
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/09/21..................R$ 154,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/09/21..................R$ 86,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/09/21..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia esta começando com tempo 
instável nas regiões paranaenses. Pan-
cadas de chuvas acompanhadas de 
descargas elétricas são registradas en-
tre as regiões noroeste, norte, central, 
Campos Gerais e no leste do estado. 
Mínima:  16°C em Curitiba
Máxima: 23°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

 A Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
conta atualmente com 15 grupos do Programa de 
Educação Tutorial (PET) que contemplam cursos de 
seis, dos sete, Centros de Ensino existentes na insti-
tuição. Com um contingente de 180 alunos bolsistas e 
cerca de 70 alunos voluntários, além de 15 docentes 
tutores, os grupos PET desenvolveram, com apoio e 
acompanhamento da Pró-Reitoria de Ensino (PEN), 
só durante o ano letivo de 2020, 289 projetos.
 O programa tem como componente central 
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e ex-
tensão, contribuindo para uma formação integral, o 
que propicia aos alunos uma compreensão ampla e 
aprofundada de sua área de formação.
 Pedro Henrique Paiva Bernardo, do terceiro 
ano do curso de Enfermagem, é um desses alunos 
“petianos” que atuam como multiplicadores dos ideais 
do programa, disseminando novas ideias e práticas 
entre o conjunto de alunos dos cursos, promovendo 
interação também com o corpo docente e discente.
 “O impacto do PET na nossa formação aca-
dêmica é gigantesco, pois permite uma formação 
global, que não é voltada apenas para pesquisa, 
ensino, ou extensão, mas que pensa nisso tudo junto 
e problematiza a realidade para pensar em novas 
possibilidades. Para além disso, tem todo o trabalho 
em grupo e essa interação com os diferentes mem-

Programa de Educação Tutorial da UEM contribui para 
ampla formação de alunos

bros, uma divisão de tarefas, o que estimula novas 
habilidades”, explica Pedro Bernardo.
 A assessora especial da Pró-Reitoria de 
Ensino, Jani Alves da Silva Moreira, diz que os re-
sultados dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos 
PET demonstram que o acadêmico que participa 
das atividades permanece envolvido no seu curso 
de graduação de uma forma dinâmica e ativa.
 “Além de contribuir para ações em conjunto 
que visam o envolvimento de outros acadêmicos 
no curso, os petianos atuam de forma pró-ativa em 
busca de uma formação cada vez mais completa em 
sua carreira”, explica.
 Para isso, os grupos PET da UEM deman-
dam diversas atividades de extensão voltadas para 
as necessidades da universidade como as semanas 
acadêmicas, eventos de extensão virtual, palestras, 
grupos de discussão, cursos e minicursos on-line, 
jornal das ações dos grupos, publicações conjuntas, 
reuniões semanais, recepção de calouros, reuniões 
mensais da União dos Programas de Educação Tu-
torial da UEM (Unipet), ciclos de estudos, elaboração 
de trabalhos científicos, cursos de elaboração para 
a escrita acadêmica, elaboração de pré-projetos de 
pesquisa, entre outras, sempre buscando o aprimo-
ramento dos cursos de graduação.
 Uma destas atividades voltada para a co-

munidade externa é o 
projeto de extensão no 

Centro de Visitantes da Fazenda Experimental de 
Iguatemi (FEI/UEM), desenvolvido pelos grupos PET 
Agronomia e Zootecnia. Impossibilitado a visitação 
à fazenda devido a pandemia, os alunos adequaram 
as visitações de forma virtual: fizeram gravações nos 
setores de produção animal, o que deu origem a um 
Tour Virtual.
 “Antes fazíamos o tour presencial, mas de-
vido a pandemia tivemos que nos adaptar e então, 
esse material foi divulgado no Núcleo Regional de 
Educação de Maringá, com foco nos estudantes de 
ensino fundamental e médio das escolas da região e 
encontra-se disponível na nossa página do YouTube, 
para aqueles que queiram conhecer”, explica Leandro 
Dalcin Castilha, tutor do PET Zootecnia.

DIMINUIR EVASÃO
 O Study With Me, servidor desenvolvido 
pelos grupos PET Economia e PET Informática, é 
outro exemplo. Essa proposta de ambiente de estu-
dos compartilhados em tempo real tem por objetivo 
proporcionar maior foco e produtividade por meio da 
criação de um senso comunitário de estudos.
 “A ideia é fortalecer o foco e, indiretamente, 
dar amparo motivacional e emocional a quem estuda. 
Em poucas palavras, é como estar estudando com 
outras pessoas em um ambiente simulado”, expõe 
Helwes Herhye, bolsista do PET e desenvolvedor da 
metodologia.

            Secretaria da Saúde ressalta 
importância da segunda dose da 

vacina contra a Covid-19
 A importância de fechar o esquema vacinal 
para evitar o agravamento da Covid-19 é fundamen-
tal. A Secretaria de Estado da Saúde tem colocado a 
estrutura de logística e distribuição dos imunizantes, 
com apoio das aeronaves da Casa Militar, tão logo as 
vacinas chegam ao Paraná.
 Rapidamente, as 22 Regionais de Saúde 
recebem os lotes para descentralizar aos municípios 
e dar velocidade na aplicação das doses.
 Mesmo com a disponibilidade de vacinas, 
não é incomum pessoas que receberam a primeira 
dose não procurarem pela segunda. Com exceção da 
Janssen, que confere imunidade contra o coronavírus 
após 14 dias da única dose, as demais (Coronavac – 
com intervalo de 21 a 28 dias –, AstraZeneca – com 
intervalo de 90 dias – e Pfizer – com intervalo de 90 
dias) precisam de uma segunda.
 No caso da segunda dose da Pfizer e Astra-
Zenca, o Ministério da Saúde já sinaliza para redução 
neste intervalo, passando de 12 para oito semanas.
 Nesse sentido que o secretário Beto Preto 
alerta a população ao afirmar que não se pode deixar 
o vírus vencer, é necessário blindar em todas as fren-
tes possíveis. “Por isso, a importância em cumprir na 
integralidade a vacinação contra o vírus, buscando 
o fechamento do esquema vacinal. Somente assim, 
com as duas doses, é que fechamos o escudo da imu-
nidade. Se a primeira dose é importante, a segunda é 
fundamental”, disse.
 A vacinação também está indicada para pes-
soas que contraíram a doença antes da primeira dose 
e também entre as duas doses.

VACINÔMETRO
 Segundo os dados do Vacinômetro nacio-
nal, o Paraná já aplicou 11.329.566 vacinas, sendo 
7.611.273 primeiras doses (D1), e 3.398.337 segun-
das doses (D2). Desse total de segundas doses, 1,71 
milhão do imunizante AstraZeneca/Fiocruz, que cor-
responde a 51% do total; 1,49 milhão do Buntantan/
Sinovac, com 43,9%; e 175,13 mil foram vacinados 
com Pfizer/BioNTech, cerca de 5,2% da população 
vacinal.
 “Mediante todos os esforços que estamos 
fazendo para vacinar toda a população, pedimos que 
quem já tomou a primeira dose não se esqueça de con-
ferir o calendário para a segunda, que fique atento aos 
prazos. Uma só dose não tem eficácia plena. Devemos 
nos proteger de forma correta”, enfatizou Beto Preto.

 VIII – Total da área dos Lotes: 63.991,86 m²

 IX – Total da área destinada ao Sistema Viário: 22.471,34 m²;

 X – Área institucional: 4.382,38 m²

 XI – Licença Ambiental do IAP N°238071

 O loteador se obrigará a passar ao patrimônio público municipal às áreas 
citadas no inciso IX e inciso X.” 

 No Plano de Loteamento, LEIA-SE:
 “IV – Matrícula: 257, do Cartório de Registro de Imóveis de Primeiro de Maio - PR; 

 V – Total da Gleba: 91.000,00 m²;

 VI – Quantidade de Quadras: 09;

 VII – Quantidade de Lotes: 94;

 VIII – Total da área dos Lotes: 63.991,86 m²

 IX – Total da área destinada ao Sistema Viário: 22.471,34 m²;

 X – Área institucional: 4.382,38 m²

 XI – Área Verde – 154,42 m²

 XII – Licença Ambiental do IAP N°238071

 O loteador se obrigará a passar ao patrimônio público municipal às áreas 
citadas no inciso IX e inciso XI.”

 No Plano de Loteamento, ONDE SE LÊ:
 “Valor total de R$280.000,00 (Duzentos e Oitenta mil Reais), referente ao 
custo da Infraestrutura do Loteamento Dois Irmãos.” 

 No Plano de Loteamento, LEIA-SE:
 “Valor total de R$280.000,00 (Duzentos e Oitenta mil Reais), referente ao 
custo da Infraestrutura do Loteamento Dois Irmãos.

 Os lotes caucionados são garantia à plena execução das obras propostas e 
aprovadas, de acordo com planilha de custos assim apresentada: 

 • Rede elétrica de alta tensão – R$ 40,000.00
 • Meio-fio – R$ 20.000,00
 • Pavimentação – R$ 70.000,00
 • Galeria de Águas Pluviais – R$ 30.000,00
 • Rede de Água Potável – R$ 20.000,00
 • Arborização – R$ 5.000,00”

 Primeiro de Maio, 09 de setembro de 2021.

Gabriel da Silva Galli
Secretário Municipal de Obras e Engenharia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202-2021

EDITAL RESUMIDO

 O Município de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da 
Prefeita Sra. Bruna de Oliveira Casanova, Secretaria municipal de Educação, Secretaria 
municipal de Saúde e Secretaria de Recursos Humanos e Administração, torna público para 
conhecimento de quantos possam interessar edital da licitação, na modalidade de Pregão, 
na forma Eletrônica, sendo do tipo Menor Preço Por Item, para REGISTRO DE PREÇOS, 
no dia 23 de setembro de 2021, tendo por finalidade a aquisição de Kit Escolar para as 
crianças da Educação Infantil e os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Ensino, conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 163.247,29 
(cento e sessenta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). O 
presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal nº 5.027/2020 e pelas disposições fixadas 
neste Edital, seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. O Edital 
e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.
comprasgovernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 

 Primeiro de Maio/PR, 08 de setembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, atendendo 
ao dispositivo da legislação vigente, em especial a Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 
e suas modificações, adjudi-ca e homologa os preços registrados na licitação modalidade 
Pregão nº 64/2021, declarando oficial-mente vencedoras as empresas abaixo:

Fonte: www.aen.pr.gov.br

 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 35.017,50 (trinta e 
cinco mil, dezessete reais e cinquenta centavos).

 Primeiro de Maio, 09 de setembro de 2021

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA


