

CANDIDATO
O deputado Filipe Barros (PL) com base eleitoral em 

Londrina (região Norte) abriu mão da reeleição, em tese, 
relativamente tranquila – para disputar o governo do Paraná 
a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, 
a ideia é garantir um palanque para Bolsonaro diante da 
indefinição do governador Ratinho Júnior (PSD) sobre quem 
apoiará na disputa pela Presidência da República.

AINDA TEM TEMPO
Até sexta-feira, 13, foram entregues no Paraná 1.378.050 

declarações do Imposto de Renda de 2.220.000 esperadas. 
Restam cerca de 800 mil documentos para serem entregues 
em apenas duas semanas para o encerramento do prazo 
sem pagar multa. O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o 
valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor 
do imposto de renda.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Já estão abertas as inscrições para o Pedala Metropoli-

tano. Nesta edição, o percurso ciclístico será entre Curitiba e 
Fazenda Rio Grande, no dia 5 de junho. Esta edição, devido à 
intensidade da atividade, não é recomendada para iniciantes.

PESQUISA
Atualmente, 21% dos eleitores no País se dizem de 

direita, praticamente o dobro dos que afirmam ser de 
esquerda, 11%. O maior grupo, porém, segue sem se iden-
tificar com nenhum dos lados da polarização, tampouco 
com o centro. A mais recente edição da pesquisa, realizada 
em dezembro do ano passado com 5.850 entrevistados pelo 
Instituto DataSenado, mostra um crescimento dos eleitores 
“nem de direita, nem de esquerda, nem de centro”.

NOVA UNIDADE
A cada ano, o oeste cresce mais e recebe grandes 

investidores. Agora a novidade é que a Volvo, fabricante de 
automóveis sueca, vai se instalar na região.O desembarque 
será em Toledo na sede do Biopark.  “A gente fica lisonjeado 
e a gente vê que o trabalho que a gente tem feito dentro do 
Biopark começa a ser reconhecido pelo mercado”, diz Victor 
Donaduzzi, diretor de Educação do Biopark.  

ELEIÇÕES
Sem espaço para tentar a reeleição, o senador Alvaro 

Dias (Podemos) planeja “cair para cima” e pode novamente 
concorrer à Presidência da República. O Podemos avançou 
alguns passos a mais rumo à pré-candidatura do senador 
Flávio Arns, 71 anos, ao governo do Estado.

VOZ AOS IMBECIS
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse que a 

internet deu voz aos imbecis. Ele reverberou o que afirmara 
Umberto Eco em 2015. O professor de semiótica italiano 
cunhou a célebre frase segunda qual “as redes sociais deram 
voz a uma legião de imbecis”. ” A internet deu voz aos imbe-
cis. Hoje, todo mundo é especialista. A pessoa coloca terno, 
gravata, um painel falso de livros atrás e começa a falar… 
desde guerra na Ucrânia até (sobre) gasolina, passando pelo 
Judiciário, e acaba sempre atacando o Supremo”, disse.

A Covid-19 afetou dire-
tamente muitos serviços na 
área da Saúde, principal-
mente durante o auge da 
doença que colocou os siste-
mas brasileiros em cheque 
fazendo com que outros tipos 
de atendimentos tivessem 
que ser suspensos, como é o 
caso das cirurgias eletivas. 
No Paraná, passado o estado 
de pandemia, o governo esta-
dual trabalha para zerar a fila 
de espera por esses procedi-
mentos que se tornou ainda 
maior devido a Covid-19.
Além de um investimento na 
casa dos R$ 150 milhões em 
recursos para o programa 
Opera Paraná, o governo 
também anunciou a reto-
mada do programa Comboio 

da Saúde que, após dois anos 
suspenso devido a pande-
mia, irá voltar a percorrer 
os municípios paranaenses 
para realização de consultas e 
exames pré-operatórios. Dois 
municípios do Norte Pioneiro 
estão no itinerário. 
O objetivo do programa é per-
correr municípios e adiantar 
o atendimento dos paciente 
que já estão na fila de espero 
para agilizar o processo de 
realização das cirurgias. São 
pouco mais de R$ 10 mi que 
irão proporcionar ao menos 
5,8 mil cirurgias. 
Na região do Norte Pioneiro, 
o programa Comboio Saúde é 
esperado nos municípios de 
Ibaiti, Jacarezinho e Norte 
Pioneiro. As datas ainda 

não foram divulgadas, mas 
serão informadas a popula-
ção através das Regionais de 
Saúde e das prefeituras dos 
municípios participantes. 
Além de Ibiporã, que abre o 
calendário,o comboio deve 
realizado ainda em Jandaia 
do Sul, Arapoti, Campo Largo 
e Telêmaco Borba nas próxi-
mas semanas. 
Além de receber o Comboio 
para realização de consultas 
e exames, os hospitais de Cor-
nélio Procópio e Jacarezinho 
também estão entre os que 
irão realizar as cirurgias de 
cataratas nesta fase do pro-
grama. A lista ainda conta 
com os hospitais de Campo 
Largo, Irati, Londrina e 
Cascavel.

Municípios do Norte Pioneiro 
estão na rota do “Comboio da 

Saúde 2022”
Programa do governo do estado estava parado 

devido a pandemia da Covid-19. Jacerezinho, Ibaiti 
e Cornélio Procópio estão no itinerário deste ano

Por Marcelo Aguiar

[SAÚDE]
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Homem é executado a tiros 
no Norte Pioneiro

[NOITE VIOLENTA]

Vítima chegou a ser socorrida e levada ao Pronto 
Socorro, mas morreu no hospital

Um homem foi execu-
tado a tiros na noite deste 
domingo (15) no município 
de Cornélio Procópio. 
De acordo com informações 
divulgadas pela Polícia Mili-
tar, por volta das 21h45 a 
equipe foi acionada para dar 
atendimento a uma ocorrên-
cia de disparo de arma de fogo 
após populares ouvirem tiros 
no bairro “Multirão”. Diante 
do chamado, os policiais 
foram até a Rua Francisco 

Orlando Atisano para averi-
guar a situação. 
No local, em contato com 
populares, este relataram 
que uma pessoa havia sido 
alvejada, mas foi socorrida 
e encaminhada a Santa Casa 
para receber atendimento 
médico. Já os suspeitos 
teriam fugido em direção ao 
bairro Florência Rebolho. 
Durante diligências em busca 
dos suspeitos, os policiais 
encontraram uma pick-up 

Fiat Strada que havia sido 
roubada no município de 
Itambaracá. Também foi 
apreendido um estojo calibre 
9 mm.
Enquanto os  policiais 
seguiam no atendimento a 
ocorrência, a equipe foi infor-
mada que a vítima, identifi-
cada como Mikaell Gordiano 
dos Santos, havia entrado em 
óbito. O caso foi repassado a 
equipe da Policia Civil para 
ser investigado. 

Da Redação

[CRIME]

Mototaxista é 
assassinado com tiro 

no peito no Norte 
Pioneiro

Crime aconteceu durante a 
madrugada desta segunda-feira 

em Santo Antônio da Platina

Um homem de 30 anos 
morreu após ser atingido com 
um tiro no peito. O crime foi 
registrado na madrugada 
desta segunda-feira (16) no 
município de Santo Antônio 
da Platina. 
De acordo com informações 
apuradas pelo portal de notí-
cias Tá no Site, por volta das 
04h30 a equipe do Corpo de 
Bombeiros foi acionada para 
prestar atendimento a uma 
ocorrência, onde, a princí-
pio, um motociclista havia 
sofrido uma queda. Com 
isso, os socorristas foram até 
o bairro Jardim Bela Vista 
para prestar atendimento 
a vítima. Porém, assim que 
chegaram ao local, consta-
ram que o homem apresen-
tava um ferimento causado 

por arma de fogo no peito. 
Diante da situação foi acio-
nada a equipe da Polícia 
Militar que também esteve 
no local. Em contato com uma 
testemunha, esta relatou ter 
ouvido um barulho similar 
ao estouro de uma bombi-
nha. No local, os policiais 
encontraram um cartucho 
de munição ao lado do corpo 
da vítima.
Frente aos fatos, o caso foi 
repassado a equipe da Polícia 
Civil que esteve no local para 
realizar a perícia. A equipe do 
IML (Instituto Médico Legal) 
de Jacarezinho foi acionada 
e recolheu o corpo do rapaz 
identificado como Amilton 
Marcolino da Silva que tra-
balhava como mototaxista. 

Da Redação

Dois jovens foram 
presos em posse de drogas 
em Wenceslau Braz. O fla-
grante aconteceu na última 
sexta-feira. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
recebeu denúncias sobre o 
envolvimento de um rapaz 
com o tráfico de drogas e, 
com isso, agentes da Polícia 
Civil e da equipe da Agência 
Local de Inteligência passa-

ram a monitorar o indivíduo 
de 21 anos. 
Na referida data, os policiais 
visualizaram o suspeito dei-
xando sua casa em um veículo 
VW/Gol e foi realizado acom-
panhamento até o momento 
em que foi flagrado o moto-
rista repassando um objeto a 
um motociclista. Com isso, foi 
realizada a abordagem sendo 
encontradas uma porção de 
maconha e duas buchas de 

cocaína. A equipe também foi 
até a residência do suspeito 
onde foram encontradas mais 
porções da erva e do pó. 
Frente aos fatos, o suspeito de 
tráfico e o usuário, um rapaz 
de 27 anos, foram presos e 
encaminhados a delegacia da 
Polícia Civil juntamente com 
as drogas apreendidas para 
que fossem tomadas as pro-
vidências cabíveis ao caso.

Polícia prende dois com 
maconha e cocaína em 

Wenceslau Braz
Da Redação
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JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

PINHALÃO

SALTO DO ITARARÉ

SALTO DO ITARARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022– SRP 
O Município de Jundiaí do Sul, Estado Paraná, torna público que fará realizar as 
10h00, do dia 01 de junho de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Jundiaí 
do Sul, na Praça Pio X, nº. 260, licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL – SRP, tipo menor preço por item, a preços fixo e sem reajuste, 
objetivando o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Medicamentos Comuns e Controlados, Destinados a Farmácia Básica e 
Hospitalar, Programas Saúde da Família, Hiperdia, para o período de 12 meses, 
para atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde. As despesas 
oriundas da presente aquisição correrão à conta dos recursos financeiros 
proveniente do Orçamento do Município, conforme Lei Orçamentária Lei 
Municipal nº 650/2021 de 16/12/202, publicada em 17/12/2021 e se necessário 
recurso oriundos do Governo Federal e Estadual, que será regida pela Lei 
federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 009/2009, de 
12 de março de 2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. A 
documentação completa deste Edital poderá ser retirada no município, na 
Divisão de Compras e Licitação, sito a rua 03 de maio, nº. 001, Centro, Jundiaí 
do Sul – PR, em horário de expediente da Prefeitura, sendo das 08h00 às 12h00 
e das 13h00 às 17h00, ou solicitada por intermédio de E-mail: 
pmjundiaicompras@yahoo.com.br, via Fone/fax: (43) 3626-1490, encontrando-
se disponível também no sítio oficial do município: 
http://www.jundiaidosul.pr.gov.br. A empresa interessada a participação na 
licitação deverá apresentar o recibo de entrega/retirada do edital, que poderá ser 
remetido à Comissão Permanente de Licitações por meio de fax ou por E-mail 
no número e endereço eletrônico supracitados, para eventuais informações aos 
interessados. Para o  recebimento  dos  envelopes: “DOCUMENTAÇÃO  DE  
HABILITAÇÃO,  PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO PARA O 
CREDENCIAMENTO”, fica determinado até o dia 01 de junho de 2022, das 
08h00 às 09h00, os quais deverão ser entregues na seção de protocolo desta 
Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento às 10h00 do mesmo dia. A 
proposta em mídia digital (CD, DVD, PEN DRIVE OU VIA E-MAIL), deverá 
ser entregue no dia a abertura do certame.   

Jundiaí do Sul - PR, 13 de maio de 2022.  
Walderlei Leme Fernandes 

Pregoeiro 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

PORTARIA Nº 063/2022
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, em conformidade com o Edital de 
Concurso Público Municipal nº 001/2019, prorrogado 
pelo Decreto Municipal nº. 043/2021,
RESOLVE
NOMEAR a partir do dia 16 de maio de 2022, a can-
didata classificada e aprovada para o cargo efetivo 
de Assistente Social, Sra. Alflávia Cristina Leite da 
Silva, portadora do RG. nº. 7.502.857-1 SESP/IIPR.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, 13 de maio de 2022.
Eclair Rauen
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 
DO PARANÁ – HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito Munici-
pal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista os Pareceres da 
Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica: 
RESOLVE Homologar o resultado da Licitação na 
modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº. 34/2022 
de 28/04/2022 a FAVOR do Proponente: 1)RORATO 
& MOLERO LTDA, CNPJ nº 20.214.712/0001-10, pelo 
valor total de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos 
reais). Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. 
Em 16 de maio de 2022. DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições legais RESOLVE: Homologar a 
Dispensa de Licitação n° 07/2022 de 12/05/2022 a 
favor do proponente: STEL SISTEMAS ELÉTRICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 07.248.071/0001-57, 
da cidade de CAMBÉ/PR, vencendo todos itens, per-
fazendo o valor total de R$ 9.128,00 (nove mil cento 
e vinte e oito reais). Pinhalão, 16 de maio de 2022.
 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO 
DO PARANÁ - HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consul-
toria Jurídica: R E S O L V E Homologar o resultado 
da Licitação na modalidade de Edital de Pregão 
Eletrônico nº 32/2022 de 20/04/2022 a FAVOR do 
Proponente 1) GARROTE E DA SILVA LTDA EPP, 
CNPJ Nº 04.495.336/0001-23, pelo valor total de R$ 
60.010,85 (Sessenta mil e dez reais e oitenta e cinco 
centavos). 2) DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 
E REVISTAS LTDA, CNPJ Nº 82.803.230/0001-53, 
pelo valor total de R$ 47.442,70 (Quarenta e sete 
mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta 
centavos).3) SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, 
CNPJ Nº 09.943.233/0001-00, pelo valor total de 

R$ 30.680,85 (Trinta mil seiscentos e oitenta reais 
e oitenta e cinco centavos). 4) SHEILA PRISCILA 
CASTELHONE DE DEUS 05694924916, CNPJ Nº 
41.157.706/0001-4, pelo valor total de R$ 23.826,30 
(dezenove mil e novecentos e noventa reais). 5) R. 
MARTINS - PAPELARIA, CNPJ Nº 32.805.736/0001-
23, pelo valor total de R$ 20.892,95 (Vinte mil oitocen-
tos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). 
6) RSUL EIRELI EPP, CNPJ Nº 14.066.477/0001-84, 
pelo valor total de R$ 11.732,15 (Onze mil sete-
centos e trinta e dois reais e quinze centavos).7) 
IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, CNPJ 
Nº 29.678.353/0001-27, pelo valor total de R$ 627,00 
(Seiscentos e vinte e sete reais).8) BNB COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, 
CNPJ Nº 08.692.456/0001-71, pelo valor total de 
R$ 199,90 (Cento e noventa e nove reais e noventa 
centavos). Gabinete do Prefeito Municipal de Pinha-
lão. Em 16 de maio de 2022. DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2022.
Encontra-se aberto, na Prefeitura Municipal de Salto do 
Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL N° 
29/2022, tipo MENOR PREÇO, que trata de CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE CESSÃO DE 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO 
NO PREENCHIMENTO AUTOMATIZADO DAS INFOR-
MAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS 
AO SISTEMAS SICONFI, SIOPS E SIOPE, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento das 
empresas interessadas terá início no dia 17/05/2022, a 
partir das 09h00min, até o dia 03/06/2022, às 09h00min. A 
abertura da sessão pública, com o recebimento dos envelo-
pes de “propostas de preços”, “documentos de habilitação” 
e a abertura dos envelopes, será no dia 03/06/2022, às 
09h00min. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados para ser retirado, no portal da transparência 
http://www.saltodoitarare.pr.gov.br/Portal, por e-mail sitara-
relicitacao@hotmail.com, ou pessoalmente, na Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min às 17h00min, na Rua Eduardo 
Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto do Itararé. 

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou telefone (43) 3579-1607.
Salto do Itararé/PR, 16 de maio de 2022.
PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2022.
Encontra-se aberto, na Prefeitura Municipal de Salto do 
Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL N° 
30/2022, tipo MENOR PREÇO, que trata de REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GRANITO 
PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme especificado 
no anexo I do edital. O credenciamento das propostas pelos 
representantes das empresas interessadas terá início no dia 
17/05/2022, a partir das 09h00min, até o dia 07/06/2022, às 
09h00min. A abertura da sessão pública, com o recebimento 
dos envelopes de “propostas de preços”, “documentos 
de habilitação” e a abertura dos envelopes, será no dia 
07/06/2022, às 09h00min. O edital em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados para ser retirado, no portal 
da transparência http://www.saltodoitarare.pr.gov.br/Portal, 
por e-mail sitararelicitacao@hotmail.com, ou pessoalmen-
te, na Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na 
Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto 
do Itararé. Quaisquer informações poderão ser obtidas no 
endereço acima ou telefone (43) 3579-1607.
Salto do Itararé/PR, 16 de maio de 2022.
PAULO SERGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18-2022.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03-2022.
CONTRATANTE: Município de Salto do Itararé, Estado do 
Paraná, com sede na Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, 
Centro, inscrito no CNPJ nº 76.920.834/0001-87, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício 
de seu mandato e funções, Sr. Paulo Sérgio Fragoso da 
Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.638.487-1 
e do CPF/MF nº 790.955.269-68, e
CONTRATADA: a CONSTRUTORA M&M LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 34.282.938/0001-63.
OBJETO: Execução de pavimentação de vias urbanas em 
blocos de concreto, compreendendo as seguintes etapas: 
serviços preliminares; base e sub-base; revestimento; 
meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de 
trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico, sob 
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, 
em consonância com os projetos, especificações técnicas 
e demais peças e documentos da licitação n. º 03/2022.
VALOR:R$352.068,88 (trezentos e cinquenta e dois mil, 
sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). As despe-
sas com a execução do objeto deste Contrato correrão a 
conta: 04.01.15.452.0004.1.001 - Manutenção de Obras.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias 
contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da 
assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o 
estabelecido no cronograma físico-financeiro.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de maio de 
2022.
FORO: Comarca de Siqueira Campos, Estado do Paraná.
Salto do Itararé/PR, 16 de maio de 2022.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 27-2022
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, face 
aos autos do presente Processo Licitatório, referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL N° 27-2022, AQUISIÇÃO DE 
PNEUS PARA O DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MU-
NICIPAL, HOMOLOGO o procedimento licitatório, com 
fundamento no Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93. 
Salto do Itararé/PR, 16 de maio de 2022.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 034/2019 
(PMWB) - Referente a Ata de Registro de Preço nº 069/2018 
(PMWB)- Pregão Presencial nº 055/2018(PMWB) - Processo 
administrativo nº 077/2018(PMWB)- Órgão gestor: Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Wenceslau Braz – Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF nº 09.521.192/0001-56. -Objeto: 
“Contratação de empresa especializada, para fornecimento de 
consultas médicas por profissional especializado na área de 
clínica geral, e no fornecimento de médicos para atuação como 
plantonistas, a serem realizados em pacientes cadastrados na 
secretaria municipal de saúde desta cidade, por um período de 
12 (doze) meses”. Contratada: Neomed Gestão, Clínica e 
Saúde Ltda – ME – CNPJ nº 26.714.417/0001-00. - Data da 
Rescisão: 13 de maio de 2022.- Wenceslau Braz - PR, 13 de 
maio de 2022. - Ana Cristina Micó da Costa -Secretária 
Municipal de Saúde 

 

 

WENCESLAU BRAZ

TERMO DE HABILITAÇÃO
Tomada de Preço nº 002/2022 - Processo administrativo nº 
053/2022

OBJETO: “A possível contratação de empresa especializada 
para execução de serviços, incluindo o fornecimento de mate-
rial para execução da obra de calçamento com pedra poliédrica 
na rua Aguinaldo Pereira Lima da cidade de Wenceslau Braz, 
conforme Contratos de Repasse nº 868710/2018/MCIDADES/
CAIXA e Contrato de Repasse nº 881077/2018/MCIDADES/
CAIXA, contemplando sistema de drenagem, calçada com 
acessibilidade, rampa para cadeirantes e construção de bo-
cas de lobo e acessos; pela Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Serviços Urbanos.”

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Wenceslau Braz-PR, no uso de suas atribui-
ções legais, comunica aos interessados no fornecimento do 
objeto do Tomada de Preço nº 02/2022, que após a análise 
e verificação das propostas e documentação apresentada 
pelas proponentes, decidiu habilitar a seguinte proponente:

R. Braga Rosendo & Fonseca Ltda – CNPJ n° 30.285.960/0001-
06

Wenceslau Braz - PR, 16 de maio de 2022

Mateus Moreton
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preço nº 002/2022 - Processo administrativo nº 
053/2022
OBJETO: “A possível contratação de empresa especializada 
para execução de serviços, incluindo o fornecimento de mate-
rial para execução da obra de calçamento com pedra poliédrica 
na rua Aguinaldo Pereira Lima da cidade de Wenceslau Braz, 
conforme Contratos de Repasse nº 868710/2018/MCIDADES/
CAIXA e Contrato de Repasse nº 881077/2018/MCIDADES/
CAIXA, contemplando sistema de drenagem, calçada com 
acessibilidade, rampa para cadeirantes e construção de bo-
cas de lobo e acessos; pela Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Serviços Urbanos.”
Face ao contido no Parecer do Departamento Jurídico, o 
Excelentíssimo Senhor Atahyde Ferreira dos Santos Junior, 
Prefeito do Município de Wenceslau Braz, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais, especificamente pelo 
contido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, torna 
público para todos os efeitos e fins legais, principalmente para 
intimação das partes, terceiras e eventuais interessados, que 
HOMOLOGA o presente procedimento licitatório, para o fim 
de adjudicar seu objeto as empresas: 

R. Braga Rosendo & Fonseca Ltda – CNPJ n° 30.285.960/0001-
06, com o valor total de R$ 821.129,69 (oitocentos e vinte 
e um mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos).

Wenceslau Braz - PR, 16 de maio de 2022.

Atahyde Ferreira dos Santos Junior
Prefeito

Mulher bêbada dá uns tiros de 
pistola, ameaça policiais e acaba 

presa em Jacarezinho
Suspeita chegou a apresentar a documentação da 
pistola, mas foi parar na delegacia do mesmo jeito

Uma mulher teve um surto 
e acabou sendo presa na tarde 
da última sexta-feira (13) em 
Jacarezinho. 
De acordo com informações da 
Polícia Militar, por volta das 

17h00 a equipe foi acionada 
para prestar atendimento a 
uma ocorrência de disparos de 
arma de fogo registrados na Rua 
Pedro Coelho Miranda. Diante 
do chamado, os policiais foram 

[DEU A LOCA]

Da Redação

ao endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, os policiais se depara-
ram com uma mulher alcoolizada 
e alterada, sendo que ela seria a 
responsável pelos disparos. Inda-
gada sobre a situação, a suspeita 
de 45 anos confirmou aos policiais 
que havia realizado os disparos e 
entregou a equipe uma pistola 9 
mm com 14 munições intactas e 
toda a documentação de registro 
e posse da arma. Além disso, os 
policiais ainda encontraram três 
estojos deflagrados. 
Como se não bastasse toda situa-
ção, a mulher ainda desacatou a 
equipe e tentou agredir os poli-
ciais sendo presa  encaminhada 
ao Pronto Socorro e, em seguida, 
levada para delegacia da Polícia 
Civil para que fossem tomadas 
as providências cabíveis ao caso. 

Idoso é preso 
pilotando moto 

com placa “Grau 
244” em Carlópolis

Um homem de 62 anos foi preso na tarde da 
última sexta-feira (13) com um mandado de prisão 
em aberto e após cometer infrações de trânsito. A 
ocorrência foi registrada em Carlópolis. 
De acordo com informações da Polícia Militar, a 
equipe montou um posto base para cumprir um 
mandado judicial, porém, os policiais acabaram 
surpreendidos por uma motocicleta que passou 
pelo local e estava com a placa adulterada com 
as inscrições “GRAU 244”. Diante do flagrante, a 
equipe realizou o acompanhamento do motoci-
clista que foi abordado. 
Em averiguação a situação da moto, foi constado 
que, além de estar com a placa adulterada, a moto 
também estava com a numeração do chassi supri-
mida. Já ao verificar os documentos do homem de 
62 anos, os policiais constataram que ele estava com 
a CNH suspensa desde 2013 e com uma mandado 
em aberto pelo crime de receptação. 
Frente aos fatos, o homem foi preso e a moto 
apreendida. 

Da Redação

Uma pessoa ficou ferida durante uma 
tentativa de homicídio registrada na manhã do 
domingo (15) em Cornélio Procópio. 
De acordo com informações da Polícia Militar, 
por volta das 08h00 a equipe foi acionada para 
prestar atendimento a uma ocorrência regis-
trada em um posto de combustíveis situado 
a Avenida XV de Novembro onde uma pessoa 
havia levado um tiro. Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, foi constatado que duas pessoas esta-
vam em uma motocicleta quando os suspeitos 
chegaram em um automóvel e realizaram os 
disparos que atingiram a moto e a perna do 
condutor. Em seguida, os suspeitos fugiram do 
local. Na Avenida Quintino Bocaiúva, onde os 
tiros começaram, os policiais encontraram 10 
estojos vazios e um projétil de .40. 
Frente aos fatos, as munições apreendidas 
foram entregues a equipe da Polícia Civil. 

Motociclista é 
vítima de tentativa 
de homicídio e leva 

tiro na perna
Da Redação
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Médico sem validação em medicina é preso atendendo 
em pronto-socorro no Norte Pioneiro

Na manhã deste sábado 
(14), equipe da Polícia Civil, 
deu cumprimento a um man-
dado de busca e apreensão no 
Pronto Socorro municipal de 
Santo Antônio da Platina.
O mandado de busca  obteve 
concordância do Ministério 
Público sendo autorizado pelo 
Poder Judiciário.
Foram recebidas diversas 
denúncias de que no Pronto 
Socor ro Municipal  um 
homem, de 29 anos, esta-
ria atendendo pacientes, 
preenchendo prontuários e 
receitas médicas sem possuir 
inscrição em Conselho de 
Medicina (CRM). Ainda con-
forme as denúncias, o homem 
era estagiário voluntario e 
acompanhava a esposa nos 
plantões que, por sua vez, não 
supervisionava o atendimento 
do marido junto aos pacientes. 

Os investigadores abordaram 
alguns pacientes a respeito da 
situação, os quais confirma-
ram as denúncias, relatando 
serem atendidos apenas pelo 
homem que se apresentava 
como médico.
Segundo as informações 
apuradas pela reportagem, o 
indivíduo e sua esposa se for-
maram em medicina no Para-
guai, porém apenas a mulher 
possui registro no Conselho 
de Medicina para trabalhar 
no Brasil, a mesma prestava 
serviços à Prefeitura de Santo 
Antônio da Platina através de 
uma empresa terceirizada.
Foram apreendidos pron-
tuários médicos, celulares 
dos suspeitos e imagens das 
câmeras de segurança local.
Os dois suspeitos permane-
ceram em silêncio no inter-
rogatório e receberam voz de 

prisão em flagrante por coau-
toria nos crimes de exercício 
ilegal da medicina e falsidade 
ideológica.  
Em nota, a Prefeitura de Santo 
Antônio da Platina garantiu 
que está apurando os fatos, 
e irá solicitar informações 
à polícia sobre as possíveis 
irregularidades. De acordo 
com o comunicado, a Secre-
taria de Saúde deve abrir um 
procedimento administrativo 
para impor eventuais respon-
sabilidades aos acusados. A 
prefeitura esclareceu, ainda, 
que a médica citada possui 
registro no CRM e contrato 
com o município. Segundo 
a nota, ela sempre se apre-
sentou como a responsável 
por todos os atendimentos 
médicos do plantão. 

Redação 

[PERIGO]

Daniele Caetana 

Sorteio de Dia das Mães da 
Farmavida é sucesso mais uma vez

Realizando compras de qualquer valor em itens de perfumaria os clientes concorriam a três prêmios

A Farmavida realizou o 
tradicional sorteio dos Dia das 
Mães no dia 7 de maio, distri-
buindo vários prêmios para 
os clientes. Todos os clientes 
que comprassem qualquer 
valor em produtos de higiene e 
perfumaria ganhavam cupons 
para concorrer. Desta vez o 
sorteio foi realizado através 
da Acebraz. 
Neste ano, foram mais de 
cinco mil cupons preenchidos. 
“Esse sorteio já é tradicional 
em nossa empresa e esse ano 
a participação novamente 
foi um sucesso”, comemo-
rou o proprietário, Ricardo 
Vilhordo. 
Doutor Ricardo, como é conhe-
cido entre os brazenses, disse 
ainda que é gratificante pre-
sentear os clientes. “É sempre 
um prazer presentear nossos 
queridos amigos clientes. Eles 

fazem parte da história da 
farmácia”, disse. 
Foram sorteados três prê-
mios, sendo o primeiro um 
forno elétrico que teve como 
ganhador a cliente Silmara 
Xavier. O segundo sorteio foi 
de um modelador de cachos 
que teve como ganhador a 
cliente Margarida Quitéria 
Vitalino. Já o terceiro foi um 
secador de cabelos que teve 
como ganhador a cliente Sir-
lene Marcelino. 
Além dos sorteios em datas 
especiais, a Farmavida tem 
todos os dias os melhores 
preços e novidades para seus 
clientes.
A farmácia fica situada a Rua 
Expedicionarios, nº 422 no 
Centro de Wenceslau Braz. 
Clientes podem realizar com-
pras pelo fone (43) 3528-3210 ou 
pelo Whatsapp (43) 98432-3194.

Emanuel e Silmara Sirlene e Mayara Margarida e Raquel


