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Governo quer inteligência e tecnologia
para otimizar força policial

O governador Carlos
Massa Ratinho Junior entregou nesta sexta-feira (22)
novas viaturas, aparelhos etilométricos e coletes balísticos
às unidades da Polícia Militar
que pertencem ao 2º Comando Regional - Londrina e região. São 11 viaturas (Etios
e Trailblazers), oito veículos
tipo van para policiamento
preventivo, 52 aparelhos etilométricos. Na solenidade, realizada em Londrina, também
foi lançado o aplicativo APP
190 - Emergência Paraná nos
sistemas IOS e Android. Foi o
primeiro lançamento no Interior do Estado.
Investimentos
em
segurança pública, afirmou
Ratinho Junior, é um anseio
da sociedade. “A missão do
governo é reestruturar a Polícia Civil e Polícia Militar, reequipar e trabalhar com muita
inteligência e tecnologia para
otimizar a força policial e os
equipamentos”, disse.
O governador ressaltou o uso do Aplicativo
190, ferramenta que agiliza
o atendimento ao cidadão. O
aplicativo já está em uso em
Curitiba, onde cerca de 17 mil
pessoas, sendo 83 com deficiência auditiva, já baixaram a
ferramenta. Com ela, o cidadão tem facilidade no repasse
de informações, interação e
agilidade, além do acompa-

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 70/2018
O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa SANDRA REGINA ALINO DA SILVA
CORNÉLIO PROCÓPIO - ME, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no
CNPJ sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Bruna de
Oliveira Casanova, brasileira, solteira, residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR,
na Rua Cinco, nº 873, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00.
CONTRATADA: SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNÉLIO PROCÓPIO - ME, pessoa
jurídica, com sede à Rua Rio de Janeiro, 35, Centro, Cornélio Procópio/PR, CEP 86300-000, inscrito no
CNPJ nº. 05.404.458/0001-20, neste ato devidamente representado pela Sra. SANDRA REGINA ALINO
DA SILVA portadora da Cédula de Identidade RG nº 41599111 e do CPF/MF sob nº 529.111.799-00.
Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 70/2018, que tem
por objeto a aquisição de equipamentos de proteção individual para servidores municipais, referente ao
Processo Licitatório Pregão Presencial nº 29/2018, pelo presente instrumento vêm aditar a quantidade
dos seguintes itens:

Primeiro de Maio/PR, 19 de fevereiro de 2019.
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNÉLIO PROCÓPIO - ME - Contratada
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019
EDITAL RESUMIDO
O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Prefeita Sra.
Bruna de Oliveira Casanova , torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará
realizar licitação, na modalidade de Pregão, na forma Presencial, sendo do tipo Menor Preço Global,
tendo por finalidade aquisição de uniforme escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de
educação das Escolas e CMEIs de nosso município., conforme descrito no Anexo I. O valor máximo
estimado é de R$ 132.586,68 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e
oito centavos). O credenciamento, dos envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação
de Habilitação serão recebidos no dia 14 de março de 2019 até às 09:00min, na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licitação e Contratos
da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min
às 16h30min ou solicitado pelo site: www.primeirodemaio.pr.gov.br
Primeiro de Maio/PR, 25 de fevereiro de 2019.
Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

nhamento da ocorrência em
tempo real.
A solenidade de lançamento em Londrina teve
tradução em Libras porque o
próprio aplicativo é inclusivo.
Com ele, uma pessoa com
deficiência fonoaudiólogica
consegue interagir com a Polícia Militar, sem precisar de
uma terceira pessoa com a
capacidade de fala e audição
para intermediar.
Segundo Ratinho Junior, o objetivo é fazer com
que a tecnologia caminhe
lado a lado com os policiais.
“Não se pode falar de segurança pública sem falar da
presença física dos policiais,
junto com tecnologia. Esse é
um dos programas já estamos
implantando em boa parte do
Estado”, disse ele.
TODO O PARANÁ
O secretário de Estado da Segurança Pública e
Administração Penitenciária,
Luiz Felipe Kraemer Carbonell, afirmou que a intenção é
implantar o aplicativo 190 em
todo o Estado. “Estamos fazendo essa distribuição com
cuidado. Ele já está disponível em Curitiba, já passou por
melhorias, e a medida em que
for usado, vamos melhorando
seu funcionamento”, explicou.
Ele ressaltou também
a importância dos novos veículos e equipamentos entre-

gues à Polícia Militar. “As viaturas vão dar mais mobilidade
à polícia e fazer com que a
corporação tenha maior presença na rua, para aumentar
a sensação de segurança”,
destacou.
Para o chefe do Estado-Maior da PM, coronel
Lanes Randal Prates, a nova
funcionalidade aproxima ainda mais a população dos
serviços prestados pela corporação. “A tecnologia é uma
grande aliada nossa e uma
evolução. Este aplicativo alia
tecnologia, facilidade de acesso e permite que o cidadão se
conecte à polícia, saiba quando a viatura está a caminho e
pode enviar imagens e mensagens ao policial que está
atendendo”, afirmou.
EFETIVOS
O
subcomandante
geral da PM, coronel Antônio
Carlos de Morais, reforçou
que o objetivo do Governo do
Estado e da corporação é dar
melhores condições de trabalho ao policial militar para que
o atendimento à população
seja mais efetivo.
Os materiais entregues em Londrina fazem parte de um lote de 140 veículos,
8 mil coletes balísticos e 35
mil conjuntos de fardamento,
um investimento de mais de
R$ 51 milhões (aplicados diretamente em logística voltada
à atividade operacional) feito
pelo Governo Estadual desde
o ano passado até agora.
O planejamento de
aquisição das viaturas e equipamentos foi feito pela Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar, que junto com o
Comando- Geral fez o mapeamento dos locais com maior
necessidade de renovação de
frota e substituição de materiais que já chegavam ao final
da vida útil.
Segundo o Diretor
da DAL, coronel Carlos Edu-

ardo Rodrigues Assunção, a
compra dos materiais dará
impulso para novas ações em
benefício da população. “Ainda estamos buscando mais
melhorias e investimentos a
médio e longo prazo”, disse o
coronel Assunção.
LOTE
Os materiais entregues em Londrina fazem parte de um lote de 140 veículos,
8 mil coletes balísticos e 35
mil conjuntos de fardamento, um investimento de mais
de R$ 51 milhões (aplicados
diretamente em logística voltada à atividade operacional)
feito pelo Governo Estadual desde o ano passado até
agora.
O planejamento de
aquisição das viaturas e equipamentos foi feito pela Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar, que junto com o
Comando- Geral fez o mapeamento dos locais com maior
necessidade de renovação de
frota e substituição de materiais que já chegavam ao final
da vida útil.
Segundo o Diretor
da DAL, coronel Carlos Eduardo Rodrigues Assunção, a
compra dos materiais dará
impulso para novas ações em
benefício da população. “Ainda estamos buscando mais
melhorias e investimentos a
médio e longo prazo”, disse o
coronel Assunção.
PRESENÇAS
Participaram da solenidade o prefeito de Londrina,
Marcelo Belinati; o diretor-geral do Detran, Cesar Kogut;
o delegado-geral da Polícia
Civil, Silvio Rockembach; o
secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, João
Carlos Ortega; o chefe de
gabinete da Governadoria,
Daniel Vilas Bôas; e os deputados estaduais Tiago Amaral, Cobra Repórter e Adriano
José.

Sobe e desce dos estaduais: Borja perde o
gol mais incrível do ano, e Vitinho faz
as pazes com a torcida
A rodada dos estaduais começou na sextafeira com a estreia de Ganso no Fluminense, passou
pelo sábado com empates
em dois clássicos tradicionais do futebol brasileiro
e chegou ao domingo com
boas vitórias de Flamengo
e Atlético-MG - além de tropeços de São Paulo e Cruzeiro.
Mas quais foram
os destaques individuais?
No lado positivo, Vitinho
puxa a lista após fazer
as pazes com a torcida
rubro-negra, e o goleiro
Éverson, do Santos, também aparece. Pelo lado
negativo, três atacantes
estrangeiros tiveram um
fim de semana ruim. Veja
o resumão abaixo:

Quem sobe
Vitinho (Flamengo)
Vaiado antes do
jogo quando o telão anunciou seu nome no Maracanã,
demorou apenas um minuto
para fazer seu primeiro gol
em uma bonita cabeçada.
Éverson (Santos)
Substituindo
Vanderlei na equipe mista levada a campo por Sampaoli contra o Palmeiras, deu
conta do recado.
Alerrandro
(Atlético-MG)
O atacante aproveitou a chance no time alternativo usado por Levir Culpi
contra o Villa Nova. Marcou
duas vezes na vitória por 3
a 1 e chegou a quatro no
Campeonato Mineiro.
Cáceres (Vasco)

O
lateral-direito,
mais uma vez, se destacou
e mostrou que tem totais
condições de ser titular do
time de Alberto Valentim.
Caio
Henrique
(Fluminense)
Roubou a cena no dia da
estreia de Paulo Henrique
Ganso. Contra o Bangu, o
volante entrou na vaga do
suspenso Airton e marcou
seu primeiro gol com a camisa tricolor.
Quem desce
Borja (Palmeiras)
Artilheiro do Palmeiras em 2018, ele até deixou sua marca duas vezes
nesta temporada, mas vem
se destacando por perder
chances claras.
Gonzalo Carneiro
(São Paulo)

O time inteiro do São Paulo vai mal das pernas em
2019, mas o atacante uruguaio aparece na lista por
ter sido imprudente e deixado a equipe na mão contra o
RB Brasil no Morumbi.
Maxi López (Vasco)
Referência e até salvação do Vasco em 2018, o
atacante parece ainda não
ter estreado em 2019.
Neilton
(Internacional)
O atacante colorado
chegou ao sétimo jogo consecutivo sem balançar as
redes na temporada. Ainda
perdeu pênalti na vitória por
1 a 0 sobre Avenida e pode
perder espaço na acirrada
briga por vagas no ataque
da equipe de Odair Hellmann.

