
• A massa de ar quente permanece presente sobre o Paraná en-
tretando observa-se um aumento das nuvens nas camadas mais 
elevadas da atmosfera. pequena chance para as pancadas de 
chuvas no sudoeste (à tarde) mas o destaque segue sendo o forte 
calor previsto para todas as regiões paranaenses.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
11/09/19 ................................. R$ 73,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/09/19 .................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/09/19 ................................. R$ 49,50

Fonte: Deral/Seab

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica a Pregão Pre-
sencial 22/2019, publicado no diário eletrônico do município na página 03 edições 1400 de 05 de 
setembro de 2019 e no jornal da cidade na página 2, edição 1966 de 06 de setembro de 2019 e folha 
de londrina na página 03 edição 21608 do dia 06 de setembro Retifica – se:
 ONDE SE LÊ: 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO MÁXIMO

 LEIA – SÊ:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO MÁXIMO

 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 09  de setembro de 2019.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE 

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica a Pregão Pre-
sencial 23/2019, publicado no diário eletrônico do município na página 3 edição 1400 de 05 de setem-
bro de 2019 e no jornal da cidade na página 2, edição 1966 de 06 de setembro de 2019. e folha de 
londrina na página 02 edição 21608 do dia 06 de setembro de 2019 Retifica – se:
 ONDE SE LÊ: 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO MÁXIMO

 LEIA – SÊ:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO MÁXIMO

 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 09  de setembro de 2019.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE 

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 82/2019 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Processo dispensa Nº. 57/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: PAULO HENRIQUE M. CASTILHO/ KONES ESPORT INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 07.353.377/0001-73
 PROCESSO DISPENSA:57/2019
 CONTRATO: 82/2019
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         3000          16.003.08.244.0008.6030            0                     3.3.90.30.00.00          Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 82/2019 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de nove 
de setembro de 2019 para 09 de dezembro de 2019.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIOR-
MENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 09/09/2019 

Polícia Civil do Paraná promove ações de 
prevenção ao suicídio

 A Polícia Civil do 
Paraná está promovendo di-
versas ações para cuidar da 
parte psicológica dos seus 
servidores, bem como para 
prevenção do suicídio entre 
os policiais civis. Além de 
ofertar atendimento multipro-
fissional, neste ano a institui-
ção trabalha para identificar o 
perfil de saúde mental do po-
licial civil do Estado, por meio 
de um questionário.
 A pesquisa é feita em 
parceria com um grupo de 
psicólogos da Universidade 
Positivo (UP) e tem o obje-
tivo de direcionar esforços 
estratégicos para prevenir 
as principais patologias que 
diminuem o bem-estar dos 
profissionais.
 O convênio com a 
universidade foi firmado em 
maio deste ano e está na fase 
de implementação da pesqui-
sa, que permitirá conhecer o 
atual estado mental dos po-
liciais civis do Paraná. Para 
levantar os dados, o questio-
nário será aplicado a todos os 
servidores, sem excessão.
 A delegada-chefe do 
Grupo Auxiliar de Recursos 

Humanos da Polícia Civil, Lu-
ciana Novaes, destaca que o 
policial civil é um ser huma-
no, e como tal pode apresen-
tar problemas ao psiquismo. 
“Queremos diagnosticar situ-
ações nevrálgicas, relações 
de conflito do policial civil no 
ambiente de trabalho e com 
seus familiares. A ideia é 
agrupar mais informações do 
nosso centro de psicologia 
jurídica e atendimento multi-
profissional com a Universi-
dade Positivo”, disse.
 Com os dados em 
mãos, os profissionais irão 
criar um protocolo de enca-
minhamento e atendimento a 
policiais civis que apresentem 
problemas psicológicos. Lu-
ciana afirma que esta ação irá 
prevenir de forma ativa pos-
síveis tendências suicidas e 
outras situações que afetem o 
psiquismo do servidor.
 “A ideia é criar uma 
sistemática mais organizada e 
fazer uma aproximação maior 
do policial civil com o setor de 
psicologia da polícia. Mostra-
remos a importância do trata-
mento”, afirmou a delegada.
 Luciana diz que es-

tão sendo estudadas formas 
para ampliar o atendimento 
psicológico aos policiais ci-
vis no Estado. A instituição 
atuará no firmamento de 
parcerias com profissionais 
na Capital, Interior, além de 
trabalhar para criar uma rede 
de sentinelas. “Queremos lo-
calizar policiais com perfil de 
cuidadores e sentinela para 
que nos auxiliem a identificar 
os policiais civis que estejam 
com problemas, para que 
possamos fazer o encami-
nhamento adequado para o 
setor de psicologia da Polícia 
Civil”, explicou.
 Para a delegada, a 
prevenção ao suicídio é uma 
preocupação nacional. “É 
nossa obrigação cuidar do 
cuidador. Como ele irá cuidar 
dos outros, se ele sequer é 
cuidado?”, indagou Luciana.

CUIDANDO DO 
CUIDADOR

 O coordenador do 
projeto e psicólogo da Uni-
versidade Positivo, Rapha-
el Di Lascio, afirma que o 
questionário que está sendo 
aplicado aos servidores con-
tribuirá para definição das es-
tratégias.
 No trabalho de for-
mação de sentinelas na Po-
lícia Civil, Di Lascio planeja 
criar cartilhas, promover pa-
lestras e treinar as pessoas 
para entender o protocolo de 
atendimento. “É um trabalho 
grande para que a gente con-
siga dar o apoio a quem está 
precisando de ajuda para 
evitarmos tragédias, princi-
palmente”, disse.

EM EXECUÇÃO
 O Centro de Psico-
logia Jurídica e Atendimento 

Multiprofissional (Cpjam) da 
Polícia Civil já oferece aten-
dimento clínico psicológico 
aos policiais da Capital e Re-
gião Metropolitana. Em cida-
des do interior do Estado, o 
Centro busca fazer parcerias 
para oferecer o atendimento 
aos servidores.
Além do serviço clínico, a psi-
cóloga da Polícia Civil, Rogé-
ria Aguiar, diz que o depar-
tamento é responsável pela 
avaliação psicológica dos 
agentes. O trabalho é impor-
tante para embasar testes e 
documentos jurídicos na car-
reira policial civil.
 “Hoje nós temos o 
Centro que tem um grupo de 
psicólogos que fazem avalia-
ções e atendimentos de po-
liciais civis. Quando o chefe 
imediato verifica uma situação 
emocional diferenciada, ele 
encaminha para a avaliação e 
caso seja apresentado limita-
ções na saúde mental do servi-
dor, ele é adequado no melhor 
local de trabalho”, diz Rogéria.
 O Serviço de Saúde 
do Estado também oferece 
atendimento psicológico aos 
policiais civis. Rogéria afirma 
que a parceria firmada com 
a Universidade Positivo irá 
abrir novos canais de servi-
ços aos servidores, princi-
palmente àqueles que estão 
lotados no Interior.
 A psicóloga lembra 
que a prevenção ao suicí-
dio entre os profissionais da 
segurança está prevista na 
política do Ministério da Jus-
tiça. A Lei nº 13.819 de 2019 
institui a Política Nacional de 
Prevenção da Automutilação 
e do Suicídio.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Atendimento pediátrico em Primeiro de 
Maio e distritos de Ibiaci e Vila Gandhi

 O atendimento especializado em pediatria está nor-
malizado em Primeiro de Maio e nos distritos de Ibiaci e Vila 
Gandhi.
 Todas as terças e quintas-feiras o atendimento acon-
tece na Unidade Básica de Saúde do Bairro Raul Garcia, em 
Primeiro de Maio.
 O atendimento nos distritos, acontecerá intercalada-
mente às quartas feiras nas Unidades Básicas de Saúde de 
Ibiaci e Vila Gandhi.
 Nesta quarta feira (11), a atendimento está aconte-
cendo em Ibiaci. Na proxima quarta feira (18), será na Vila 
Gandhi.
 Mais informações pelo fone 3235-2159.

Fonte: https://www.facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/


