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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Médica infectologista aconselha 
que crianças sejam vacinadas

Polícia Civil prende falsa médica 
em Coronel Vivida

“Aos pais, minha mensagem: a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos é 
segura, eficaz e salvará vidas da mesma forma que a vacinação de adultos e 

adolescentes vem salvando.” CADERNO SAÚDE

Investigação apontou que falsa médica estava atuando na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Coronel Vivida há quatro meses. A mulher utilizada 
diploma de medicina e já teria atendido mais de 1.400 pacientes. PÁG. 14 

Aumento nos casos de covid-19, 
elevam as medidas de enfrentamento   

Com taxa de transmissão de 0,35, Pato Branco anuncia adoção de novas medidas para conter 
a proliferação do vírus causador da covid-19. Nessa sexta-feira (14) entra em funcionamento o 

centro de testagem no ginásio Dolivar Lavarda. PÁG. 3

REGIONAL
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entra em 
alerta 
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condição 
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Alep vai manter 
medidas restritivas 
no retorno 
às atividades
Assessoria

Diante do aumento do número de casos de co-
vid-19 e também da epidemia de H3N2 no Paraná, a 
Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Para-
ná (Alep) optou pela adoção de um protocolo de retor-
no das atividades presenciais a partir de 19 de janeiro. 
Em reunião realizada nessa quinta-feira (13), ficou de-
finido que a manutenção de medidas restritivas e pre-
ventivas é essencial para a garantia da saúde de depu-
tados e servidores.

O primeiro secretário da Assembleia, deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSB), explicou que a expec-
tativa era para o retorno integral das atividades pre-
senciais no Legislativo, o que foi desaconselhado pelas 
autoridades de saúde. “A Comissão Executiva está es-
tudando a renovação de uma série de atos restritivos 
ao acesso por conta do agravamento da pandemia em 
função da explosão do número de casos. Nós preten-
díamos voltar com a Assembleia 100% presencial e já 
constatamos que não é possível. Ouvimos as recomen-
dações feitas pelo Serviço Médico da Assembleia Le-
gislativa, que é coordenado pelo doutor Douglas Sch-
midt, e nós vamos manter o sistema atual restritivo e 
tomaremos algumas medidas adicionais considerando 
o risco que estamos vivendo”.

Participando de forma remota por estar cumprin-
do isolamento, o presidente da Assembleia Legislati-
va do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), des-
tacou que a preocupação é manter as atividades sem 
expor servidores e deputados a riscos desnecessários 
nesse momento. “Desde o início dessa pandemia sem-
pre tivemos essa preocupação em resguardar nossos 
servidores. O Poder Legislativo não pode parar, mas 
para isso não vamos colocar a saúde de ninguém em 
risco. Por isso, é fundamental termos esse protocolo 
bem definido”.

Além das restrições de acesso ao prédio e a ma-
nutenção do Sistema Deliberação Misto, que já esta-
vam em vigor desde o início da pandemia, a recomen-
dação da vacinação deve ser uma novidade. “Estamos 
recomendando a adoção por todos do ciclo vacinal 
completo. Essa é uma medida que é absolutamente 
necessária para todos os servidores, deputados e vi-
sitantes. Estamos ouvindo as autoridades na área da 
saúde e as medidas que vamos adotar serão pautadas 
efetivamente no bom senso, mas fundamentalmente 
naquilo que os especialistas estão a nos indicar”, res-
saltou Romanelli.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a 
Assembleia Legislativa do Paraná funciona com restri-
ções, como controle de acesso de servidores e visitantes, 
realização de sessões plenárias e reuniões de Comissões 
de forma remota, adoção de teletrabalho quando neces-
sário e monitoramento de casos suspeitos e confirmados 
entre deputados e servidores.

O ato da Comissão Executiva detalhando as medidas 
que serão adotadas será publicado nos próximos dias.

A aprovação dos Projetos 
foi necessária para 
conceder reposição 
salarial, que estava 
proibida, em virtude da Lei 
Complementar nº 173, de 
27 de maio de 2020

 
Assessoria

A Comissão de Representação da 
Câmara de Vereadores reuniu-se para 
Sessão Extraordinária, nessa quinta-
-feira (13), para aprovar o Projeto de 
Lei nº 1, de 2022, e o Projeto de Lei 
nº 2, de 2022. Ambos validam pro-
jetos que haviam sido votados ante-
riormente e que haviam sido revo-
gam a Lei Complementar nº 173, de 
27 de maio de 2020, que estabeleceu 
medidas para enfrentamento da co-
vid-19, e que, entre outras medidas, 
havia suspendido a reposição salarial 
de 2020/2021, até o dia 31 de dezem-
bro de 2022. 

Com isso, foi aprovado o Proje-
to de Lei nº 1, de 2022, de autoria do 
Executivo, que “convalida os efeitos da 
Lei nº 5.746, de 12 de abril de 2021, 
que autorizou o Executivo Municipal 
a conceder reposição de vencimentos 
aos servidores municipais ativos e ina-
tivos do Regime Próprio de Previdên-
cia do Município de Pato Branco, aos 
professores celetistas e aos membros 
do Conselho Tutelar, na data-base de 
março de 2021”, no valor de 5,2%. 

Também aprovado o Projeto de Lei 
nº 2, de 2022, de autoria da Mesa Di-
retora da Câmara de Vereadores - com-
posta pelo presidente Claudemir Zan-
co - Biruba (PL); vice-presidente Dirceu 
Boaretto (Podemos); primeiro secretá-
rio Eduardo Dala Costa (MDB) e segun-
do secretário Romulo Faggion (PSL) - 
que “convalida os efeitos das Leis nº 
5.653, de 11 dezembro de 2020 e nº 
5.747, de 12 de abril de 2021, que 
concederam reposição salarial aos ser-
vidores públicos do Poder Legislativo 

Municipal e revoga a Lei nº 5.839, de 
23 de novembro de 2021”, no valor de 
9,32%. 

Os valores da reposição serão dife-
rentes para os servidores do Executivo, 
que será de 5,2%, e do Legislativo, que 
será de 9,32%. As porcentagens dife-
rentes se devem ao fato de que a Câ-
mara de Vereadores precisa corrigir os 
valores de 2020 e 2021 e a Prefeitura 
de Pato Branco apenas o de 2021, pois 
já havia realizado o de 2020.

Os projetos serão debatidos em 
segunda votação nesta sexta-feira 
(14), também em Sessão Extraordiná-
ria, sendo aprovados, os valores já se-
rão atualizados na folha de pagamento 
de fevereiro. 

 
Comissão de Representação 

A Comissão de Representação, 
conforme estabelece a Lei Orgânica, 
é responsável pela análise de proje-
tos recebidos em regime de urgência e 
condução dos trabalhos, caso seja ne-
cessária a convocação de Sessões Ex-
traordinárias, durante o recesso par-
lamentar, como foi o caso dos dois 
Projetos. 

A Comissão, composta pelos ve-
readores Dirceu Boaretto (Podemos), 
Eduardo Dala Costa (MDB), Januário 
Koslinski (PSDB), Maria Cristina de Oli-
veira Rodrigues Hamera (PV) e Rafael 
Celestrin (PSD), como membros, e o ve-
reador Claudemir Zanco - Biruba (PL), 
como presidente, foi eleita na última 
sessão Ordinária, em 15 de dezembro 
de 2021, e atuará até o dia 31 de janei-
ro de 2022. 

Além dos membros da Comissão 
de Representação, também partici-
param da votação, os vereadores Jo-
ecir Bernardi (PSD), Lindomar Bran-
dão (DEM) e Thania Caminski (DEM). 
Os vereadores Romulo Faggion (PSL) e 
Marcos Marini (Podemos) justificaram 
a ausência. 

 
Sessão Especial de 
Julgamento

 Já para a sessão Especial de Jul-

gamento, todos os vereadores foram 
convocados e devem participar da 
votação, independentemente do re-
cesso parlamentar. Nela será vota-
do a suposta infração político-admi-
nistrativa cometida pelo prefeito de 
Pato Branco, Robson Cantu, confor-
me denúncias feitas por Cézar Au-
gusto Vassolowski e Bruna Sokolo-
wski, será realizada na segunda-feira 
(17), com início às 17h. As denún-
cias, investigações e todo o rito da 
Sessão de Julgamento têm como base 
o Decreto- Lei nº 201, de 27 de feve-
reiro de 1967.  

O Plenário será aberto às 16h30 
e, seguindo as determinações da Vi-
gilância Sanitária, a capacidade de 
público, sentada e com o distancia-
mento, será de 81 pessoas, respei-
tando os que primeiro chegarem e 
estejam aguardando a entrada. Não 
haverá reserva de lugares e nem dis-
tribuição de senhas. Ainda respeitan-
do as determinações da Vigilância 
Sanitária, debatidas na reunião do 
Comitê da covid-19, na manhã dessa 
quinta-feira (13), e que serão publi-
cadas por portaria, o acesso ao Ple-
nário só será permitido com a apre-
sentação de que está com o esquema 
vacinal, contra a covid-19 atualiza-
da, comprovada via ConecteSUS. To-
dos devem entrar e permanecer com 
máscaras durante a Sessão. 

A Sessão Especial de Julgamento 
será transmitida, ao vivo, pelos canais 
oficiais da Câmara de Vereadores, pela 
página do Facebook, www.facebook.
com/camarapb, e pelo canal do Youtu-
be, www.youtube.com/camarapb. 

 
ConecteSUS

Para baixar o ConecteSUS, basta 
acessar a loja de aplicativos PlayStore, 
para usuários Android, e Apple Store, 
para usuários IOS, fazer o download do 
ConecteSUS, preencher os dados soli-
citados e apresentar que já recebeu as 
duas doses da vacina (ou as três doses, 
quando for o caso), em tempo real, no 
momento do acesso ao Plenário.

Em Sessão Extraordinária, 
vereadores aprovam reposição 
salarial dos servidores municipais

AssessoriA CâmArA PB

Reposição salarial volta a ser debatido em sessão Extraordinária nesta sexta
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Pato Branco 
deve divulgar 
nos próximos 
dias portaria 
estabelecendo 
o passaporte de 
vacinação, via 
ConecteSUS

Marcilei Rossi 
com Assessoria
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

A taxa de transmissão 
de covid-19 que até o final 
de 2021 vinha apresentado 
uma considerável queda em 
Pato Branco, contudo, com 
as festividades, reuniões e 
até mesmo deslocamento de 
pessoas, a realidade mudou, 
como também foi alterada 
em todas as regiões do País.

No caso específico 
de Pato Branco, a taxa de 
transmissão do vírus no 
momento é de 0,35, o que 
vem contribuindo para uma 
média móvel de 56 novos 
casos confirmados por dia, 
nos primeiros 14 dias de 
2022.

O sinal de alerta para 
o novo momento da pan-
demia, já foi dado ainda 
na semana passada, quan-
do integrantes de diversos 
departamentos da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
reuniram a imprensa com 
a finalidade de alertar a po-
pulação e rememorar os 
cuidados essências para 
evitar a proliferação do ví-
rus. Contudo, nessa quin-
ta-feira (13), foi retomado 
a reunião do Comitê de En-
frentamento à Covid-19 de 
Pato Branco, que debateu 
algumas das medidas que 
devem ser adotadas em cur-
to prazo.

Entre as ações defini-
das, o município adere às 
orientações da Secretaria de 
Estado da Saúde (SESA) so-
bre os procedimentos em 
relação aos pacientes posi-
tivados. Ainda, realizará tes-
tagem em massa na popula-
ção, além de reforçar o uso 
de máscara, álcool gel e dis-
tanciamento social. Tam-
bém, está sendo elaborada 
uma portaria para a apre-
sentação obrigatória do 
comprovante de vacinação 
em eventos, bares, restau-
rantes, eventos esportivos, 
e outros, pelo aplicativo Co-
necte SUS. 

“Como já comentado, 
esta nova cepa é muito mais 
transmissível e já aumentou 
o fluxo nos atendimentos 
ambulatoriais, nos hospitais 
e na UPA 24h. Com isso já 
estamos organizando ações 

para melhorar os serviços 
da saúde e principalmente 
para conter a transmissão. 
Ainda, é importante refor-
çar a importância da vaci-
na, pois as chances de novas 
mutações do vírus pelos não 
vacinados são grandes”, fri-
sa Rodrigo Bertol, diretor da 
Vigilância de Saúde. 

A previsão da Vigilância 
é de publicar a portaria com 
as medidas e orientações já 
nesta sexta-feira (14). 

Mesmo com o aumen-
to de casos positivos de co-
vid-19, não há hospitaliza-
ções. “Importante também 
comentar que continuam 
ativos os cinco leitos de UTI 
do Hospital São Lucas para 
atendimento de casos de co-
vid19. Houve mudanças de-
vido a queda de transmis-
são. Com certeza se houver 
necessidade, teremos leitos 
de UTE e nenhum paciente 
ficará desassistido”, comple-
menta a secretária de Saúde, 
Lilian Brandalise.

Comprovante de 
vacinação 

Lamentando recente 
relato que estariam haven-
do adulterações de compro-
vantes de vacinação contra 
a covid-19, para adentrar a 
festas, Lilian declarou que 
“estamos em um momen-
to da pandemia em que as 
pessoas precisam ter cons-
ciência de que precisam se 
cuidar, mas também cuidar 
dos seus”. Ela ainda questio-
nou, “para que burlar a lei 
em uma questão sanitaria-
mente e que criminalmente 
pode ser responsabilizado?”

De acordo com a secre-
tária nenhum Boletim de 
Ocorrência foi feito, uma 
vez que à secretaria somen-
te chegaram rumores, con-
tudo, ela pede para quem 
presenciou tal situação, que 
relate as autoridades de 
modo formal.

A portaria que deve 
tornar obrigatória a apre-
sentação de comprovante 
de vacinação, — o chama-
do passaporte da imuniza-
ção —, em eventos, bares, 

restaurantes, eventos es-
portivos, também deve se 
estender a supermercados 
e igrejas, uma vez que es-
tes locais também recebem 
quantitativo considerável de 
pessoas.

Porém, Lilian fala em 
bom senso da população 
em não estar provocando 
aglomeração, e ainda em 
reuniões menores, onde 
também pode ser adotada a 
prática de comprovação via 
aplicativo ConecteSUS do 
recebimento das doses de 
imunizante.

  
Centro de testagem

Já nesta sexta-feira (14) 
começam a ser realizados 
exames para quem teve con-
tato com positivado, ou que 
não está com sintomas apa-
rentes. Para isso, a Secreta-
ria de Saúde de Pato Branco, 
montou um centro de testa-
gem no ginásio Dolivar La-
varda, no bairro La Salle.

Pacientes com sinto-
mas moderados a grave 
(tosse, febre e dores), aten-
dimento será na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
24 horas. 

De acordo com a secre-
tária de Saúde, neste mo-
mento Pato Branco tem à 
disposição aproximadamen-
te 18 mil testes, e aguarda 
para os próximos dias a che-
gada de 20 mil, de repasse 
feito pela Secretaria Estadu-
al de Saúde.

Lilian diz acreditar que 
o quantitativo de testes dis-
poníveis seja suficiente para 
atender a demanda, uma vez 
que são estimados a realiza-
ção de 300 testes por dia.

Ao mesmo tempo, a se-
cretária afirma que em uma 
eventual escassez de testes, 
o Município passará a dar 
prioridade de realização dos 
exames na UPA 24h, mas, 
ela acredita que isso não 
chegue a acontecer, pelo 
fato de novas remessas es-
tarem sendo enviadas pelo 
Ministério da Saúde e o pró-
prio Município ter licitado a 
aquisição.

O Centro de Testagem 

ficará aberto durante todo 
esse final de semana. Nes-
ta sexta das 7h às 19h e no 
sábado (15) e domingo (16) 
das 9 às 15h. 

Alert(AR)
 Como uma forma de 

reforçar o atendimento aos 
pacientes positivados, a 
Saúde continua com o pro-
grama Alert(ar), com o mo-
nitoramento diário por te-
lefone e visitas domiciliares 
dos pacientes positivados.

O programa visa enten-
der os sintomas e caso haja 

necessidade encaminhar 
para atendimento médico.

Volta às aulas
Ao mesmo tempo em 

que se encaminha para a 
aplicação das primeiras do-
ses de vacinas contra a co-
vid-19 em crianças de 5 a 
11 anos, o calendário esco-
lar de 2022 se aproxima. 

Assim, de mesma forma 
que os pais estão apreensi-
vos para ver quais serão as 
recomendações para o ano 
letivo, o comitê da covid-19, 
juntamente com o de Educa-

ção também se articula.
No momento segundo 

Lilian é muito precoce fa-
lar em exigência de com-
provante de vacinação das 
crianças pequenas, uma vez 
que o quantitativo de doses 
disponibilizados é bastante 
limitado.

Outro apontamento fei-
to pela secretária é de que 
nos próximos dias, e assim, 
acompanhando a evolução 
nas notificações de novos 
casos, devem ser debatidos 
os regramentos para o am-
biente escolar.  

Aumento de casos de covid-19, resultam na 
adoção de reforço nas medidas de enfrentamento

Média móvel nos primeiros 14 dias de 2022 chegou a 56 novos casos confirmados

Rodinei SantoS/aSSeSSoRia PMPB
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Assessoria
A nova onda de co-

vid-19, gerada pela varian-
te Ômicron, tem registrado 
constantes aumentos no nú-
mero de infectados em todo 
o Brasil. Na região Sudoes-
te, a realidade é a mesma e 
o distanciamento social con-
tinua sendo uma das formas 
mais efetivas de enfrentar o 
vírus. Nesse sentido, além 
da natural evolução e mo-
bilidade proporcionada, o 
processo contínuo de digita-
lização dos serviços do Con-
selho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Paraná 
(Crea-PR) tem acelerado os 
atendimentos e reduzido 
significativamente a neces-
sidade de deslocamento físi-
co à autarquia. 

No ano passado, por 
exemplo, marcado pela pan-
demia, o Crea-PR registrou 
mais de 65 mil protocolos 
no Estado. “O tempo de tra-
tamento das solicitações em 
âmbito estadual foi de três 
dias úteis, em média. Nos 
casos em que não houve 

necessidade de decisão em 
Curitiba, o prazo médio cai 
para dois dias úteis”, rela-
ta o engenheiro Civil Diogo 
Colella, gerente da Regional 
Pato Branco do Conselho.

Comparando os da-
dos do ano passado, o tem-
po médio de atendimento 
foi ainda menor na Regio-
nal Pato Branco, que com-
preende os municípios do 
sudoeste do Paraná, ao se 
analisar os 3.402 protoco-
los registrados. 

“Nosso tempo médio foi 
de 1,03 dia útil para trata-
mento de solicitações, in-
vestigação de denúncias, re-
gistros de Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica e pedidos de 
certidões de acervo técnico, 
entre outros.”

Colella salienta ainda 
que, com o crescente nú-
mero de novos casos de 
Covid-19, a Regional redo-
brou os cuidados e medi-
das de enfrentamento ao 
vírus, caso seja necessário 
fazer atendimentos presen-
ciais.  “O trabalho de fisca-

lização não parou. Nas Ins-
petorias, estamos seguindo 
todos os critérios estabe-
lecidos. Além disso, o Crea 
disponibiliza vários canais 
de comunicação com os 
profissionais e empresas, 
com a mesma segurança e 
agilidade.”

Fazendo referência ao 
telefone 0800 041-0067, 
aos aplicativos para Android 
e iOS disponíveis e ao site 
do Crea-PR (www.crea-pr.
org.br), Colella salienta ain-
da que, com o crescente nú-
mero de novos casos de Co-
vid-19, a Regional redobrou 
os cuidados e medidas de en-
frentamento ao vírus, caso 
seja necessário fazer atendi-
mentos presenciais.  “O tra-
balho de fiscalização não 
parou. Nas Inspetorias, esta-
mos seguindo todos os cri-
térios estabelecidos. Além 
disso, o Crea disponibiliza 
vários canais de comunica-
ção remota com os profissio-
nais e empresas, com a mes-
ma segurança e agilidade”, 
completa o gerente.

Digitalização acelera atendimentos aos profissionais das Engenharias, 
Agronomia e Geociências da região

Arquivo CreA-Pr

Protocolos atendidos digitalmente resultam em agilidade e segurança para os profissionais

Agência Brasil e AEN
Enquanto a população 

de parte do Brasil sofre com 
as chuvas e suas consequên-
cias, como o transbordo de 
rios e inundações, mais de 
700 municípios da Região 
Sul do país se veem às vol-
tas com uma onda de calor 
severa.

Embora chuvas isola-
das tenham sido registradas 
desde a quarta-feira (12), o 
Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet) emitiu na 
manhã dessa quinta-feira 
(13) um alerta no qual infor-
ma que 727 cidades do Rio 
Grande do Sul e parte do Pa-
raná e de Santa Catarina es-
tão passíveis de registrar, até 
o próximo dia 16, tempera-
turas 5°C acima da média 
histórica desta época do ano.

O alerta laranja emitido 
pelo instituto vale para pra-
ticamente todo o Rio Grande 
do Sul, para as regiões oes-
te e sul de Santa Catarina e 
para as regiões oeste, sudes-
te, sudoeste, centro-ociden-
tal e centro-sul do Paraná. 

Os efeitos da estiagem 
na Região Sul vêm se agra-
vando desde o fim do ano 
passado, causando prejuízos 
econômicos e ameaçando o 
abastecimento hídrico. No 
Rio Grande do Sul, 200 cida-
des já tinham decretado situ-
ação de emergência até esta 
quarta-feira (12). Levanta-

mento feito pela Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Rio Grande do 
Sul (Emater-RS) aponta que, 
até sexta-feira (7), mais de 
195 mil propriedades rurais 
já contabilizavam perdas na 
produção. 

Uma das regiões gaú-
chas mais castigadas pela 
falta de chuvas é a do Alto 
da Serra do Botucaraí, onde, 
desde meados de novembro, 
o volume de chuvas é insufi-
ciente para recuperar a con-
dição dos rios e do sistema 
freático, o que prejudicou o 
plantio de soja e milho.

“A soja teve que ser re-
plantada e ainda ficou uns 
30% a 35% por semear. En-
tão, nesses 16 municípios 
[do Alto da Serra do Botu-
caraí], só na soja se chega 
a algo em torno de R$ 750 
milhões de perdas. Somadas 
às perdas do milho e leite, [o 
prejuízo, na região] chega a 
R$ 850 milhões”, informou, 
em nota, o extensionista ru-
ral agropecuário da Emater-
-RS em Soledade Josemar 
Parise.

Em Santa Catarina, 
além de irregulares, as chu-
vas do fim do ano passado 
ficaram abaixo do espera-
do durante o mês de dezem-
bro, deixando ao menos 17 
dos 295 municípios em es-
tado de alerta e outros nove 
em estado crítico no que diz 

respeito às condições para 
garantir o abastecimento hí-
drico urbano, principalmen-
te nas regiões oeste e extre-
mo oeste do estado.

“Neste momento é im-
portante que a população 
das regiões onde a estia-
gem se intensificou usem a 
água com consciência e evi-
tem o desperdício. Além dis-
so, é acompanhar as orien-
tações e alertas dos órgãos 
competentes”, alertou, em 
nota, o secretário-executivo 
de Meio Ambiente, Leonar-
do Porto Ferreira.

No Paraná, no último 
dia 30, o governo estadual 
decretou situação de emer-
gência em função da estia-
gem. O objetivo da medida é 
agilizar a execução de medi-
das de apoio aos agriculto-
res e a outros setores afeta-
dos pela falta de chuvas. 

Ontem, a secretaria es-
tadual da Agricultura e do 
Abastecimento divulgou um 
relatório no qual aponta que 
a situação já causou ao me-
nos R$ 25,6 bilhões de pre-
juízos para os produtores 
rurais. O levantamento foi 
entregue à ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), Tereza Cris-
tina, que, desde ontem, está 
visitando áreas rurais atin-
gidas pela crise hídrica nos 
três estados da Região Sul, 
além do Mato Grosso do Sul, 

na Região Centro-Oeste.
Em Cascavel, a minis-

tra explicou que, de posse 
de um diagnóstico da situa-
ção das lavouras nos quatro 
estados visitados, os técni-
cos do Mapa e do Ministé-
rio da Economia elaborarão 
um plano de ajuda aos pro-
dutores. O foco, neste pri-
meiro momento, é garantir 
que os agricultores atingi-
dos pela seca tenham condi-
ções de plantar.

“Nossa preocupação é 
agilidade nessas ações, para 
que a gente possa plantar 
com segurança. Para que o 
agricultor possa saber o que 
vai acontecer na segunda 
safra, que é a safrinha, que 
é muito importante, pois é 
quando se tem a maior par-
te do plantio de milho nes-

ses estados”, destacou Tere-
sa Cristina.

Alerta no 
abastecimento de 
água

As cidades de Nova Pra-
ta do Iguaçu, Salto do Lon-
tra, Salgado Filho, Capa-
nema e Planalto estão em 
estado de alerta em relação 
à água. A estiagem prolon-
gada tem afetado drastica-
mente a vazão dos manan-
ciais em alguns municípios 
no Sudoeste do Estado e as 
altas temperaturas geram 
aumento no consumo.

Nos rios Siemens, Ta-
manduá, Santa Cruz, Salto 
do Lontra e Cotegipe, que 
abastecem essas cidades, 
a redução da vazão chega, 
em média, a 60%, colocan-

do em risco o fornecimento 
de água para a população. 
Já estão em rodízio Santo 
Antônio do Sudoeste, Pran-
chita, abastecidas por po-
ços, e Dois Vizinhos, abas-
tecida pelo Rio Girau Alto e 
por poços.

Para que não seja ne-
cessária a implantação do 
rodízio, é preciso a coope-
ração de todos. O alerta da 
Sanepar é para que a popu-
lação mantenha o uso ra-
cional da água, priorizando 
a alimentação e a higiene 
pessoal. 

As limpezas pesadas, la-
vagens de veículos, calça-
das, fachadas e a irrigação 
de hortas e jardins são ati-
vidades que devem ser adia-
das até que a situação volte 
à normalidade.

Estiagem causa prejuízos à agricultura e 
ameaça o abastecimento

GerAldo BuBniAk/imAGem ilustrAtivA 

No Sudoeste, os rios Siemens, Tamanduá, Santa Cruz, Salto do Lontra e Cotegipe a redução da vazão 
chega, em média, a 60%
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NOTAS

Vagas abertas para curso 
Corte de Costura Industrial 
em Clevelândia

O Município de Clevelândia foi contemplado 
com o curso Corte e Costura Industrial, de forma 
gratuita e presencial.

O curso, que está previsto para iniciar no dia 
2 de fevereiro, faz parte do projeto de escolas mó-
veis “Carretas do Conhecimento”, do Senai/PR. As 
escolas móveis contam com infraestrutura com-
pleta para a realização de cursos de aperfeiçoa-
mento profissional, voltados à empregabilidade e 
ao empreendedorismo.

Interessados em realizar o curso devem fazer 
a inscrição na recepção da prefeitura, das 7h às 
13h, de segunda a sexta.

Saudade do Iguaçu oferece 
treinamento funcional à 
população

Pensando em levar mais saúde e qualida-
de de vida aos munícipes por meio de incenti-
vos a atividades físicas, a Prefeitura de Saudade 
do Iguaçu, através da Secretaria de Esporte e Cul-
tura, oferece gratuitamente aulas de treinamen-
to funcional.

As aulas começam no dia 17 deste mês e se-
rão realizadas todas as segundas-feiras, às 19h30, 
no Parque do Lago.

Para se inscrever, interessados devem procu-
rar o Departamento de Esportes (Junto ao Giná-
sio Municipal) ou pelos telefones (46) 3246-1004 
/ 99925-4992.

Maiores Informações liguem (46) 3246-1004 
/ 99925-4992.

Curso Avançado 
de Costura

Ainda em Saudade do Iguaçu, população 
conta a sua disposição um curso avançado de 
costura. A especialização tem duração de 160 ho-
ras, sendo 4 horas por dia, durante 40 dias.

As vagas estão abertas para qualquer pessoa 
com idade entre 18 a 45 anos.

Para preencher a ficha de cadastro, interes-
sados devem comparecer na Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turismo.

Sulina fixa prazo e forma 
para pagamento da taxa de 
coleta de lixo

Em Sulina, população que pagou no ano pas-
sado a taxa de coleta de lixo à vista, deve efetuar 

o pagamento através de boleto bancário no dia 
14 de fevereiro. Caso contrário, o valor será au-
tomaticamente incluído na conta de água da Sa-
nepar e será dividido em 10 parcelas iguais, con-
forme vencimento da respectiva fatura de água.

O contribuinte que efetuou o pagamento da 
taxa através da fatura da água nos exercícios an-
teriores, obedecerá aos mesmos critérios para o 
exercício de 2022 e subsequentes.

REAJUSTE DA UFM
O valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM) 

de Sulina, para o exercício de 2022 foi fixado em 
R$ 126,40. Esse valor foi corrigido com base na va-
riação do Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC) e está em vigor desde a publicação do 
decreto nº003/2022.

SLO altera local 
de atendimento de 
pacientes com sintomas 
covid-19

A Secretaria de Saúde de São Lourenço do 
Oeste (SC) informa que, a partir desta quarta-fei-
ra (12), os atendimentos à pacientes com sinto-
mas de covid-19 estão sendo realizados na Uni-
dade de Saúde do bairro Santa Catarina, das 7h às 
19h. Já a testagem continua sendo das 7h às 13h 
na Academia da Saúde, ao lado da unidade.

Francielli Graciolli, secretária de Saúde, expli-
ca que a mudança de local é importante para que 
não haja aglomeração na UPA 24 horas, onde são 
realizados os atendimentos de urgência e emer-
gência. Ela reforça que nos últimos dias aumen-
tou o número de pacientes com sintomas gripais, 
mas que nem todos podem estar com o vírus da 
Covid-19. 

Segundo a secretária, haverá profissionais 
fazendo a triagem na Unidade de Saúde do bair-
ro Santa Catarina para encaminhar os pacientes 
para consultas ou testes. 

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Por conta da alta nos casos de covid-19 
em Mariópolis, assim como em toda região 
Sudoeste, a Paróquia São Francisco de Sa-
les suspendeu o tradicional jantar da ove-
lha enfarinhada.

Em uma publicação no Facebook, a paró-
quia informou que “diante do cenário de con-
taminação da covid-19, achamos por bem 
prezar a integridade física de cada um, tanto 
dos voluntários que nos ajudam, membros do 
conselho e por último não menos importan-
te, das pessoas as quais adquiriram o seu Kit”.

Ainda segundo a publicação, o evento 

deve acontecer no futuro, porém, ainda sem 
uma data definida. Por isso, todas as reser-
vas que já haviam sido feitas para a compra 
dos kits serão canceladas. Com relação aos 
kits que já foram pagos, a paróquia deve en-
trar em contato com as pessoas para saber 
se optam por receber o dinheiro de volta ou 
aguardar até que o evento aconteça.

O jantar, previsto para 21 de janeiro, fa-
zia parte do cronograma de comemoração 
ao dia do padroeiro do Município, São Fran-
cisco de Sales. Com sua suspensão, aconte-
cerão apenas as celebrações religiosas. Po-
rém, a missa da sexta-feira (21), não será 
realizada, apenas a do sábado (22), às 19h, 
e a do domingo (23).

Paróquia São Francisco de Sales suspende 
jantar da Ovelha Enfarinha

DIVULGAÇÃO

O jantar fazia parte do cronograma de comemoração ao dia do padroeiro do Município, São Francisco de Sales
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MPF vai apurar acidente 
que destruiu dois casarões 
de Ouro Preto
Agência Brasil

Poucas horas após parte do Morro da Forca vir abai-
xo e destruir duas construções no centro de Ouro Preto 
(MG) na quinta-feira (13), o Ministério Público Federal 
(MPF) instaurou um procedimento administrativo para 
apurar as circunstâncias da ocorrência.

Em nota, o MPF justificou a iniciativa citando os “eviden-
tes danos ao patrimônio cultural”, já que parte do conjunto 
arquitetônico municipal é tombada pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e está inscrito na 
Lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

“O MPF vai apurar as circunstâncias em que o fato se 
deu e pedir esclarecimentos aos órgãos envolvidos na tu-
tela dos referidos bens quanto ao motivo do incidente, di-
mensão dos danos e seus efeitos”, informou o MPF, em nota.

O MPF quer que a prefeitura informe se há, em Ouro 
Preto, outros imóveis em risco iminente de serem atin-
gidos por novos deslizamentos ou desmoronamentos e 
que providências o município está adotando para impe-
dir que isso ocorra. Já do Iphan, os procuradores espe-
ram receber um parecer sobre a extensão do dano cultu-
ral causado pelo acidente desta quinta-feira, bem como 
uma relação das construções históricas em situação de 
risco na cidade e quais medidas já foram adotadas para 
proteger o conjunto arquitetônico local.

Uma das construções destruídas esta manhã foi um 
casarão do século 19, o Solar Baeta Neves. Segundo o 
Iphan, o imóvel integrava o Conjunto Arquitetônico e Ur-
banístico de Ouro Preto, mas estava interditado desde 
2012, quando foi atingido por um deslizamento de ter-
ra que comprometeu parte da edificação. Ainda de acor-
do com a autarquia federal, a Defesa Civil já vinha moni-
torando a área desde o fim do ano passado, por conta do 
risco das fortes chuvas que atingem Minas Gerais causa-
rem um acidente como o desta manhã.

Apesar do prejuízo histórico e cultural, o deslizamen-
to não feriu nenhuma pessoa. Conforme o barbeiro Fábio 
Rogério Alves contou à Agência Brasil, o trânsito de veí-
culos e de pessoas próximo à área atingida tinha sido in-
terrompido pouco antes de parte do talude cair sobre as 
construções. Alves foi uma das primeiras pessoas a per-
ceber que parte do Morro da Forca viria abaixo e, junto 
com outras duas pessoas, incluindo uma funcionária da 
prefeitura, alertou quem passava pelo local.

“Antes mesmo dos bombeiros chegarem, pouco an-
tes da queda do morro, já tínhamos isolado a passagem 
de veículos e de pedestres. Como o terminal [de integra-
ção localizado a cerca de 300 metros] ainda não estava 
funcionando, não havia muita gente circulando naquela 
hora”, disse Alves.

Segundo ele, os dois casarões atingidos estavam em-
bargados e lacrados há vários anos e não costumavam ser 
acessados por ninguém. Dono de uma barbearia de onde 
se vê o local do deslizamento, Alves disse que já havia tes-
temunhado ao menos um acidente parecido, no mesmo lu-
gar, em 2011. “O terreno ali é bastante instável”.

Agência Brasil
O Consórcio Conectar, associado à 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP), pediu 
ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberação da 
venda em farmácias de testes de covid-19 
para uso próprio.

A solicitação foi apresentada diante do 
crescimento dos casos de covid-19 em todo 
o país impulsionada pela variante Ômicron. 
No dia 12 havia 402.496 casos da doença 
ativos em acompanhamento. Há uma sema-
na, o número era de 116.118 casos.

O propósito da liberação para comercia-

lização do chamado autoteste é permitir uma 
estratégia de testagem massiva no Brasil. O 
exame para diagnóstico da covid-19 é condi-
ção importante, segundo a entidade para as 
medidas de isolamento dos infectados.

No ofício, a FNP caracterizou o auto-
teste como “uma das grandes estratégias 
para o enfrentamento da pandemia de co-
vid-19, já empregada com sucesso por al-
guns países”.

O consórcio também solicitou ao Minis-
tério da Saúde o envio de mais testes para 
os municípios como forma de massificar a 
estratégia de diagnóstico da doença.

Prefeitos pedem liberação de autoteste de 
covid ao governo e à Anvisa

Agência Brasil
Prevista para começar a 

ser paga na próxima terça-
-feira (18), a terceira parce-
la do Auxílio Brasil incluirá 
3 milhões de famílias, anun-
ciou ontem (13) o presiden-
te da Caixa Econômica Fede-
ral, Pedro Guimarães. Com a 
medida, o total de famílias 
atendidas aumentará para 
17,5 milhões.

Com a promulgação da 
emenda constitucional que 
permitiu o parcelamento 
de precatórios (dívidas re-
conhecidas definitivamente 
pela Justiça), o valor da par-
cela passou para R$ 400. As 
famílias incluídas no pro-
grama receberão o Auxílio 
Brasil por meio do aplicati-
vo Caixa Tem, que permite 
a movimentação de depósi-
tos em contas poupança di-
gitais, até o recebimento do 
cartão.

As novas famílias não 
precisarão ir às agências 
para validarem o cadastro 

no Auxílio Brasil. Isso por-
que a inclusão no programa 
baseou-se em pedidos an-
tigos processados pelo Mi-
nistério da Cidadania. “Esse 
cadastramento foi realiza-
do no mesmo modo que no 
auxílio emergencial lá atrás. 
Então, a validação já foi rea-
lizada”, explicou.

No Paraná, foram in-
cluídas 112.295 famílias, 
passando de 402.337 aten-
didas para 514.632 a rece-
berem o benefício.

Auxílio Gás
O presidente da Caixa 

também anunciou que o pa-
gamento do Auxílio Gás, que 
fornecerá uma ajuda tempo-
rária para famílias mais po-
bres comparem gás de cozi-
nha, ocorrerá nos mesmos 
dias que o do Auxílio Brasil. 
As famílias foram escolhidas 
conforme as regras definidas 
pelo Ministério da Cidadania.

O Auxílio Brasil seguirá 
o calendário do antigo Bolsa 

Família e pagará as parcelas 
nos dez últimos dias úteis de 
cada mês, com base no dígi-
to final do Número de Ins-
crição Social (NIS). O paga-
mento da parcela de janeiro 
começará no próximo dia 
18 para beneficiários com 
NIS 1, e terminará no dia 
31, para beneficiários com 
NIS de final 0.

Cerca de 108,3 mil fa-
mílias de municípios do nor-
te de Minas Gerais e do sul 
da Bahia atingidas pelas en-
chentes em dezembro co-
meçaram a receber o Auxílio 
Gás no mês passado. Com 
duração prevista de cinco 
anos, o programa beneficia-
rá 5,5 milhões de famílias 
até o fim de 2026 com o pa-
gamento de 50% do preço 
médio do botijão de 13 qui-
los a cada dois meses. Atu-
almente, a parcela equivale 
a R$ 56.

Para este ano, o Auxí-
lio Gás tem orçamento de 
R$ 1,9 bilhão. Só pode fa-

zer parte do programa 
quem está incluído no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico), tem pelo 
menos um membro da fa-
mília que receba o Benefí-
cio de Prestação Continua-
da (BPC). A lei que criou o 
programa definiu que a mu-
lher responsável pela famí-
lia terá preferência, assim 
como mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Pedro Guimarães tam-
bém anunciou o depósito do 
retroativo da cota adicional 
do auxílio emergencial de 
2020 para cerca de 823,4 
mil pais solteiros. O crédito 
será feito por meio do apli-
cativo Caixa Tem na mes-
ma conta poupança digital 
usada para receber o auxílio 
emergencial.

Terceira parcela do 
Auxílio Brasil incluirá 
3 milhões de famílias

AgênciA BrAsil

No Paraná, 112.295 famílias foram incluídas no benefício
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Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % jul ago set out nov dez ano 12m 

INPC (IBGE) 1,02 0,88 1,20 1,16 0,84 0,73 10,16 10,16

IPCA (IBGE) 0,96 0,87 1,16 1,25 0,95 0,73 10,06 10,06

IPCA-15 (IBGE) 0,72 0,89 1,14 1,20 1,17 0,78 10,42 10,42

IPC (FIPE) 1,02 1,44 1,13 1,00 0,72 0,57 9,73 9,73

IGP-M (FGV) 0,78 0,66 -0,64 0,64 0,02 0,87 17,78 17,78

IGP-DI (FGV) 1,45 -0,14 -0,55 1,60 -0,58 1,25 17,74 17,74

IPA-DI (FGV) 1,65 -0,42 -1,17 1,90 -1,16 1,54 20,64 20,64

IPC-DI (FGV) 0,92 0,71 1,43 0,77 1,08 0,57 9,34 9,34

INCC-DI (FGV) 0,85 0,46 0,51 0,86 0,67 0,35 13,85 13,85

nov dez jan
TJLP (%) 5,32 5,32 6,08
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.210,44
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 9,25%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP REMUN
ANTIGA NOVA BÁSICA

6/12 a 6/1 0,5743   0,5154   0,0739
7/12 a 7/1 0,5837   0,5249   0,0833
8/12 a 8/1 0,5825   0,5237   0,0821
9/12 a 9/1 0,5655   0,5655   0,0652
10/12 a 10/1 0,5438   0,5438   0,0436
11/12 a 11/1 0,5471   0,5471   0,0469
12/12 a 12/1 0,5732   0,5732   0,0728
13/12 a 13/1 0,5992   0,5992   0,0987
14/12 a 14/1 0,6029   0,6029   0,1024
15/12 a 15/1 0,6042   0,6042   0,1037
16/12 a 16/1 0,5839   0,5839   0,0835
17/12 a 17/1 0,5500   0,5500   0,0498
18/12 a 18/1 0,5539   0,5539   0,0536
19/12a 19/1 0,5900   0,5900   0,0896
20/12a 20/1 0,6162   0,6162   0,1156
21/12 a 21/1 0,6201   0,6201   0,1195
22/12 a 22/1 0,6147   0,6147   0,1141
23/12 a 23/1 0,5910   0,5910   0,0905
24/12 a 24/1 0,5691   0,5691   0,0688
25/12 a 25/1 0,5739   0,5739   0,0735
26/12 a 26/1 0,6002   0,6002   0,0997
27/12  a 27/1 0,6265   0,6265   0,1259
28/12 a 28/1 0,6319   0,6319   0,1312
1/1 a 1/2 0,5608   0,5608   0,0605
2/1 a 2/2 0,5872   0,5872   0,0868
3/1 a 3/2 0,6138   0,6138   0,1132
4/1 a 4/2 0,6158   0,6158   0,1152
5/1 a 5/2 0,6146   0,6146   0,1140
6/1 a 6/2 0,5908   0,5908   0,0903
7/1 a 7/2 0,5660   0,5660   0,0657
8/1 a 8/2 0,5677   0,5677  0,0674

TR MÊS % ano 12 m

Novembro/21 0,00 0,00 0,00
Dezembro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m

Paraná 1.995,80 2.003,30 0,38 16,47 16,47
Norte 2.107,67 2.082,01 -1,07 17,95 17,95
Noroeste 1.948,58 1.975,38 1,38 26,30 26,30
Oeste 2.032,44 2.040,92 0,42 16,04 16,04

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 180,00 -0,6% 7,1%
Ponta Grossa 175,00 0,0% 7,4%
Maringá 175,00 0,0% 6,1%
Cascavel 175,00 0,6% 6,1%
Sudoeste 175,00 0,0% 6,1%
Guarapuava 175,00 0,0% 6,1%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 92,00 0,0% 4,5%
Sudoeste 98,00 2,1% 10,1%
Cascavel 98,00 3,2% 12,6%
Maringá 98,00 3,2% 12,6%
Ponta Grossa 99,00 2,1% 12,5%
Guarapuava 98,00 2,1% 11,4%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 99,00 0,0% 0,0%
Ponta Grossa 98,00 0,0% 0,0%
Maringá 96,00 0,0% 1,1%
Cascavel 96,00 0,0% 1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 20/01, pes.físicas 17/01, emp. do més ticos 06/01. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

SOJA - US$cents por bushel  (27,216 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

jan/22 1.365,25 -26,00 -0,9% 9,7%
mar/22 1.377,25 -22,00 -0,7% 10,1%

MILHO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 587,50 -11,50 -2,7% 0,4%
mai/22 589,50 -11,25 -2,5% 0,4%

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)

jan/22 423,70 -7,30 0,8% 17,0%
mar/22 408,90 -7,30 -0,5% 13,4%

TRIGO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

mar/22 746,75 -11,00 0,1% -5,3%
mai/22 749,00 -11,25 -0,1% -5,7%

Ações % R$

Petrobras PN +2,02% 30,32 
Vale ON -1,52% 84,20 
ItauUnibanco PN +1,85% 23,68 
Bradesco PN +1,78% 20,54 
Magazine Luiza ON -3,49% 6,09 
Inter Banco S/A -9,87% 22,10 
Localweb ON -8,38% 8,75 
Marfrig ON +5,18% 22,74

INDICE BOVESPA 

Baixa 0,15% 105.529 pontos

Volume negociado: R$ 27,73 bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A oitava parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/12, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,62%.

MÊS TAXA SELIC
Set/21 0,44%
Out/21 0,49%

MÊS TAXA SELIC
Nov/21 0,59%
*Dez/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 13/01/22

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 13/01/22

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 13/01/22

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice nov dez jan
INPC (IBGE) 1,1108 1,1096 1,1016
IPCA (IBGE) 1,1067 1,1074 1,1006
IGP-M (FGV) 1,2173 1,1789 1,1778
IGP-DI (FGV) 1,2095 1,1716 1,1774
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Novembro/21 0,5000 5,64 6,17
Dezembro/21 0,5490 6,22 6,22

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Novembro/21 0,4412 2,48 2,60
Dezembro/21 0,4902 2,99 2,99

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 165,91 -0,4% -0,4% 6,1% 165,00 168,00 

MILHO saca 60 kg 88,93 0,1% 2,4% 10,1% 90,00 92,00 

TRIGO saca 60 kg 89,55 0,2% 0,8% 0,6% 88,00 92,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 261,12 -1,2% 3,9% 10,9% - 270,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 279,22 1,2% 11,1% 21,4% - 270,00 

BOI GORDO arroba, em pé 313,96 0,0% 0,5% 1,9% 320,00 300,00 

SUÍNO kg, vivo 5,46 -0,5% -1,1% -13,2% - 4,00 

ERVA MATE arroba 21,22 0,0% 0,9% -2,8% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 13/01/22

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 13/01 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.847,35 -1,43% -4,96%
Boi gordo (2) 333,70 -0,40% -0,83%
Café (3) 1.495,12 -0,52% 4,44%
Algodão (4) 680,21 0,08% 6,14%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 13/01/22

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 13/01/22
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 237,00 -3,85 2,3% 0,1%
mai/22 236,95 -3,70 2,2% 0,1%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. 

101.561 102.719 101.945 103.778 105.685 105.529

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

06/01 07/01 10/01 11/01 12/01 13/01

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

13/01 R$ 321,00 /grama +0,25%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 0,09% Var. janeiro: -0,82%

Compra R$ 5,529
Venda R$ 5,530

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,66% Var. janeiro: -1,00%

Compra R$ 5,5240
Venda R$ 5,5246

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,17% Var. janeiro: -0,17%

Compra R$ 5,40
Venda R$ 5,83

DÓLAR TURISMO
Alta: 0,17% Var. janeiro: -0,17%

Compra R$ 5,40
Venda R$ 5,81

EURO
Baixa: 0,33% Var. janeiro: +0,12%

Compra R$ 6,3305
Venda R$ 6,3317

EURO TURISMO
Alta: 0,15% Var. janeiro: +0,60%

Compra R$ 6,09
Venda R$ 6,71  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0484
Libra esterlina R$ 7,59
Peso argentino R$ 0,053

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 114,15
Libra esterlina 0,73
Euro 0,87

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

ALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 116,85 -0,79 1,9% 9,4%
mai/22 114,52 -0,46 2,0% 8,6%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 36.113,62 -0,49
Londres 7.563,85 +0,16
Frankfurt  16.031,59 +0,13
Tóquio 28.489,13 -0,96
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Agência Brasil
O setor de serviços cresceu 

2,4% na passagem de outubro 
para novembro, após dois meses 
de taxas negativas, recuperando 
a perda acumulada de 2,2%. Com 
o resultado de novembro, o setor 
ficou 4,5% acima do patamar pré-
-pandemia de covid-19, registra-
do em fevereiro de 2020, mas está 
7,3% abaixo do recorde alcançado 
em novembro de 2014. Os dados 
são da Pesquisa Mensal de Servi-
ços, divulgada ontem (13) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Segundo o gerente da pesqui-
sa, Rodrigo Lobo, a recuperação 
do mês de novembro coloca o se-
tor no maior patamar dos últimos 
seis anos, igualando-se ao nível de 
dezembro de 2015. “Das últimas 
18 informações divulgadas, na 
comparação mês contra mês ante-
rior, 15 foram positivas e 3 foram 

negativas: março, devido à segun-
da onda de covid-19, e setembro 
e outubro, por conta de aumentos 
de preços em telecomunicações e 
passagens aéreas”, disse, em nota, 
o pesquisador.

Segundo o IBGE, quatro das 
cinco atividades pesquisadas 
avançaram no mês de novembro, 
com destaque para serviços de in-
formação e comunicação (5,4%), 
que recuperaram a perda de 2,9% 
verificada nos dois meses anterio-
res. Com isso, a atividade se colo-
ca num patamar 13,7% acima de 
fevereiro de 2020.

“Nessa atividade, sobressai o 
setor de tecnologia da informação, 
principalmente os segmentos de 
portais, provedores de conteúdo e 
ferramentas de busca da internet; 
desenvolvimento e licenciamento 
de softwares e consultoria em tec-
nologia da informação”, disse Ro-
drigo Lobo.

O setor de tecnologia da infor-
mação cresceu 10,7% de outubro 
para novembro, maior taxa desde 
janeiro de 2018 (11,8%), ficando 
47,4% acima do patamar pré-pan-
demia. “Depois do período mais 
agudo da pandemia, a partir de ju-
nho de 2020, o setor mostrou rápi-
da recuperação, acelerando o ritmo 
de crescimento das receitas. Essas 
informações positivas são em boa 
parte explicadas pelo dinamismo 
das empresas do setor de Tecno-
logia da Informação, que fornecem 
serviços para outras empresas”, 
afirmou o gerente da pesquisa.

Transportes
De acordo com o IBGE, o se-

gundo impacto positivo no índi-
ce do novembro veio da atividade 
de transportes, que cresceu 1,8% 
e praticamente recuperou a perda 
de 1,9% observada entre setem-
bro e outubro. Com isso, a ativida-

de está num patamar 7,2% acima 
de fevereiro de 2020. “Os desta-
ques na área de transportes foram 
transporte aéreo de passageiros, 
correio e transporte rodoviário de 
carga”, informou Lobo.

Com alta de 2,8%, os serviços 
prestados às famílias representa-
ram o terceiro impacto positivo no 
mês. “Esta é a oitava taxa positiva 
seguida, acumulando crescimen-
to de 60,4%, mas ainda insuficien-
te para voltar ao patamar pré-pan-
demia. O segmento está operando 
em nível 11,8% abaixo de fevereiro 
de 2020”, explicou o pesquisador.

Por outro lado, com queda de 
0,3%, os serviços profissionais, ad-
ministrativos e complementares 
apresentam a quarta taxa negati-
va seguida, acumulando perda de 
3,7%.

Regionalmente, 18 das 27 
unidades da federação tiveram ex-
pansão no volume de serviços en-

tre outubro e novembro de 2021. 
Entre os locais com taxas positi-
vas, o impacto mais importante 
veio de São Paulo (4%), seguido 
por Rio de Janeiro (1,6%), San-
ta Catarina (3,7%) e Paraná (2,1%). 
Em contrapartida, o Mato Grosso 
do Sul (-4,0%) registrou a princi-
pal retração em termos regionais.

Atividades turísticas
O índice de atividades turísti-

cas subiu 4,2% frente a outubro, 
sétima taxa positiva consecuti-
va, acumulando ganho de 57,5%. 
O segmento ainda se encontra 
16,2% abaixo do patamar de feve-
reiro do ano passado.

“Esse índice de atividades tu-
rísticas tem um perfil muito seme-
lhante ao perfil dos serviços pres-
tados às famílias, pois muitas das 
atividades que compõem o indica-
dor vêm desse segmento”, disse o 
pesquisador.

Setor de serviços cresce 2,4% em novembro, 
após dois meses de queda



Dia favorável para receber benefí-
cios de parentes e do cônjuge e para 
progredir no trabalho e no plano 
material. A disposição mental será 
muito boa e o trato com pessoas de 
posição lhe trará prosperidade.

No início do período, um dia-a-dia 
agitado, com várias modifi cações. 
Poderá conhecer novos ambien-
tes e pessoas, ter novas ideias. Não 
haverá problemas com os trans-
portes; a comunicação e os estu-
dos serão favorecidos.

Os estudos e as comunicações con-
tinuarão favorecidos, desde que 
já tenham sido iniciados de algu-
ma forma. Uma situação fi nancei-
ra poderá contradizer frontalmente 
seus desejos e sonhos, impondo lhe 
uma profunda revisão de valores.

O sol proporcionará mais força fí-
sica e você poderá voltar a tomar 
o comando da sua vida. Você se 
sentirá fortalecido em seu espíri-
to aventureiro e lutador, em busca 
do sucesso e da realização.

Problemas envolvendo fi nanças. 
Seja cauteloso em especial em con-
tas conjuntas. Evite decisões impor-
tantes. Sensualismo exagerado e 
tome mais cuidado com o seu ner-
vosismo. Dia neutro para você.

Alegria e tranquilidade em rela-
ção a si mesmo. Tendência a se 
voltar para seus próprios interes-
ses e desejos, o que pode lhe fa-
zer bem. No fi nal do período, pe-
quenos contratempos na lida com 
o cotidiano.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Faça de tudo hoje, para melhorar 
suas condições sociais, amorosas 
profi ssionais e fi nanceiras. Mas tudo 
dentro de um sentido honesto e in-
teligente. Os contatos pessoais es-
tão favorecidos. Boas Notícias.

Alguma prudência é bastante acon-
selhável, uma vez que afastará a 
possibilidade de se perder em pe-
quenos negócios. Infl uências be-
néfi cas. Pode tratar de temas im-
portantes. Saúde e amor sob-bons 
fl uxos astrais.

Suas boas qualidades e habilidades 
infl uenciarão de maneira benéfi -
ca, pessoas importantes para você, 
principalmente se estas forem seus 
parentes. O trabalho, as empresas 
e o amor, estão em bom aspecto. 
Nervosismo à fl or da pele. 

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Procure cuidar do bom funcio-
namento do aparelho digestivo 
e dos intestinos. Marte lhe tra-
rá mais confi ança e força pesso-
al. No entanto, o mesmo planeta, 
proporcionará menos vitalidade 
física.

Início de um novo período profi s-
sional. Possibilidade de ver o seu 
talento melhor utilizado, produ-
zindo assim uma melhoria, em 
longo prazo. Fase de recolhimen-
to e necessidade de solidão. 

Apesar de boas oportunidades 
para a vida social e o encontro 
com os amigos, sua disposição 
não lhe permitirá ir muito longe. 
É ainda um momento de refl exão 
sobre si mesmo. Melhora em ter-
mos fi nanceiros.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

28°/19°

26°/18°

29°/21°

31°/20°

28°

19°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192CRESCENTE

PROBABILIDADE DE CHUVA 86% | 6,3mm

RADICCI iotti

NOVELAS

NOS TEMPOS DO 
IMPERADOR 

Lota e Lupita procuram por Ber-
nardinho. Olu afi rma a Cândi-
da que tomará partido em nome 
de seu povo. Vitória descobre 
que foi Quinzinho quem roubou 
seus imóveis. Lota confronta To-
nico e descobre que Bernardinho 
está a caminho da guerra. Vitó-
ria não consegue perdoar Quinzi-
nho. Guebo afi rma a Zayla que de-
seja estar ao lado de Justina. Pedro 
pressiona Tonico sobre uma car-
ga de armas. Quinzinho se entrega 
para a polícia.

UM LUGAR 
AO SOL

Joy humilha Ravi, que culpa Chris-
tian/Renato por sua separação. Re-
beca reclama da indiferença de 
Túlio. Breno fala sobre Cecília na te-
rapia. Rebeca não consegue con-
versar com a fi lha. Joy reclama do 
lugar que está com Damón. Ruth 
busca Túlio na Redentor com um 
carro novo. Damón pega o dinhei-
ro de Joy. Inácia deixa Yasmin cui-
dando de Francisco. Túlio intimida 
Christian/Renato. Noca prevê para 
Lara que uma pessoa do passado 
dela irá voltar para sua vida.

QUANTO MAIS VIDA, 
MELHOR!

Guilherme e Rose discutem. Neném 
sugere que Tina convide Tigrão e os 
pais para um encontro com a famí-
lia. Rose fl agra Guilherme com o de-
legado Nunes. Flávia se declara para 
Gabriel. Chicão avisa a Neném que 
o time não quer que ele jogue. Gui-
lherme vai ao hospital com Rose. O 
time não joga bem e Neném fi ca 
chateado. Celina se enfurece quan-
do Guilherme diz que voltará a fi -
car bem com Rose. Ingrid conversa 
com Flávia sobre Murilo. Guilherme 
se aconselha com Daniel.

VERÃO
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 30

PVP
TALONARIO

ZIPERGUME
MARACAÃI

SEIOATAR
SLOTERIA

FASESMEN
LRASPADA
AGOSTOIB
GICRISO

CORCOVAPR
AOARVORE
NEROISC

COMANDANTE
SALADAPOR

Conversa
mole
(gíria)

Corpo que
atrai

objetos de
metal

É retirada 
dos móveis

com o 
espanador

Maracanã
(pop.)

Medida de
superfície
(Geom.)

Glândula
mamária
feminina

Jogo
como a
Quina

Antônimo
de

"agradar" 

25 de (?):
Dia do

Soldado

Ingrid
Bergman,

atriz
sueca

Saliência
no corpo

dos
camelos

Canto em
conjunto,
típico de
igrejas

Paraná
(sigla)

Alexandre
(?), ator
parana-

ense

Ave de
campos e
cerrados

Planta
como o
cajueiro

Piloto res-
ponsável
por uma
aeronave

Dígrafo de
"nascer"

Prato de
baixas

calorias

(?) de
lado:

desprezar 

Oportunidade para o
desempregado no
período natalino 

Por (?): por agora

Lado afia-
do da faca

Gato, 
em inglês

CRB e
ASA (fut.)

Fecho de
calças
jeans

Bloco
como o de
cheques

(?) do céu: Deus, na
linguagem infantil

Estágios;
etapas
Litro

(símbolo)

Amarra
Centro

comercial
paulista

"X-(?)",
filme

Consoantes
de "seta"

Aparada
(a barba)

Sílaba
de "fugir"

Erre
Incomo-
dado por
mal-estar

Fenômeno
oceânico

Concede 

Demons-
tração de
alegria

3/cat — men. 5/fases. 7/corcova. 9/aborrecer — talonário.
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Flori Antonio Tasca

Artigo
Treinamento para os pais diminui bullying

foto do diA Artigo

diariodosudoeste.com.br   14 de janeiro de 2022 A13oPiNiAo~

5 dicas importantes 
para cumprir as 
metas em 2022

 Como todo começo do ano, a maior 
parte das pessoas já traçou suas metas 
para o novo que se inicia. Porém, ape-
sar da animação, nem sempre todos con-
seguem alcançar os objetivos pré-esta-
belecidos um a um. Afinal, imprevistos 
acontecem e muitas vezes acabamos por 
mudar nossas condições e, até mesmo, 
nossas intenções. Pensando nisso, sepa-
rei cinco dicas importantes para cumprir 
de vez as metas em 2022.

1. Defina objetivos tangíveis: É fun-
damental colocar metas alcançáveis, ou 
seja, dentro da sua realidade em cada mo-
mento de vida, e sempre de forma clara. 
Eles podem ser desafiadores, mas preci-
sam ser tangíveis para que você não dei-
xe de lado ou desanime ao longo do ano.

 2. Escreva os objetivos em algum 
planner ou aplicativo: Acredito que vi-
sualizar cada uma das metas ajuda a ter 
sempre um controle maior, uma vez que 
elas estão à nossa disposição, isso tam-
bém ajuda a manter o foco e não deixar 
nada cair no esquecimento.

3. Divida por períodos: Uma forma 
de controlar é colocar metas a curto pra-
zo e definir um tempo para as ações ma-
cro. Outra dica é dividir por períodos e 
áreas da vida. Exemplo: Se meu objetivo 
relacionado aos estudos é ler 4 livros no 
ano da minha área, posso dividir 1 livro 
por trimestre.

4. Revise suas metas: Além de anotar 
os objetivos, eu também considero im-
portante acompanhar a evolução de cada 
um, por isso uma prática legal é marcar 
datas de revisão, ou seja, a cada determi-
nado período é importante que você ana-
lise cada meta a fim de entender como 
estão sendo desenvolvidos os pontos. 
Talvez você tenha acumulado 1 livro para 
o próximo trimestre, por exemplo, e pre-
cise de um novo cronograma.

5. Seja compreensível com você: 
É importante buscar por metas tangí-
veis, mas muitas vezes algumas situa-
ções fogem do nosso controle, por isso 
a cobrança deve ser saudável também. 
Os objetivos precisam ser motivadores 
e não o oposto, se estiverem gerando 
pressão ou sentimentos negativos, re-
calcule a rota! O mais importante é des-
frutar as conquistas!

Ana Paula Prado é Country Manager do 
InfoJobs, empresa de tecnologia para RH

Existem pesquisas sugerindo que um 
dos fatores de risco para o desenvolvimen-
to de comportamento agressivo em crianças 
é a falta de habilidade dos pais para edu-
cá-las. A tentativa de impor uma discipli-
na inconsistente, explosiva e agressiva pa-
rece favorecer o comportamento também 
agressivo dos filhos. Da mesma forma, já 
se observou que os programas de combate 
ao bullying que contam com algum tipo de 
treinamento dos pais são mais efetivos do 
que aqueles nos quais os pais não têm ne-
nhuma participação.  

Tendo esse cenário em mente, os pes-
quisadores Brenda Mendoza González, Fran-
cisco Javier Pedroza Cabrera e Kalina Isela 
Martínez Martínez, realizaram no México o 
treinamento de um grupo de pais com o ob-
jetivo de reduzir a prática do bullying por 
seus filhos. Por oito semanas, eles participa-
ram de sessões semanais de 60 minutos nas 
quais aprendiam sobre o estabelecimento 
de limites aos filhos, o reforço das suas con-
dutas pró-sociais e das respostas alternati-
vas à conduta agressiva, até chegar à sua 
extinção, e outras ações. 

Os resultados que esses pais consegui-
ram com seus filhos foram comparados aos 
de um outro grupo de pais que não partici-
param do treinamento, mas cujos filhos tam-
bém se envolviam na prática de bullying. 
Esse grupo apenas registrou as condutas 
pró-sociais e agressivas dos seus filhos du-
rante todas as semanas e entregou aos in-
vestigadores. Em 2014, na revista “Acta de 
Investigación Psicológica” foram publicados 
os resultados da pesquisa, em artigo intitu-
lado “Prácticas de Crianza Positiva: Entrena-
miento a padres para reducir Bullying”. 

O treinamento capacitou os pais a fa-
zer com que seus filhos realizassem deter-
minadas atitudes. Uma delas era realizar ati-
vidades lúdicas com os filhos apenas depois 
que as tarefas escolares fossem feitas. O re-
sultado foi que os filhos dos pais em treina-
mento realizaram esse objetivo cinco vezes 
mais do que faziam antes. Por outro lado, os 

filhos dos outros pais mantiveram o índice 
baixo de cumprimento dessa meta. 

Igual tendência foi observada no objeti-
vo de incluir o filho nas tarefas domésticas, 
como “por a mesa”. A frequência com que os 
filhos dos pais em treinamento fizeram isso 
passou de zero a cinco vezes por semana e 
se manteve perto de zero para os outros. 
Recolher os jogos ou brinquedos depois de 
usá-los também foi uma conduta em que os 
filhos dos pais em treinamento se sobressa-
íram, pois passaram de uma para seis vezes 
na semana. Mais uma vez, os filhos do gru-
po sem treinamento não tiveram alteração. 

O cenário se repetiu ao verificar a fre-
quência de conduta agressiva contra os co-
legas de sala. O treinamento dos pais permi-
tiu que seus filhos reduzissem essa conduta 
de cinco para nenhuma vez durante a sema-
na. Os outros filhos mantiveram uma média 
próxima de cinco vezes por semana. A con-
duta agressiva contra algum membro da fa-
mília ou um adulto na escola também caiu, 
nos filhos dos pais em treinamento, de qua-
tro vezes para nenhuma na semana, e nos 
outros se manteve próxima de três vezes na 
semana. 

Por fim, houve também uma diminui-
ção nos episódios classificados como “bir-
ra”, que chegaram a sete na semana para os 
filhos cujos pais participaram do treinamen-
to, mas que ao final tinham média de apenas 
um. Os filhos cujos pais não receberam tra-
tamento mantiveram uma média de seis epi-
sódios de birra durante uma única semana. 

Diante desses resultados, os pesquisa-
dores constatam que existiu uma relação 
funcional entre a diminuição do compor-
tamento agressivo e o aumento das condu-
tas pró-sociais por meio do treinamento dos 
pais. Houve uma diminuição na frequência 
da conduta agressiva das crianças, o que foi 
conseguido aumentando a qualidade da in-
teração entre pais e filhos, assim como da 
supervisão e monitoramento dos pais sobre 
os seus filhos.

Um fator a se destacar neste estudo é 

que o treinamento dos pais não repercutiu 
apenas nas condutas de seus filhos na pró-
pria família, mas se estendeu para a esco-
la, o que parece confirmar a tese de que os 
pais são os principais agentes de mudança 
de conduta dos filhos. Dando treinamento 
unicamente para os pais já foi possível re-
duzir de modo significativo as condutas de 
bullying dos filhos, o que evidencia a eficá-
cia do método.

Mas é importante assinalar que os pais 
que participaram desse estudo estavam 
sendo pressionados pelas autoridades es-
colares ou legais justamente para que fos-
sem reduzidas as condutas de bullying dos 
filhos. Ou seja, dada a motivação dos pais, 
é possível que isso tenha afetado os resul-
tados. Portanto, os pesquisadores sugerem 
que um programa de treinamento seme-
lhante seja voltado aos pais que não este-
jam sofrendo essa pressão, para verificar se 
os resultados de suas ações serão igualmen-
te tão efetivos. 

Outro estudo futuro que pode ser reali-
zado é para verificar se nesse tipo de treina-
mento há algum dos pais que seja o verda-
deiro agente da mudança ou se são ambos, 
já que, em quase todos os casos, foram o pai 
e a mãe da criança que assistiram ao treina-
mento. O que se evidencia, desde já, é que 
esse programa de intervenção dirigido aos 
pais pode ser de grande utilidade para di-
minuir os casos de bullying na escola, além 
de servir para reduzir outras condutas pro-
blemáticas que os filhos possam ter no con-
texto familiar. 

Educador, Filósofo e Jurista. Diretor do 
Instituto Flamma – Educação Corporativa.
Doutor em Direito das Relações Sociais 
pela Universidade Federal do Paraná.
fa.tasca@tascaadvogados.adv.br

O entardecer 
de Pato 
Branco no 
olhar de 
Vilson Bonetti
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A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) publicou na quinta-fei-
ra (13) o edital do VIII Curso 
de Operações Táticas Especiais 
(Cote). Serão disponibilizadas 48 
vagas para policiais civis do Pa-
raná e de outras forças de segu-
rança. O período de inscrições 
começa nesta sexta-feira (14) e 
vai até 25 de fevereiro. 

O Cote é destinado a atender 
ao programa de treinamento anu-
al, cujo conteúdo programático foi 
instituído como requisito básico 
para ingresso no quadro funcional 
do Grupo Tigre da PCPR.

Seu objetivo é qualificar po-
liciais em perspectivas físicas, tá-
ticas, psicológicas e intelectuais, 
para que atuem eficazmente em 

missões de alto risco, mediante 
abordagem dos eixos éticos, técni-
cos e legais, com emprego de tá-
ticas adotadas internacionalmen-
te em grupos de operações táticas 
especiais. 

Do total de 48 vagas, 25 são 
para policiais civis do Paraná, sen-
do três para delegados, três para 
escrivães e 19 para investigado-

res. Para a Polícia Rodoviária Fe-
deral serão destinadas 15 vagas, 
para forças de segurança convi-
dadas 5 vagas e mais 3 para ope-
radores selecionados de qualquer 
força policial ou militar.  

Inscrições
As inscrições para o pro-

cesso seletivo deverão ser feitas 

através de requerimento dispo-
nibilizado no edital e encaminha-
do para o e-mail cotetigre@pc.pr.
gov.br. 

No processo seletivo serão 
solicitados exames médicos e re-
alizados testes de aptidão física 
(TAF), aptidão de tiro (TAT) e en-
trevista, todos de caráter elimina-
tório e classificatório. (AEN)

Polícia Civil divulga edital para curso de operações táticas especiais

Divulgação
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Após denúncia e trabalho de 
investigação, a Polícia Civil pren-
deu quinta-feira (13) uma falsa 
médica, que atuava na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), em Co-
ronel Vivida. A mulher, que já teria 
atendido centenas de pacientes, 
não teve o nome divulgado.

O delegado Rômulo Contin 
Ventrella, disse em entrevista cole-
tiva, na manhã de quinta-feira, que 
foram procurados no início da se-
mana pelo Prefeito e integrantes 
da Secretaria de Saúde do Muni-
cípio de Coronel Vivida e informa-
dos que uma mulher, que atuava 
como médica na UPA, seria uma 
possível falsária.  Durante o le-
vantamento de informações des-
cobriram que a mulher não é for-
mada em medicina, mas estava se 
passando por médica e já estaria 
atuando há quatro meses tirando 
plantões nas unidades de saúde de 
Coronel Vivida. 

Rômulo acrescentou que a Se-
cretaria de Saúde também forne-
ceu documentação de pessoas que 
já teriam sido atendidas por ela. 
Com isso, iniciaram as investiga-
ções e descobriam os modus ope-
randi da mulher, que por não ter 
formação na área médica procura-
va tirar plantões na unidade cen-
tral porque no local tem sempre o 
trabalho de dois médicos e quan-
do surgiam situações mais graves, 
pacientes com riscos, ela sempre 
acabava apelando para o atendi-
mento de um médico de fato.

De acordo com Rômulo, a con-
duta da mulher acabou chamando 
a atenção dos médicos e funcioná-
rios da UPA, uma vez que ela não 
fazia procedimentos considera-
dos simples para um profissional 
de saúde e o próprio corpo clíni-
co iniciou a pesquisa e descobriu 
que ela não era médica.  A mulher 
atendeu nesse período cerca de 
1.400 pacientes na UPA, mas, se-
gundo informações preliminares, 
nenhum evoluiu para óbito, mes-
mo assim ela prescrevia medica-
mentos e solicitava exames para 
essas pessoas que eram atendidas. 

Rômulo informou que na ma-
nhã de quinta seria o primeiro 
plantão dela depois de descober-
ta a fraude. Tão logo ela chegou 

na UPA se dirigiu a sala de atendi-
mento já com jaleco e carimbo de 
um CRM falsificado e foi aborda-
da pela equipe policial e questio-
nada se era médica.  Em primeiro 
momento a mulher disse que sim, 
mas foi confrontada com os docu-
mentos que a polícia tinha e aca-
bou admitindo que realmente não 
tinha formação médica. “Nós te-
mos duas situações, que é o exer-
cício ilegal da medicina e o crime 
de estelionato”, disse o delegado.

Com relação a contratação 
dela, Rômulo disse que também é 
objeto de investigação, mas a mu-
nicipalidade é tão vítima quanto à 
população atendida. “A modalida-
de de contratação do serviço é de 
uma licitação de uma pessoa ju-
rídica pelo Município. Essa pes-
soa jurídica é quem contrata esses 
médicos. E foi nessa contratação, 
no nosso entender, que houve um 
erro por não terem sido exigidos 
os documentos necessários, que 
comprovariam que ela era de fato 
uma médica e poderia exercer a 
função na UPA. Houve uma falha 
de procedimento na hora da con-
tratação dessa mulher, que des-
cobriu esse furo e por meio dele 
acabou se infiltrando na rede de 
saúde municipal” afirmou.

Conforme levantado pelo de-
legado Rômulo, a mulher também 
teria prestado um plantão na cida-
de de São João.  “Em pesquisa que 
fizemos quando o fato chegou até 
nós, foi descoberto também que 
ela tentou aplicar o mesmo gol-
pe recentemente no município de 
São João do Ivaí (PR). Ela também 
se inscreveu para atuar como mé-
dica plantonista, só que exigiram 
de pronto a documentação que 
comprovasse que era médica. Ela 
teria apresentado um diploma, 
mas foi descoberto que era falso”, 
completou.

Prefeito toma 
providências

Na segunda-feira (10) o pre-
feito de Coronel Vivida, Anderson 
Barreto, foi procurado pelo secre-
tário de Saúde, Vinícius Tourinho, 
e pela diretora da UPA, Verusca 
Fontanive, quando foi posicionado 
sobre uma grave suspeita de que 
uma médica que atendia alguns 
plantões na UPA não tinha o devi-
do registro no Conselho Regional 

e Conselho Federal de Medicina. 
Por conta de dificuldades que ela 
tinha para realizar alguns procedi-
mentos, a equipe da UPA começou 
a suspeitar da capacidade técni-
ca dela. Com isso, buscaram atra-
vés do CRM que ela apresentou 
informações e chegaram à conclu-
são de que o CRM que ela usava 
pertencia a uma médica de Ponta 
Grossa.

Barreto afirmou que, diante 
de tal informação, foi de imedia-
to até a Delegacia da Polícia Civil 
conversar com o delegado, posi-
cionando ele a respeito da suspei-
ta que pairava sobre a Secretaria 
Municipal de Saúde. “Passei as in-
formações a respeito de nome, 
CRM dela para que o delegado fi-
zesse uma investigação mais aba-
lizada. Ele fez a investigação e na 
terça-feira (11) me convocou e in-
formou que de fato a nossa suspei-
ta se confirmava, que ela não tinha 
habilitação para o exercício da me-
dicina”, afirmou.

O prefeito Barreto acrescen-
tou que nessa semana a médica só 
viria fazer plantão na UPA na ma-
nhã de quinta-feira, quando o de-
legado ciente de tal circunstância, 
junto com a equipe da Polícia Civil, 
fez a abordagem dela e pediu que 
apresentasse as suas credencias, 
mas a mulher alegou que estariam 

na sua residência em Pato Branco. 
De pronto o delegado disse que ela 
não tinha credencias, porque são 
falsas, momento que a mulher re-
conheceu ao delegado de que não 
tinha as inscrições nos Conselhos 
Regional e Federal de Medicina e 
foi presa.

 
Contratação

O prefeito Anderson Barreto 
disse que a contratação da mulher 
foi por intermédio de uma empre-
sa que venceu a licitação e encami-
nhou alguns profissionais as uni-
dades de saúde, entre elas a UPA, 
e enviou toda a documentação 
dos profissionais, inclusive da fal-
sa médica, a Secretaria Municipal 
de Saúde. “No caso dessa médica 
em especial, os documentos que 
ela teria apresentado por força da 
contratação junto a essa empresa 
seriam fraudados. O diploma que 
ela apresentou do Curso de Medi-
cina é falso e o carimbo com nú-
mero de inscrição pertence a essa 
médica de Ponta Grossa”.

Barreto afirmou que tinha 
dois caminhos a adotar quando re-
cebeu informação de que ela se-
ria uma suposta falsária. “Eu tinha 
o caminho da ética e moralidade 
de fazer a denúncia para retirar a 
mulher do convívio social, em es-
pecial da UPA, porque poderia co-

meter um atentado contra a saú-
de pública ou teria o caminho da 
imoralidade, fazendo de conta que 
não estava acontecendo, mas pre-
feri trilhar o caminho da ética e da 
moralidade e fui até o delegado fa-
zer a denúncia cuja apuração re-
sultou na prisão da flagranteada”, 
destacou. 

Barreto informou que já fize-
ram a devida comunicação ao res-
ponsável legal da empresa que 
presta serviços médicos para o 
Município e estão fazendo a con-
ferência de toda a documentação 
dos profissionais da área médica 
para que não aconteça nenhum 
caso semelhante. “Todos os de-
mais documentos apreciados até 
agora demostram que são profis-
sionais habilitados para o exercí-
cio da atividade de medicina. Ago-
ra também estamos adotando um 
procedimento com a nossa Pro-
curadoria Jurídica para se hou-
ver alguma responsabilidade, res-
ponsabilizar quem deva, muito 
embora, num primeiro momento, 
nos entendemos que a coletivida-
de, o Município e até a empresa 
que participou do processo licita-
tório, são todos em tese vítimas 
da falsária, mas as providências 
jurídicas o Município está ado-
tando com relação a essa empre-
sa”, concluiu.

Polícia Civil prende falsa médica 
em Coronel Vivida

O prefeito Anderson Barreto, o delegado Rômulo e o Secretário de Saúde Vinícius Tourinho durante a entrevista coletiva
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Grêmio apresenta
lateral Orejuela  

O lateral-direito Orejuela foi oficialmente apresenta-
do, na tarde de quinta-feira, na sala de imprensa do CT 
Luiz Carvalho. O atleta colombiano volta a vestir a camisa 
tricolor, número 28, após a primeira passagem no ano de 
2020, desta vez por empréstimo até o final da temporada.

O executivo de futebol Diego Cerri desejou um bom 
retorno ao jogador, assim como o diretor de futebol Ser-
gio Vasquez. Em seguida, ambos entregaram a camisa 
para Orejuela se fardar novamente. O jogador atuou em 
31 partidas e tem um gol anotado pelo Grêmio.

“Estou muito feliz em retornar ao clube. Em todos os 
lugares em que chego, vou para dar o meu melhor. Estou 
aqui para ajudar o Grêmio a subir de divisão. Vou fazer o 
meu trabalho, no dia a dia, para executar o que o treina-
dor pedir. Fiz bons jogos na passagem anterior e sempre 
fui feliz em jogar pelo Grêmio”, completou. (Assessoria)

Coxa se despede 
da Copinha 

Com a derrota por 3 a 1 para o Juventus (SP), na tar-
de de quinta-feira (13), no estádio Conde Rodolfo Crespi, 
em São Paulo, o Coritiba Sub-20 se despediu da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 2022. Com um time composto 
por sua maioria por jogadores com 17 e 18 anos, o Coxa 
mostrou personalidade na competição mesmo com uma 
equipe muito jovem. 

O jogo começou movimentado e a equipe coxa-bran-
ca cometeu pênalti no jogador do Juventus, convertido 
pelo atacante Masson, que abriu o placar para os paulis-
tas. O Coxa não sentiu o gol adversário e foi para cima do 
Juventus sempre trocando bons toques de bola e chegan-
do com velocidade. A pressão coxa-branca seguia forte 
e aos 24 minutos Kaio foi parado com falta pelo zaguei-
ro adversário. A penalidade foi cobrada por Maicky que 
chutou firme no canto, mas a bola foi defendida pelo go-
leiro Cauã. Com boa posse de bola o Coritiba seguiu em 
busca do empate. Aos 45 minutos, em outra cobrança de 
falta para o Verdão, Alec recebeu a bola e de fora da área 
cruzou para Jean Henrique que cabeceou no travessão.

No segundo tempo o Coxa voltou ainda melhor e se-
guiu dominando o jogo. Aos 26 minutos, depois de um 
cruzamento rasteiro pelo setor direito de ataque, o za-
gueiro Ricardo Bambu do Juventus acabou marcando gol 
contra e empatando o jogo para o Verdão. Porém, mesmo 
melhor no jogo e tendo boas chances de ampliar o placar, 
a equipe do Coritiba sofreu o segundo gol aos 34 minu-
tos e o terceiro logo em seguida sacramentando o resul-
tado final da partida. (Assessoria)

Lucas uebeL

O lateral-direito Orejuela volta a defender o Grêmio

Os seis representantes 
do Brasil na Paralimpíada 
de Inverno de Pequim, entre 
os dias 4 e 13 de março, fo-
ram anunciados na quinta-
-feira (13), em live realiza-
da pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e a Confe-
deração Brasileira de Des-
portos na Neve (CBDN). O 
país terá o dobro de atletas 
da edição anterior, em Pye-
ongcheng (Coreia do Sul), 
há quatro anos.

Cinco atletas competi-
rão no esqui cross-country: 
Aline Rocha, Cristian Ribera, 
Guilherme Rocha, Robelson 
Moreira e Wesley dos San-
tos. Os dois primeiros es-
tiveram em Pyeongcheng, 
onde Cristian atingiu o me-
lhor resultado de um brasi-

leiro em Jogos de Inverno 
(entre olímpicos e paralím-
picos) ao terminar a prova 
de 15 quilômetros na sexta 
posição. Aline, por sua vez, 
foi a primeira mulher a re-
presentar o país no evento 
paralímpico.

Guilherme Rocha, Ro-
belson Moreira e Wesley 
dos Santos disputarão a 
Paralimpíada pela primei-
ra vez - assim como André 
Barbieri, representante ver-
de e amarelo no snowboard. 
“[Em Pequim] vamos que-
brar recordes pessoais e ter 
o melhor resultado da his-
tória nos Jogos Paralímpi-
cos de Inverno. Dobramos 
o número de atletas, e há 
uma pequena chance de um 
sétimo representante, de 

uma segunda vaga no sno-
wboard [com José Valter de 
Lima]”, destacou o presiden-
te da CBDN, Anders Petters-
son, durante a live.

A dupla “veterana” em 
Paralimpíadas está em Lil-
lehammer, na Noruega, 
competindo no Campeona-
to Mundial Paralímpico de 
Inverno. Nesta quinta-fei-
ra, Aline ficou em quinto lu-
gar na prova feminina de 
7,5 quilômetros, com tempo 
de 29 minutos, 26 segundos 
e 6 décimos, a 1 minuto da 
alemã Anja Wicker, que le-
vou o bronze. A norte-ame-
ricana Kendall Gretsch foi 
a vencedora. Cristian finali-
zou a disputa masculina dos 
10 quilômetros na oitava 
posição, em 34 minutos, 22 

segundos e 5 décimos, tam-
bém a um minuto do ter-
ceiro colocado, o russo Da-
nila Britik. O ganhador foi 
Ivan Golubkov, também da 
Rússia. (Agência Brasil)

Brasil terá seis representantes na Paralimpíada de Inverno

A equipe de Aspiran-
tes do Athletico Paranaen-
se completou na quinta-fei-
ra (13), no CAT Caju, metade 
da agenda de pré-tempora-
da. Trabalhos que têm pre-
parado o jovem time ru-
bro-negro para a disputa 
do Campeonato Estadual, a 
partir do fim do mês. O pri-
meiro desafio do Furacão 

será contra o Paraná Clu-
be. A partida começa às 16h 
de domingo (23), no Estádio 
Joaquim Américo.

O posicionamento do 
time em campo já tem sido 
ensaiado com bastante ên-
fase pela equipe de Aspi-
rantes. Não foi diferente no 
expediente de quinta-fei-
ra, realizado no CAT Caju. 

A comissão técnica rubro-
-negra orientou o grupo 
minuciosamente em cada 
movimento dos atletas em 
campo de acordo com as 
circunstâncias que uma 
partida oferece. 

A programação de trei-
nos continua com mais dois 
períodos de exercícios nes-
ta sexta-feira (14), nova-

mente no CAT Caju. A agen-
da da semana conta ainda 
com mais uma movimen-
tação na manhã de sábado 
(15), no Joaquim Américo. 
A arena athleticana recebe 
ainda na manhã do domingo 
(16) um jogo-treino contra o 
time principal do Operário, 
que também vai disputar o 
Estadual. (Assessoria)

Aspirantes do Furacão treinam para o Estadual

O técnico Tite convo-
cou, na quinta-feira (13), a 
Seleção Brasileira para os 
jogos contra Equador e Pa-
raguai, pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo Fifa Ca-
tar 2022. A lista foi anuncia-
da pelo treinador em coleti-
va de imprensa no auditório 
da Casa do Futebol Brasilei-
ro, no Rio de Janeiro.

Com Fabinho e Lucas 
Paquetá suspensos para a 
primeira partida e sem Ney-
mar (machucado), Tite con-
vocou 26 atletas para os dois 
compromissos. Já classifica-
da para a Copa do Mundo, 
a Seleção Brasileira enfren-

ta o Equador no dia 27 de 
janeiro, no Estádio Rodrigo 
Paz Delgado, em Quito, e o 
Paraguai no dia 1° de feve-
reiro, no Mineirão, em Belo 
Horizonte.

As duas partidas mar-
cam o início da agenda 
da Seleção Brasileira em 
2022, ano de disputa da 
Copa do Mundo do Catar. A 
Seleção Brasileira se apre-
senta já no Equador para 
os treinamentos para o 
jogo contra o Equador. O 
chefe de delegação da Se-
leção Brasileira nesta Data 
Fifa será Rubens Angelot-
ti, Presidente da Federação 

Catarinense de Futebol.

Convocados
Goleiros: Alisson - Li-

verpool (ING), Ederson - 
Manchester City (ING) e We-
verton – Palmeiras.

Laterais: Emerson Royal 
- Tottenham (ING), Daniel Al-
ves - Barcelona (ESP), Alex 
Sandro - Juventus (ITA) e 
Alex Telles - Manchester 
United (ING).

Zagueiros: Marquinhos 
- Paris Saint Germain (FRA), 
Gabriel Magalhães - Arsenal 
(ING), Thiago Silva - Chelsea 
(ING) e Éder Militão - Real 
Madrid (ESP).

Meias: Casemiro - Real 
Madrid (ESP), Fabinho - Li-
verpool (ING), Fred - Man-
chester United (ING), Ger-
son - Olympique Marseille 
(FRA), Bruno Guimarães - 
Lyon (FRA), Philippe Couti-
nho - Aston Villa (ING) e Lu-
cas Paquetá - Lyon (FRA).

Atacantes: Raphinha - 
Leeds United (ING), Antony 
- Ajax (HOL), Rodrygo - Real 
Madrid (ESP), Everton Ribei-
ro – Flamengo, Gabriel Je-
sus - Manchester City (ING), 
Gabi – Flamengo, Matheus 
Cunha - Atlético de Madrid 
(ESP) e Vinicius Jr. - Real 
Madrid (ESP)

Tite convoca a Seleção Brasileira 
para jogos das Eliminatórias

DivuLgação

Tite chamou 26 jogadores para os confrontos contra o Equador e o Paraguai
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“Aos pais, minha mensagem: a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos é 
segura, eficaz e salvará vidas da mesma forma que a vacinação de adultos e 

adolescentes vem salvando”, diz infectologista.

Vacinem as crianças!
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expediente

O primeiro mês do ano é marcado pela campa-
nha Janeiro Branco, que tem como objetivo discutir a 
saúde mental e a importância da prevenção ao ado-
ecimento emocional. Desde 2014, o Janeiro Branco 
vem se consolidando como uma das principais cam-
panhas em prol da construção de uma cultura da saú-
de mental na humanidade. 

No Brasil, conforme segunda fase da pesquisa 
“Impacto da Pandemia da covid-19 na Saúde Mental 
da População Brasileira”, conduzida pelo Ministério 
da Saúde, foi verificada a elevada proporção de an-
siedade (86,5%); uma moderada presença de trans-
torno de estresse pós-traumático (45,5%); e uma pro-
porção de depressão (16%) em sua forma mais grave.

“A pandemia definitivamente deu maior destaque 
a um problema que não é recente. Porém, ainda é 
preciso ampliar o debate para além do tratamento de 
doenças. Além disso, precisamos diferenciar depres-
são de ansiedade. A depressão é uma doença psiqui-
átrica crônica, que produz uma alteração do humor 
caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, as-
sociada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, 
desesperança, baixa autoestima e culpa. A ansieda-
de possui também sintomas físicos, como falta de ar, 
sudorese, hiper ventilação, boca seca, náuseas, entre 
outros. Nessas horas, o cuidado de um profissional 
faz toda a diferença”, avalia Anderson Agulhari Bahia, 
psicólogo ligado à área de Atenção à Saúde.

Quebrando o 
tabu da depreSSão

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
relatam que o Brasil é o segundo país das Américas 
com maior número de pessoas depressivas, equiva-
lentes a 5,8% da população, atrás dos Estados Uni-
dos, com 5,9%. Além disso, ocupamos o primeiro 
lugar quando a questão é a prevalência de casos de 
ansiedade. Ainda de acordo com o órgão, a depressão 
será a doença mais comum do mundo em 2030, afe-
tando mais pessoas do que qualquer outro problema 
de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas.

O psicólogo explica que a campanha tem grande 
importância já que é fundamental romper preconcei-
tos quando se pensa em saúde mental, lembrando 
que as doenças de ordem psíquica não podem ser 
consideradas uma responsabilidade ou uma “fraque-
za” do indivíduo - como as doenças de ordem física 
também não são.

MaS, afinal, o Que é Saúde Mental e 
coMo Mantê-la eM dia?

De acordo com a OMS, saúde define-se como 
“um estado de completo bem-estar físico, mental e so-
cial, e não apenas a ausência de doença” e, seguindo 
a mesma lógica, saúde mental é “o estado de bem-
-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habi-
lidades, sabe lidar com estresse normal da vida, pode 
trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para 
sua comunidade”.

“Saúde mental não é apenas a ausência de doen-
ças ou transtornos mentais ou ficar feliz o tempo todo. 
É estar de bem consigo e com os outros. Implica em 
saber lidar com as boas e más emoções e, também, 

conhecer seus limites e buscar ajuda quando necessá-
rio”, completa Anderson.

A saúde mental não pode estar desconectada da 
saúde do corpo, portanto, antes de tudo, é necessário 
o autoconhecimento. É ele que pode promover ob-
jetivos de vida mais definidos e a distinção do que 
é necessário e importante. Outro passo fundamental 
é manter uma rotina. Delimitar horários específicos 
para o trabalho e atividades que promovam o bem-
-estar pessoal é imprescindível. Outro fato que ajuda 
a manter a saúde mental em dia é o sono. É durante 
o sono que o organismo exerce as principais funções 
restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o 
crescimento muscular e a síntese de proteínas. Duran-
te este momento, é possível repor energias e regular o 
metabolismo, fatores essenciais para manter corpo e 
mente saudáveis. Além disso, realize exercícios físicos 
e alimente-se adequadamente. Estas atividades têm a 
função de liberar hormônios importantes para o bem-
-estar físico e psicológico.

janeiro 
branco: 
um alerta 
sobre saúde 
mental

Como as empresas podem 
Contribuir para a prevenção? 
A detecção precoce e o tratamento da depressão 
são essenciais para a prevenção. No ambiente de 
trabalho, as principais recomendações do Instituto 
Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos 
para as empresas são: 
    • Criar um ambiente que promova a comunicação, 
o sentimento de pertencer, de unidade e respeito. 
Um local que não julgue e não permita nenhum 
tipo de perseguição em relação ao estado físico ou 
mental de seus colaboradores.

•Garantir normativas que assegurem que a 
diversidade seja bem-vinda, respaldada e 
protegida por todos os funcionários.

• Evitar marginalizar os indivíduos que precisam de 
apoio, como aqueles que estão em crise, sofrendo 
mudanças difíceis na vida ou passando por 
problemas de saúde mental.  Estes jamais podem 
ser visualizados como uma carga. São pessoas que 
passam por momentos ou contextos complexos, o 
que poderia ocorrer com qualquer pessoa.

•Proporcionar educação sobre saúde mental, 
depressão e outros transtornos para os 
funcionários e membros da organização e garantir, 
assim, o apoio mútuo, não potencializado por 
uma responsabilidade, mas pela compreensão e 
empatia com a dor alheia.

•Educar para ajudar a reconhecer os problemas 
de saúde mental. As pessoas que passam por um 
destes casos não querem ser vistas como uma 
carga, por isso pode vir a ser difícil perceber seus 
sintomas. Devido a isto, precisa haver sempre uma 
conexão emocional.
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| cuidados

| Mariana Salles
mariana@diariodosudoeste.com.br

3 de dezeMbro de 2021
Logo no início de dezembro, no 

período de rematrículas escolares, 
levei meus filhos para vacinar por-
que precisamos apresentar atestado 
de vacinação para a escola. Entre as 
faltantes, reforço de febre amarela e 
vacina da gripe. Aproveitei e tomei 
também a minha dose. 

Quinta-feira, 16 
de dezeMbro de 2021

Meu filho mais novo teve confra-
ternização na escolinha de futebol. 
Estava um dia muito quente e ele jo-
gou bola a manhã inteira, almoçou e 
participou de uma gincana na parte 
da tarde. Choveu, eles ficaram brin-
cando na chuva. Ele chegou em casa 
super cansado, tomou banho e dor-
miu sem comer. 

Sexta-feira, 
17 de dezeMbro de 2021

Meu filho acordou vomitando. 
Era só água, não tinha comido nada. 
Reclamou de dor de cabeça e ficou 
o dia todo deitado. Quando cheguei 
do trabalho, ele estava com febre de 
39,8°. Pensei: deve ser insolação. Dei 
umas gotas de dipirona, falei pra ele 
tomar um banho morninho e saí para 
um compromisso. Ele ligou para mi-
nha irmã avisando que ele estava do-
ente e mesmo assim eu tinha saído. 
Quando voltei, ele estava sem febre. 
Dormi na cama com ele.

Sábado, 
18 de dezeMbro de 2021

Meu filho acordou com dor de 
garganta e febre, achei melhor levar 
no médico, que disse que era faringi-
te. Receitou antibiótico, anti-inflama-
tório e remédio para baixar a febre. A 
tarde ele já estava bem melhor e foi 

no aniversário de uma amiga. 

doMingo, 
19 de dezeMbro de 2021

Meu filho continua com febre. 
Deixei ele deitado no meu quarto e 
assistimos alguns filmes, nenhum dig-
no de recomendação. Li as primeiras 
notícias sobre epidemia de gripe, mas 
como nos vacinamos fiquei tranquila. 
O nariz do meu filho sangrou muito, 
reforçando minha ideia de insolação. 

terça-feira, 
21 de dezeMbro de 2021

Acordei cedo, arrumei as malas. 
Depois do almoço, pegamos a es-
trada para Santa Cruz do Rio Par-
do, onde mora a vó dos meus filhos. 
Passando Guarapuava, comecei a ter 
febre bem alta, passando dos 39°. 
Decidimos dormir em Ponta Grossa.

Quarta-feira, 
22 de dezeMbro de 2021

Chegamos na casa da avó dos 
meninos comigo e o meu filho com 
bastante febre. Passamos o dia de 
cama até segui viagem para a casa 
dos pais do meu conge (SIC), que 
são bem idosos. 

Quinta-feira, 
23 de dezeMbro de 2021

Mesmo com febre, fui em um en-
contro de amigos onde tinha mais de 
20 pessoas, que me abraçaram. Ao 
menos não tirei a máscara. Tenho 
uma tosse como se fosse alérgica, 
mas que dói o peito, então evito tos-
sir.

Sexta-feira, 
24 de dezeMbro de 2021

Meu filho mais velho começou a 
ter febre. O mais novo e eu já estamos 
melhores. Viajamos para a casa da mi-
nha irmã passar o Natal com a família 
dela e com a minha mãe. 

Segunda-feira, 
27 de dezeMbro de 2021

Meu filho mais velho completou 
quatro dias de febre, vomito, sangra-
mento de nariz e dormindo. Como vai 
ter festinha de aniversário no meu so-
brinho, minha irmã o levou testar para 
covid e o resultado foi negativo. Segui-
mos com os planos da festinha, com 
cerca de 30 convidados, entre adultos 
e crianças.

Sexta-feira, 
31 de dezeMbro de 2021

Minha irmã acordou com sinusite e 
nenhum remédio tira a dor de cabeça 
dela. Passou o dia de cama, mas levan-
tou para a festa de Ano Novo, quando 
recebemos alguns amigos.

doMingo, 
2 de janeiro de 2022

Meu sobrinho acordou com muita 
febre, que não se controlou com dipi-
rona, nem com ibuprofeno. A noite, 
minha irmã o levou para o hospital, 

que testou para covid e gripe. Resulta-
do: positivo para H3N2.

Depois disso, minha mãe e cunha-
do também tiveram a gripe que, em 
mim, foi responsável por sintomas 
mais fortes que a covid, quando me 
contaminei em julho de 2021, ainda 
sem nenhuma dose da vacina. 

É claro que a covid, em quem não 
tomou todas as doses de vacina, é mais 
letal. Contudo, o modo de prevenção 
das duas doenças é o mesmo: higieni-
zação das mãos com álcool 70%, uso 
de máscaras e isolamento no caso de 
sintomas. Fazer o teste também é in-
teressante para comprovar e evitar a 
disseminação da doença no caso de 
resposta positiva à infecção.

Logo, nos próximos meses, tere-
mos um imunizante contra a mutação 
dessa cepa da influenza, assim como 
ocorre todos os anos. Enquanto isso, 
não façam como eu, que fui negligente.

Ainda bem que, hoje, todos esta-
mos bem. Mas subestimar o vírus estra-
gou as férias de toda a minha família. 

diário de 
uma influenzadora
Viajei com H3N2 e fui vetor 
pra toda a minha família

Todas as pessoas nessa foto foram infectados pela H2N3
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| INFÂNCIA

Em 29 de outubro de 2021, a va-
cina da Pfizer contra a covid-19 rece-
beu a liberação pelo FDA (Food and 
Drug Administration) para ser aplicada 
na faixa etária de 5 a 11 anos. No dia 
16 de dezembro de 2021, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) aprovou o uso da vacina para a 
mesma faixa etária também no Brasil. 

A decisão foi baseada em uma 
extensa análise de estudos clínicos e 

dados de outras agências regulatórias, 
como a FDA e a EMA (European Me-
dicines Agency). Ou seja, não somos 
o primeiro país a adotar a vacina para 
essa faixa etária. Atualmente, mais de 
dez milhões de crianças já foram vaci-
nadas com esse mesmo imunizante em 
outros países. 

A vacina da Pfizer é utiliza a tecno-
logia de mRNA, aquela que carrega o 
código genético do vírus que contém 

as instruções para que as células do 
corpo produzam determinadas pro-
teínas. Ao contrário que muitos tem 
medo, ela não modfica o DNA do cor-
po humano. Os estudos nessa faixa 
etária mostraram que a resposta prote-
tora das crianças foi semelhante a dos 
adultos, com eficácia de 90,7%.

Existem várias sociedades brasi-
leiras que, baseadas em evidências 
científicas e nas experiências interna-
cionais, emitiram notas a favor da va-
cinação para as crianças, como a SBI 
(Sociedade Brasileira de Imunologia), 
SBIM (Sociedade Brasileira de Imuni-
zação), SBP (Sociedade Brasileira de 
Pediatria) e SBI (Sociedade Brasileira 
de Infectologia). 

Baseado em dados do SIVEP- Gri-
pe, de janeiro a novembro de 2021, 
2.917 crianças de 5 a 11 anos foram 
hospitalizadas no Brasil com covid-19. 
Dessas, cerca de 25% precisaram de 
um leito de UTI e 4,87% evoluíram 
para óbito. 

De acordo com o Ministério da 
Saúde, a doença está entre as 10 
principais causas de morte de crian-
ças de 5 a 11 anos, e não há outra 
doença evitável por vacina – como 
sarampo, gripe, meningite -- que ma-
tou mais crianças no Brasil do que a 
covid-19 em 2021. 

A pandemia também interrom-
peu a educação e afetou o desen-
volvimento social e emocional das 
crianças, além de trazer problemas à 
saúde mental.  Portanto, a disponibi-
lidade de vacinas seguras e eficazes 
para crianças em idade escolar é ne-
cessária.

Não podemos esquecer que, pelas 
crianças apresentarem quadros mais 
leves ou assintomáticos na maioria 
das vezes, elas são o grupo menos 
testado para a presença do vírus, tor-
nando os dados subnotificados.

As crianças possuem um risco 
menor de desenvolver doença grave 
se comparado aos pacientes idosos e 
com comorbidades como diabetes. Foi 
por este motivo que iniciamos a va-
cinação por esse segmento da popu-
lação, para salvarmos vidas. E os nú-
meros após o início da vacinação nos 
mostram isso: salvamos incontáveis vi-
das. Mas, nesse momento, quando os 
grupos de maior risco já foram vacina-
dos, precisamos dar a chance dessas 
crianças serem vacinadas também. 

Com essa priorização dos segmen-
tos para a vacinação, agora as crianças 
representam uma proporção crescente 
de casos e hospitalizações em com-
paração com sua proporção no início 
da pandemia. Não podemos esquecer 

Vacinem suas crianças
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do risco de fechamento e quarentena 
de escolas associadas à covid-19, que 
também acarretam custos sociais e 
econômicos para famílias.

Embora a doença seja geralmente 
mais branda em crianças do que em 
adultos, problemas graves e complica-
ções de longo prazo, incluindo a sín-

drome inflamatória multissistêmica em 
crianças (MIS-C), podem ocorrer após 
a primeira infecção. Também, as crian-
ças em idade escolar representam uma 
alta proporção de casos de covid-19  e 
podem desempenhar um papel impor-
tante na transmissão da doença. 

ESTUDO
Até o momento, a vacina Pfizer 

pediátrica se mostrou extremamente 
segura e com boa eficácia para redu-
zir formas graves nesta faixa etária. 
Um estudo de fase 2 e 3, iniciado em 
junho de 2021, envolvendo 2 285 
crianças entre 5 a 11 anos de 81 lo-
cais nos EUA, Espanha, Finlândia e 
Polônia, apontou reações locais leves 
e moderadas, todas transitórios, du-

rando 1 a 2 dias, como febre e dor no 
local da aplicação. Nenhum caso de 
miocardite ou pericardite foi relatado 
neste estudo. A conclusão é de que 
duas doses da vacina foram seguras e 
90,7% eficazes contra a covid-19 nes-
ta faixa etária.

A diferença da Pfizer infantil em 
comparação com a vacina do adulto é 
o volume utilizado para as crianças, de 
0,2 ml, sendo um terço menor do que 
a aplicação em adultos. Também, a 
dose infantil é de 10 µg (microgramas) 
e, na de adulto, 30 µg.  Além disso, 
o frasco utilizado para a faixa etária 
pediátrica será de cor laranja. O inter-

valo entre as duas doses será de oito 
semanas.

Uma dúvida comum é em relação 
as crianças que completarão 12 anos 
após a primeira dose. A orientação é 
que se faça a segunda dose também 
com a formulação pediátrica. 

Assim como todas as outras va-

cinas do calendário vacinal, não será 
necessário prescrição médica. A crian-
ça deve ir acompanhada de seus pais 
ou cuidadores legais. Caso seja levada 
por outro cuidador, será preenchido 
um termo de responsabilidade. 

Enfatizo que não há necessidade 
de consulta médica para indicação 
da vacina pois não temos tempo para 
isso e já que não existe contraindica-
ção para a realização da vacina nesta 
faixa etária. Os pais ou responsáveis 
deverão procurar atendimento médico 
se a criança tiver, depois da vacinação, 
dores repentinas no peito, falta de ar 
ou palpitações.

Não devemos menosprezar o fato 
de crianças serem hospitalizadas e 
irem a óbito por doenças que são pre-

venidas por vacinas. Aos pais, minha 
mensagem: a vacinação de crianças 
entre 5 e 11 anos é segura, eficaz e 
salvará vidas da mesma forma que a 
vacinação de adultos e adolescentes 
vem salvando.

A vacinação em todas as faixas 
etárias continua sendo a única manei-
ra de reduzirmos a circulação do vírus. 
Apesar de a vacina não ser obrigató-
ria, estamos em fase de volta às aulas, 
e diminuir a circulação do vírus neste 
ambiente é necessário para que nossas 
crianças voltem a para o ano letivo de 
maneira mais segura possível, presen-
cialmente. 

| Dra. Susane Marafon 
é médica com especialidade em 

infectologia e medicina hiperbárica. 
CRM-PR 46795 / RQE 28943.

VACINEM 
SEUS FILHOS!
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| PESQUISA EM SAÚDE

aen
As doenças raras, segundo clas-

sificação da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), são enfermidades que 
acometem até 65 pacientes entre um 
universo de 100 mil indivíduos. Con-
sideradas de difícil diagnóstico – um 
paciente pode passar por dezenas de 
especialistas até encontrar o diagnósti-
co correto, se houver – têm uma ampla 
diversidade de sintomas, sendo genéti-
cas ou adquiridas. Entre as enfermida-
des, estão Doença de Gaucher, Fibrose 

Cística, Esclerose Lateral Amiotrófica, 
entre outras. Aproximadamente 13 
milhões de brasileiros convivem com 
doenças raras, em sua grande maioria 
jovens e crianças.

O projeto Raras na Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), que com-
põe a Rede Nacional de Doenças Ra-
ras, tem o objetivo de contribuir com 
um mapeamento nacional sobre o qua-
dro epidemiológico, clínico, os recursos 
diagnósticos e terapêuticos empregados 
em portadores dessas doenças.

Segundo a coordenadora do pro-
jeto na UEL e professora do Departa-
mento de Psicologia e Psicanálise, do 
Centro de Ciências Biológicas (CCB), 
Rosemarie Schimidt, do ponto de vista 
dos profissionais de Saúde há bastante 
desconhecimento em relação ao diag-
nóstico dessas enfermidades, por apre-
sentarem uma diversidade de sintomas 
que perpassam várias comorbidades.

No Brasil, mesmo anos depois 
da efetivação da Política Nacional de 
Atenção Integral às Pessoas com Doen-
ças Raras (PNAIPDR), em vigor desde 
2014, os pacientes ainda carecem de 
serviços integrados para diagnóstico 
dessas doenças.

“Como esse projeto teve origem na 
área de Genética, a interface com outras 
áreas ainda é lenta. No entanto, preci-
samos de agilidade para isso, afinal há 
uma série de prazos a serem cumpridos. 
É um problema de logística e integração 
entre as áreas”, explicou Rosemarie.

Em todo o Brasil, foram habilita-
dos até agora somente 17 serviços de 
referência em doenças raras. No Para-
ná, a unidade de referência é o Hospi-
tal Pequeno Príncipe, em Curitiba. “O 
paciente passa por muitos médicos, até 
um deles ter um insight, após toda a 
via crucis do indivíduo, e diagnosticá-
-lo como portador de uma doença 
rara”, disse Rosemarie.

Além disso, esses pacientes em 
muitos casos requerem atendimento 
multidisciplinar, inclusive com acom-
panhamento psicológico. “Não é o 
objetivo do projeto, especificamente, 
esse acompanhamento. É um desdo-
bramento dos nossos estudos, que 
apontam que esses indivíduos acabam 
carregando uma carga de sofrimento 
psíquico advinda dessa condição de 
busca pelo diagnóstico e, também, pe-
las intercorrências das próprias doen-
ças”, ressaltou.

No Brasil, o projeto Rede Nacional 
de Doenças Raras, que é fomentado 
pelo CNPq e Ministério da Saúde (MS), 

é coordenado pela professora Têmis 
Fêlix. Em Londrina, o Raras na UEL 
conta, além de Rosemarie, com seis 
estudantes de graduação bolsistas do 
CNPq, além da professora colaborado-
ra Tania Mazzuco, do Departamento de 
Clínica Médica, e de vários professores 
que atuam no Hospital Universitário e 
no Ambulatório do Hospital das Clíni-
cas (AHC). 

O projeto de pesquisa surgiu na 
universidade por iniciativa do profes-
sor e então coordenador do Serviço de 
Aconselhamento Genético (SAG) da 
UEL, Wagner Paiva, que morreu em 
decorrência da Covid-19 em agosto de 
2021. Entre as universidades estaduais 
do Paraná, somente à UEL foi concedi-
da a participação no projeto.

faSeS da peSquiSa
O projeto iniciou em 2019, mas, 

devido à pandemia do novo corona-
vírus, a fase de coleta epidemiológica 
começou apenas em 2020 e segue até 
o final do primeiro semestre de 2022. 
O grupo parte de um estudo ambispec-
tivo, que consiste em uma fase retros-
pectiva, que analisa casos de 2018 e 
2019, e prospectiva, referentes a 2021 
e 2022.

Nesta etapa, segundo Rosemarie, 
o grupo se concentra em pacientes de 
algumas doenças raras específicas – 15 
doenças entre mais de 7 mil, segundo 
catalogação da OMS.

Estado tem novas leis para estimu-
lar a inovação e a cultura empreende-
dora nas universidades

Ao todo, vai analisar 1.000 casos 
atendidos, identificados através de 
análises de prontuários de pacientes 
atendidos pelo Ambulatório Hospital 
das Clínicas e HU/UEL. Na fase pros-
pectiva, serão 80 casos.

“Nas duas fases o projeto conta 
com ferramentas tecnológicas desen-
volvidas pela Rede Nacional à dispo-
sição dos estudantes, bem como todo 
o aporte de insumos”, complementou.

ueL integra projeto nacional 
inédito de mapeamento 
de doenças raras

O projeto Raras na Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), que compõe a Rede Nacional 
de Doenças Raras, tem o objetivo de contribuir 
com mapeamento nacional sobre o quadro 
epidemiológico, clínico, os recursos diagnósticos 
e terapêuticos empregados em portadores 
dessas doenças
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agência Brasil 
A vacina brasileira contra a co-

vid-19 deu um importante passo on-
tem (13), data em que inicia o primeiro 
estudo clínico que aplicará o imunizan-
te em 90 voluntários com idades en-
tre 18 e 55 anos de idade. A fase 1 do 
estudo escolherá, de forma randomiza-
da, a dose mais segura e o regime de 
dose que estimula resposta durável de 
anticorpos que neutralizam o organis-
mo contra o novo coronavírus.

“Vamos agora medir a resposta 
imunológica específica e avaliar a imu-
nidade celular dos participantes”, ex-
plicou o médico infectologista Roberto 
Badaró, responsável pela pesquisa e 
pelo desenvolvimento da vacina, em 
cerimônia ocorrida na sede do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai), em Salvador.

A expectativa do pesquisador é de 
que a primeira fase do estudo seja con-
cluída em três meses, e que, se tudo 
der certo, em um ano ou pouco mais a 
vacina já esteja disponível. 

Na fase 2, que terá a participação 
de 400 voluntários, será testada a efici-
ência da vacina; e a fase 3 é a da admi-
nistração em larga escala.

Primeira aPlicação
O primeiro a receber a dose da 

vacina brasileira foi o técnico de segu-
rança patrimonial Wenderson Nasci-
mento Souza, de 34 anos de idade. A 
aplicação do imunizante foi feita pelo 
secretário de Pesquisa e Formação 
Científica do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (Sepef/MCTI), 
Marcelo Morales.

Presente na cerimônia, o ministro 
de Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Marcos Pontes, disse que o 13 de janei-
ro de 2022 é um “dia histórico” tanto 
para a ciência no Brasil como para os 
brasileiros. “Neste ano do bicentenário 
da independência do Brasil, damos 
partida na independência do Brasil 
na produção de vacinas. Estamos em 
um ponto de inflexão na história do 
Brasil”, disse, ao destacar o papel de 
resgate que a ciência teve em vários 
momentos difíceis da humanidade.

Pontes lembrou que existem três 
tipos de vacinas, as importadas, as li-
cenciadas e as nacionais, aquelas feitas 
por cientistas brasileiros. “É importante 
para o país ter soberania, autossufici-
ência e independência na produção de 
itens tão importantes para a vida dos 

brasileiros”, disse.
“Daqui para a frente, a gente pode 

dizer, de forma reduzida, que se o pla-
neta não pode vender vacinas para o 
Brasil, o Brasil pode vender vacinas 
para o planeta”, acrescentou.

Vacina
A vacina RNA MCTI CIMATEC 

HDT é composta de duas partes, que 
são misturadas antes da aplicação: 
uma molécula de replicon de RNA (re-
pRNA) e uma emulsão composta por 
água e um tipo especial de óleo e mo-
léculas magnéticas, chamada de Lion, 
que ajuda a proteger a molécula do re-
pRNA e faz o transporte até as células-
-alvo.

Uma vez dentro das células, o re-
pRNA é reconhecido como RNA men-
sageiros pelos ribossomos, que são 
estruturas que produzem as proteínas, 
com as instruções trazidas pelo RNA. 
Os ribossomos fabricam inicialmente 
o replicon, que gera várias cópias de 
si mesmo e, depois, as proteínas do 
coronavírus, que são quebradas em 
pequenos pedaços e expostas a nosso 

sistema imunológico. O organismo en-
tão identifica os fragmentos como algo 
estranho e passa a produzir anticorpos 
contra o novo coronavírus.

Segundo o infectologista Rober-
to Badaró, a vacina brasileira, que é 
de terceira geração, apresenta alguns 
benefícios específicos, como o uso de 
um número menor de componentes, 
podendo ser aplicada em doses mais 
baixas e sem a necessidade de imuni-
zações seguidas. “Poderemos, em um 
sequenciamento e com a capacidade 
de sintetizar em uma única proteína as 
cinco variantes, ter uma vacina com 
as cinco variantes, no futuro. Portanto, 
podemos ter a vacina que rotineira-
mente será utilizada”, explicou o médi-
co infectologista.

O desenvolvimento pré-clínico e 
clínico da vacina tem a participação 
dos Estados Unidos, Brasil e Índia, 
por meio de parceria entre as empre-
sas HDT BioCorp. (Estados Unidos), 
Senai Cimatec (Brasil) e Gennova Bio-
pharmaceuticals (Índia). No Brasil, a 
parceria conta com o apoio da Rede-
Vírus e com o financiamento do MCTI.

Vacina brasileira contra a covid-19 
é aplicada pela primeira vez
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aen
O secretário de Estado da Saúde, 

Beto Preto, anunciou na manhã de 
quarta-feira (12) que o Paraná está em 
estado de epidemia da gripe Influenza. 
O aumento no número de casos diários 
de H3N2 (um tipo do vírus Influenza 
A) e óbitos em decorrência da doença 
levaram a esta decisão.

A medida é necessária conside-
rando a transmissão comunitária e a 
presença do vírus em 144 municípios 
do Estado. Agora, 832 casos – sendo 
805 residentes no Paraná e 27 de fora 
do Estado – e 12 mortes estão confir-
mados. Os dados foram coletados até 
terça (11) por meio do Gerenciador de 
Ambiente Laboratorial (GAL).

“Este número de casos e óbitos é o 
registro que conseguimos da investiga-
ção epidemiológica após a detecção da 
doença pelas unidades sentinela, o que 
certamente não representa a realidade 
da doença no Estado. Temos estimati-
va que este número de confirmações 
seja pelo menos 20 vezes maior”, afir-
mou o secretário.

tranSmiSSão
A transmissão dos vírus da Influen-

za, em sua maioria, ocorre durante os 
períodos mais frios, no inverno. Agora, 
o Estado vive uma situação atípica de 
confirmações de casos durante o ve-
rão, aumentando consideravelmente 
a procura por atendimento médico em 
todas as regiões.

Segundo Beto Preto, a transmis-
são do vírus acelerou durante as fes-
tividades de fim de ano. “Tivemos um 
grande número de aglomerações fami-
liares pelo Natal e Ano Novo, além de 
muitas pessoas no Litoral do Estado. 
Com isso, a transmissão da doença se 
intensificou. Precisamos continuar com 
os cuidados, com o uso de máscaras, 
álcool em gel, lavagem das mãos e dis-
tanciamento quando possível”, disse.

ÓbitoS
Os óbitos referem-se a seis mu-

lheres e seis homens, com idades que 
variam de 44 a 83 anos. As mortes 
ocorreram entre 11 de dezembro de 
2021 e 10 de janeiro de 2022. Onze 
tinham algum tipo de comorbidade e 
um caso segue em investigação. Seis 
não haviam tomado a vacina contra a 
Influenza e um permanece em investi-
gação.

Os que faleceram eram moradores 
de Arapongas (1), Curitiba (2), Foz do 
Iguaçu (1), Londrina (2), Mandaguaçu 
(1), Maringá (1), Marumbi (1), Parana-
guá (2) e Tapira (1).

Vacina
Mais de 616 mil doses de vacinas 

contra a Influenza estão nos municí-
pios. Elas fazem parte da Campanha 
Nacional de Imunização Contra a Gri-
pe de 2021 e têm validade importan-
te nesse momento de surto de casos. 
Segundo os dados do vacinômetro na-
cional, o Paraná tem cerca de 70,40% 
de cobertura dentro dos grupos priori-
tários, com 2,1 milhões de doses apli-
cadas.

O Ministério da Saúde prevê para 
o início de abril o envio de uma nova 
vacina com a imunização para todos 
os vírus circulantes e já reconhecidos 
laboratorialmente.

“Onde tiver vacina, que ela seja 
aplicada porque ela protege contra a 
maioria dos vírus circulantes. Isso aju-
da no diagnóstico diferencial das Sín-
dromes Respiratórias. Contamos com a 
colaboração dos municípios para zerar 
essas doses existentes. Essa nova vaci-
na já deve vir com a proteção contra a 
cepa Darwin da H3N2 e, nos próximos 
meses, devemos receber esse novo 
imunizante”, explicou o secretário.

epidemia
Epidemia é a manifestação coletiva 

de uma doença que rapidamente se es-
palha, por contágio direto ou indireto, 
até atingir um grande número de pes-
soas em um determinado território e se 
extingue após um período. Não havia 
registros de tantos casos neste período 
desde o início do monitoramento dos 
casos da Influenza A (H3) pela Sesa em 
2016.

“Todos os esforços para conter o 
surto da doença estão sendo feitos, 
inclusive o envio para as Regionais de 
Saúde do antiviral para o tratamento, 
o fosfato de oseltamivir, conhecido 

como Tamiflu”, afirmou a diretora de 
Atenção e Vigilância em Saúde, Maria 
Goretti David Lopes.

A Sesa descentralizou na última 
semana 460 mil cápsulas de Tamiflu 
e já protocolou um novo pedido junto 
ao Ministério da Saúde, de mais 100 
mil unidades. O medicamento possui 
efetividade contra o agravamento do 
quadro clínico, diminuindo o risco de 
morte ou a gravidade dos sintomas no 
paciente.

“Se administrado em até 48 horas 
após a infecção pelo vírus, o medica-
mento possui grande efetividade no 
agravamento da doença e também na 
diminuição de internações”, acrescen-
tou Beto Preto.

dadoS
Os dados divulgados nesta quarta 

foram extraídos são do Gerenciador de 
Ambiente Laboratorial (GAL), alimenta-
do pelos laboratórios de todo o Estado, 
tanto do Sistema Único de Saúde (SUS) 
quanto da iniciativa privada.

As informações do boletim da In-
fluenza e demais vírus respiratórios no 
Paraná, publicados no site da Secreta-
ria, são levantadas através da Vigilância 
Sentinela de Síndrome Gripal (SG) e da 
Vigilância Universal dos casos de Síndro-
me Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
hospitalizados, e os óbitos por meio do 
sistema de informação oficial de notifica-
ções por SRAG, SIVEP Gripe.

A Vigilância Sentinela de SG é 
composta por uma rede de 34 serviços 
de saúde para atendimento, que estão 
distribuídos nas 22 Regionais de Saúde 
e 28 municípios no Estado. A Vigilân-
cia de SRAG monitora os casos hospi-
talizados e óbitos.

Ambas possuem o objetivo de 
identificar o comportamento dos vírus 
respiratórios, orientando os órgãos de 
saúde na tomada de decisão, frente à 
ocorrência de casos graves e surtos e 
auxiliando na escolha dos vírus que 
vão compor a próxima vacina da gripe 
a ser utilizada.

paraná 
declara 
estado de 
epidemia de 
H3n2 
e reforça 
importância 
da vacinação
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO PORTARIA Nº 037 - O Prefeito do Município de Pato Branco, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na 
forma do art. 62, II, “g”, ambos da Lei Orgânica Municipal; com fundamento no disposto no art. 2º, 
V, e art. 6º, ambos da Lei Complementar Municipal nº 60, de 17 de julho de 2014; e nas Leis 
Municipais nº 2.496, de 19 de agosto de 2005, e nº 5.767, de 02 de junho de 2021, e 
considerando o contido no Memorando nº 024/2022/SMS/ADM, de 12 de janeiro de 2022, da 
Secretaria Municipal de Saúde; RESOLVE: Art. 1º Autorizar a contratação de pessoal aprovado 
em Processo Seletivo Simplificado - PSS, formalizado através do Edital nº 038/2021, para 
provimento em emprego público temporário, conforme a seguir especificado: 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
Terezinha Salete Da Rosa 10º 

Rosana Novochadlei Rodrigues 11º 
 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 
NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

Lucinei Cabral Lopes 18º 
 
ENFERMEIRO 

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
Lya Maria Saboia Falleiro Nogueira 1º 

Marilene Carteri 2º 
Giana Terezinha Babinski 3º 

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 3 (três) dias úteis para que os candidatos especificados no 
art. 1º assumam as respectivas vagas. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 12 de 
janeiro de 2022. 
ROBSON CANTU - Prefeito Municipal 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022 - A Diretora do Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, CONVOCA 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado n.º 038/2021, visando ao preenchimento de vagas 
para o emprego público temporário, para que no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da 
publicação deste Edital, compareçam à Rua Caramuru n.º 271, para assumirem as vagas que é 
de direito: 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
Terezinha Salete Da Rosa 10º 

Rosana Novochadlei Rodrigues 11º 
 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 
NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

Lucinei Cabral Lopes 18º 
 
ENFERMEIRO 

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
Lya Maria Saboia Falleiro Nogueira 1º 

Marilene Carteri 2º 
Giana Terezinha Babinski 3º 

Pato Branco, 12 de janeiro de 2022.  
Giomara Lucia Basso - Diretora do Depto. de Recursos Humanos - Portaria 225/2021 

 

 

 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO PORTARIA Nº 038 - O Prefeito do Município de Pato Branco, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na 
forma do art. 62, II, “g”, ambos da Lei Orgânica Municipal; com fundamento na Lei Municipal nº 
2.496, de 19 de agosto de 2005, com as alterações dadas pela Lei Municipal nº 2.672, de 31 de 
agosto de 2006, e considerando o contido no Memorando nº 024/2022/SMS/ADM, de 12 de 
janeiro de 2022, da Secretaria Municipal de Saúde; RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a contratação de pessoal aprovado em Processo Seletivo Simplificado - PSS, 
formalizado através do Edital nº 048/2021, para provimento em emprego público temporário no 
cargo de Médico Clínico Geral - 20h, conforme a seguir especificado: 
 

Nome do candidato Classificação 
Angela Hoppen 3º 

Murilo Parzianelle dos Santos 4º 
Renata Clazzer 5º 

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os candidatos especificados no 
art. 1º assumam as respectivas vagas. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 11 de 
janeiro de 2022. 
ROBSON CANTU - Prefeito Municipal 

 
 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002 - A Diretora do Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, CONVOCA 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado n.º 048/2021, visando ao preenchimento de vagas 
para o emprego público temporário, cargo de Médico Clínico Geral, 20h, para que no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da publicação deste Edital, compareçam à Rua Caramuru n.º 271, 
para assumirem as vagas que é de direito: 

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
Angela Hoppen 3º 
Murilo Parzianello Dos Santos 4º 
Renata Clazzer 5º 
Pato Branco, 11 de janeiro de 2022. 
Giomara Lucia Basso - Diretora do Depto. de Recursos Humanos - Portaria 225/2021 
 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Guerro & Pagnussat Ltda torna público que irá requerer do Instituto Ambiental do Paraná- IAP, 
a Licença de Operação para atividade de Fábrica de Embutidos e Defumados e Preparação de 
Subprodutos do Abate a ser instalada na Rua Laurindo Dalmolin, 63 Bairro São Cristovão em 
Coronel Vivida-PR.  

 

 
 

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO SUBESTAÇÃO 230 kV PATO BRANCO (SE 230 kV PTO) 

A COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. torna público que requereu ao 
Instituto Água e Terra (IAT) a Renovação da Licença de Operação (RLO), para a 
SUBESTAÇÃO 230 kV PATO BRANCO (SE 230 kV PTO), instalada na Rua Assis 
Brasil s/n, CEP 85504-010, município de Pato Branco, Estado do PR. 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 
 

Nº 
PORTARIA NOME ASSUNTO DATA 

005 Errata Nomeação de Direção CMEI 11/01/2022 
033 Angela Gonçalves Stella Nomeação  11/01/2022 
034 Enio Ruaro Exoneração 11/01/2022 
035 Enio Ruaro Nomeação 11/01/2022 
036 Recursos Humanos Torna sem efeito nomeação 12/01/2022 
037 Recursos Humanos Contratação de Enfermeiros PSS 12/01/2022 
038 Recursos Humanos Contratação de Médicos PSS 12/01/2022 
039 Sandra M B Pereira Borba Insalubridade 12/01/2022 
 
A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço 
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 14 de janeiro de 2022, respectivamente, 
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017. 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 101/2021- 
PROCESSO: 226/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos pertencentes ao 
Componente da Atenção Básica relacionados na REREME – Relação 
Regional de Medicamentos, protocolos específicos de medicamento 
instituídos pelo município, como de obesidade, CAPS – Centro de 
Atenção Psicossocial e Vascular, medicamentos de uso exclusivo 
(injetáveis) da UPA – Unidade de Pronto Atendimento bem como os 
utilizados nas enfermarias para tratamento de pacientes com 
complicações devido a SARS-COVI-2 (COVID-19), atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e ADJUDICO seus 
objetos para as empresas: A G Kienen & Cia Ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.225.947/0001-65, com o valor 
total de R$ 1.062,00; ABC Distribuidora de Medicamentos Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
12.014.370/0001-67, com o valor total de R$ 11.629,05; Altermed 
Material Médico Hopitalar Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 00.802.002/0001-02, com o valor total de R$ 
116.637,90; Anjomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.151.224/0001-28, 
com o valor total de R$ 3.300,00; AR Fiorenzano Distribuidora de 
Medicamentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 10.869.890/0001-26, com o valor total de R$ 21.600,00; 
Centermedi - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.652.030/0003-32, 
com o valor total de R$ 110.880,00; Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 67.729.178/0005-72, com o valor total de R$ 7.100,00; Cristalia 
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 44.734.671/0001-51, com o valor total de 
R$ 83.257,00; Dimaster – Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.520.829/0001-40, com o valor total de R$ 54.665,00; 
Distribuidora de Medicamentos Paraná Ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 39.448.478/0001-14, com o valor 
total de R$ 31.000,00; DMB - Distribuidora de Medicamentos 
Beltrão EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 34.093.466/0001-09, com o valor total de R$ 39.664,40; Fresenius 
Kabi Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 49.324.221/0001-04, com o valor total de R$ 16.000,00; Grams & 
Grams Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
10.448.145/0001-03, com o valor total de R$ 89.946,84; Inovamed 
Hospitalar Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 12.889.035/0001-02, com o valor total de R$ 31.627,26; Jethamed 
Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 34.027.398/0001-71, com o valor total de 
R$ 167.590,00; Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos 
e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 04.071.245/0001-60, com o valor total de 
R$ 28.896,00; Medilar Importação e Distribuição de Produtos 
Médicos Hospitalares S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 07.752.236/0001-23, com o valor total de R$ 83.559,25; 
Mediton Farmacêutica Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 29.614.830/0001-90, com o valor total de R$ 
29.488,00; Nova Medicamentos Ltda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 41.365.113/0001-78, com o valor total de 
R$ 38.171,40; Nunesfarma Distribuidora de Produtos 
Farmacêuticos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 75.014.167/0001-00, com o valor total de R$ 131.400,00; 
Pontamed Farmacêutica Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 02.816.696/0001-54, com o valor total de R$ 
355.982,00; Prati Donaduzzi & Cia Ltda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 73.856.593/0001-66, com o valor total de 
R$ 173.120,00; Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
04.355.394/0001-51, com o valor total de R$ 604,00; Promefarma 
Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 81.706.251/0001-98, com o valor 
total de R$ 284.041,39 e Verde Distribuidora de Medicamentos Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
37.882.886/0001-54, com o valor total de R$ 34.400,00. Pato Branco, 
10 de Janeiro de 2022. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 
CIRUSPAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 04/2022 

O CIRUSPAR, torna público que no dia 03 de Fevereiro de 2022, às 09 horas, estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
sendo a licitação do tipo “menor preço” e critério de avaliação “menor preço unitário”. Objeto: Formação de registro de preços para futura e 
eventual aquisição de Álcool 70% na forma líquida e gel, detergente enzimático, hipoclorito de sódio 1% e PVPI degermante para suprir as 
necessidades do SAMU 192 Sudoeste do Paraná. A partir das 09 horas do dia 03/02/2022 estará realizando a sessão de disputa preços 
através do Portal COMPRASNET através do site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está presente em 
www.ciruspar.pr.gov.br – Informações: (46) 3902-1338 – (46) 3225-2731. E-mail: licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 13 de Janeiro 
de 2022. Adriano Luiz Zini – Pregoeiro do CIRUSPAR 
 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE – PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022 
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por Item, no dia 27 (vinte e sete) de Janeiro de 2022, às 14h:00min (quatorze) 
horas, tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços elétricos com a finalidade da manutenção, 
consertos e reparos elétricos nos Departamentos e Unidades da Administração 
Municipal de Itapejara D’Oeste - PR. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 14h00min 
(quatorze) horas do dia 27 (vinte e sete) de Janeiro de 2022. 
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 
002/2022, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço 
eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046) 3526 – 8300. 

Itapejara D’Oeste-PR, 05 (cinco) de Janeiro de 2022. 
Vlademir Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação  
Decreto N° 221/2021 

 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE – PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022 
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará 
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 
por Item, no dia 27 (vinte e sete) de Janeiro de 2022, às 10h:00min (dez) horas, 
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de dedetização e limpeza de caixas de água 
dos prédios dos Departamentos e Unidades pertencentes a Administração 
Municipal de Itapejara D’Oeste - PR. 
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min 
(dez) horas do dia 27 (vinte e sete) de Janeiro de 2022. 
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 
001/2022, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço 
eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo 
Telefone (046) 3526 – 8300. 

Itapejara D’Oeste-PR, 05 (cinco) de Janeiro de 2022. 
Vlademir Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação  
Decreto N° 221/2021 

 



   DIÁRIO DO SUDOESTE
                    14 de janeiro de 2022Publicações legaisB2

 Edição nº 8057

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05 a 29/2022. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 101/2021, PROCESSO Nº 226/2021. 
OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada 
aquisição de medicamentos pertencentes ao Componente da Atenção Básica 
relacionados na REREME – Relação Regional de Medicamentos, protocolos 
específicos de medicamento instituídos pelo município, como de obesidade, 
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e Vascular, medicamentos de uso 
exclusivo (injetáveis) da UPA – Unidade de Pronto Atendimento bem como os 
utilizados nas enfermarias para tratamento de pacientes com complicações 
devido a SARS-COVI-2 (COVID-19), atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. CONDIÇÕES DE 
ENTREGA E PRAZOS: A aquisição dos produtos, objeto da presente 
licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da 
Nota de Empenho, emitida pelo Município. A empresa contratada deverá 
efetuar a entrega do objeto solicitado, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. A entrega dos produtos 
deve ser realizada na Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF. Demais 
condições conforme Atas. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Os pagamentos 
serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente à entrega 
do produto solicitado, mediante emissão do Termo Circunstanciado de 
Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente 
atestada pelo gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 1507-2456; 1508-2457; 1585-2458. GESTOR: Secretária 
Municipal de Saúde, Liliam Cristina Brandalise. FISCAL: Farmacêutico 
Responsável Técnico pela Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, 
Fernando Adalberto Branco. Ata de Registro de Preços n.º 05/2022. Partes: 
Município de Pato Branco e A G Kienen & Cia Ltda, com o valor total de R$ 
1.062,00. Ata de Registro de Preços n.º 06/2022. Partes: Município de Pato 
Branco e ABC Distribuidora de Medicamentos Ltda, com o valor total de R$ 
11.629,05. Ata de Registro de Preços n.º 07/2022. Partes: Município de Pato 
Branco e Altermed Material Médico Hopitalar Ltda, com o valor total de R$ 
116.637,90. Ata de Registro de Preços n.º 08/2022. Partes: Município de Pato 
Branco e Anjomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda, com o valor total de 
R$ 3.300,00. Ata de Registro de Preços n.º 09/2022. Partes: Município de Pato 
Branco e AR Fiorenzano Distribuidora de Medicamentos Ltda, com o valor 
total de R$ 21.600,00. Ata de Registro de Preços n.º 10/2022. Partes: 
Município de Pato Branco e Centermedi - Comercio de Produtos Hospitalares 
Ltda, com o valor total de R$ 110.880,00. Ata de Registro de Preços n.º 
11/2022. Partes: Município de Pato Branco e Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda, com o valor total de R$ 7.100,00. Ata de Registro de Preços 
n.º 12/2022. Partes: Município de Pato Branco e Cristalia Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda, com o valor total de R$ 83.257,00. Ata de Registro de 
Preços n.º 13/2022. Partes: Município de Pato Branco e Dimaster – Comercio 
de Produtos Hospitalares Ltda, com o valor total de R$ 54.665,00. Ata de 
Registro de Preços n.º 14/2022. Partes: Município de Pato Branco e 
Distribuidora de Medicamentos Paraná Ltda, com o valor total de R$ 
31.000,00. Ata de Registro de Preços n.º 15/2022. Partes: Município de Pato 
Branco e DMB - Distribuidora de Medicamentos Beltrão EIRELI, com o 
valor total de R$ 39.664,40. Ata de Registro de Preços n.º 16/2022. Partes: 
Município de Pato Branco e Fresenius Kabi Brasil Ltda, com o valor total de 
R$ 16.000,00. Ata de Registro de Preços n.º 17/2022. Partes: Município de 
Pato Branco e Grams & Grams Ltda, com o valor total de R$ 89.946,84. Ata 
de Registro de Preços n.º 18/2022. Partes: Município de Pato Branco e 
Inovamed Hospitalar Ltda, com o valor total de R$ 31.627,26. Ata de Registro 
de Preços n.º 19/2022. Partes: Município de Pato Branco e Jethamed 
Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, com o valor total de R$ 167.590,00. 
Ata de Registro de Preços n.º 20/2022. Partes: Município de Pato Branco e 
Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e 
Hospitalares Ltda, com o valor total de R$ 28.896,00. Ata de Registro de 
Preços n.º 21/2022. Partes: Município de Pato Branco e Medilar Importação e 
Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares S/A, com o valor total de R$ 
83.559,25. Ata de Registro de Preços n.º 22/2022. Partes: Município de Pato 
Branco e Mediton Farmacêutica Ltda, com o valor total de R$ 29.488,00. Ata 
de Registro de Preços n.º 23/2022. Partes: Município de Pato Branco e Nova 
Medicamentos Ltda, com o valor total de R$ 38.171,40. Ata de Registro de 
Preços n.º 24/2022. Partes: Município de Pato Branco e Nunesfarma 
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda, com o valor total de R$ 
131.400,00. Ata de Registro de Preços n.º 25/2022. Partes: Município de Pato 
Branco e Pontamed Farmacêutica Ltda, com o valor total de R$ 355.982,00.  
Ata de Registro de Preços n.º 26/2022. Partes: Município de Pato Branco e 
Prati Donaduzzi & Cia Ltda, com o valor total de R$ 173.120,00. Ata de 
Registro de Preços n.º 27/2022. Partes: Município de Pato Branco e Prohosp 
Distribuidora de Medicamentos Ltda, com o valor total de R$ 604,00. Ata de 
Registro de Preços n.º 28/2022. Partes: Município de Pato Branco e 
Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, com o valor total 
de R$ 284.041,39. Ata de Registro de Preços n.º 29/2022. Partes: Município de 
Pato Branco e Verde Distribuidora de Medicamentos Ltda, com o valor total 
de R$ 34.400,00. Pato Branco, 10 de Janeiro de 2022. Robson Cantu – 
Prefeito. 

 
  

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
DECRETO Nº 9.144, DE 11 DE JANEIRO DE 2022. 

Altera dispositivo do Decreto nº 9.143, de 06 de 
janeiro de 2022, que instituiu a Comissão 
Gestora de Transferências Voluntárias – CGTF. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, VII e XXIII, na forma do art. 62, I “c”, ambos da Lei Orgânica Municipal, e com 
fundamento no art. 2º, XXI, da Resolução nº 003/2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 
TCE/PR; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica alterada a redação do art. 1º do Decreto nº 9.143, de 06 de janeiro de 2022, passando a 
vigorar da seguinte forma: 
“Art. 1º        
I - representante da Secretaria Municipal de Agricultura: Regiane Rufato; 
II - representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: Gorete de Fatima Procopio Colombo; 
III - representante da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras: Jorge Eduardo Chioqueta. (NR).” 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, 11 de janeiro de 2022. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
DECRETO Nº 9.145, DE 12 DE JANEIRO DE 2022. 

Abre crédito suplementar no exercício de 2022, no 
valor de R$ 2.161.000,00 (dois milhões, cento e 
sessenta e um mil reais) e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, II e XXIII, na forma do art. 62, I, “c”, ambos da Lei Orgânica Municipal, e com 
base na Lei nº 5.867, de 20 de dezembro de 2021; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 2.161.000,00 (dois 
milhões, cento e sessenta e um mil reais), conforme a seguir especificado: 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
04 Administração  
04.122 Administração geral  
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento  
2.216 Manutenção das atividades do Departamento Administrativo  
3.3.90.93 – 000 (185) Indenizações e Restituições 280.000,00 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
12 Educação  
12.361 Ensino Fundamental  
12.361.0039 Manutenção do Ensino  
2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental  
3.3.90.39 – 104 (1690) Outros Serviços de Terceiros – PJ 630.000,00 
12.365 Educação Infantil  
12.365.0039 Manutenção do Ensino  
2.095 Manutenção dos Centros de Educação Infantil  
3.3.90.39 – 103 (1724) Outros Serviços de Terceiros – PJ 690.000,00 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.02 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
10 Saúde  

 
  

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
10-302-0043 Manutenção da Saúde  
2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - 

UPA 24hs  

3.3.90.37 – 303 (1453) Locação de Mão-de-obra 461.000,00 

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO  

10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
11 Trabalho  
11.333 Empregabilidade  
11.333.0026 Incentivo a Atividade Comercial  
2.046 Manutenção das atividades da marcenaria  
4.4.90.52 – 000 (816) Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 

TOTAL 2.161.000,00 
Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação parcial/total de dotação orçamentária, conforme a seguir 
especificado: 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
04 Administração  
04.122 Administração geral  
04.122.0007 Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento  
2.216 Manutenção das atividades do Departamento Administrativo  
3.3.90.30 – 000 (176) Material de Consumo 80.000,00 
3.3.90.39 – 000 (180) Outros Serviços de Terceiros – PJ 200.000,00 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
12 Educação  
12.361 Ensino Fundamental  
12.361.0039 Manutenção do Ensino  
1.041 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares  
4.4.90.51 – 000 (1668) Obras e Instalações 200.000,00 

2.254 Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental  
3.3.90.30 – 000 (1683) Material de Consumo 170.000,00 
3.3.90.36 – 000 (1687) Outros Serviços de Terceiros – PF 150.000,00 
3.3.90.39 – 000 (1689) Outros Serviços de Terceiros – PJ 200.000,00 
4.4.90.52 – 000 (1692) Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 
12.365 Educação Infantil  
12-365-0039 Manutenção do Ensino  
1.078 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educação Infantil  
4.4.90.51 – 000 (1707) Obras e Instalações 50.000,00 

2.096 Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de 
veículos  

3.3.90.30 – 000 (1738) Material de Consumo 150.000,00 
3.3.90.39 – 000 (1746) Outros Serviços de Terceiros – PJ 200.000,00 
07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO  
12 Educação  
12.365 Educação Infantil  
12-365-0039 Manutenção do Ensino  
2.176 Manutenção da Educação Infantil  
4.4.90.52 – 000 (1838) Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.02 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  

 
  

10 Saúde  
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
10-302-0043 Manutenção da Saúde  

2.278 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - 
UPA 24hs  

3.3.90.30 – 303 (1448) Material de Consumo 261.000,00 
3.3.90.39 – 303 (1454) Outros Serviços de Terceiros – PJ 200.000,00 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
11 Trabalho  
11.333 Empregabilidade  
11.333.0026 Incentivo a Atividade Comercial  
2.046 Manutenção das atividades da marcenaria  
3.3.90.30 – 000 (811) Material de Consumo 30.000,00 
3.3.90.36 – 000 (813) Outros Serviços de Terceiros – PF 35.000,00 
3.3.90.39 – 000 (814) Outros Serviços de Terceiros – PJ 35.000,00 

TOTAL 2.161.000,00 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 12 de janeiro de 2022.                                                            

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 76/2021 

DATA: 10/11/21  ABERTURA: 25/11/21   PROPOSTAS: ATÉ AS 08:00h     DISPUTA: 09:30h 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS 
PÚBLICAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO; conforme discriminado no objeto 
do presente edital. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 76/2021 
DATA: 10/11/21  ABERTURA: 25/11/21   PROPOSTAS: ATÉ AS 08:00h     DISPUTA: 09:30h 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS 
PÚBLICAS DE LED PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO; conforme discriminado no objeto 
do presente edital. 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de 
maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 

EXTRATO DE REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO N.º 01/2020 
Contrato de Prestação de Serviços n° 01/2020. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – 
CIRUSPAR e Seguros Sura S/A. CNPJ: 33.065.699/0001-27. OBJETO: Renovação do contrato de prestação de serviços de seguro de vida 
em grupo para todos os funcionários do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste do Paraná. JUSTIFICATIVA: O valor praticado para os 
próximos 12 meses será reajustado em conformidade com negociação realizada com a contratada, sendo acordada a renovação pelo 
percentual de 10%, ficando abaixo dos índices de mercado atuais. VALOR: O valor do contrato sofrerá reajuste de 10%, passando a ser R$ 
9.408,00 para o próximo ano. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por cotas, de acordo com as vidas seguradas no mês anterior, 
em parcelas mensais em até 30 dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT. ORÇ: 03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 – 
Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.39.69.99.00.00 – Demais Seguros em Geral. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. 
Pato Branco, 08 de Janeiro de 2022. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR e Marcelo Pozzi Pestana – Representante Legal de Seguros 
Sura S/A 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 01/2020 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Seguros Sura S/A. CNPJ: 
33.065.699/0001-27. OBJETO: Renovação do contrato de prestação de serviços de seguro de vida em grupo para todos os funcionários do 
CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: O prazo de vigência de que trata Cláusula nona fica prorrogado por acordo entre as 
partes pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste termo, podendo ser prorrogado novamente conforme acordo 
entre as partes até o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93.  VALOR: R$ 9.408,00 para o próximo ano. PAGAMENTO: Os pagamentos 
serão efetuados por cotas, de acordo com as vidas seguradas no mês anterior, em parcelas mensais em até 30 dias após a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal. DOT. ORÇ: 03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 
3.3.90.39.69.99.00.00 – Demais Seguros em Geral. FISCAL DO CONTRATO: Encarregada de Recursos Humanos do CIRUSPAR. 
FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 08 de Janeiro de 2022. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR e Marcelo Pozzi 
Pestana – Representante Legal de Seguros Sura S/A 
 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 
EXTRATO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 01/2021 

PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Ampernet Telecomunicações Ltda. 
CNPJ: 04.596.419/0001-09. OBJETO: Renovação do contrato de prestação de serviços de acesso a internet com disponibilidade vinte e 
quatro (24) horas, por sete (07) dias da semana, utilizando meio de acesso por fibra óptica, com fornecimento dos equipamentos necessários 
à execução do serviço e suporte técnico para o CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR. PRAZO: O prazo de vigência de que trata Cláusula 
nona fica prorrogado por acordo entre as partes pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste termo, podendo ser 
prorrogado novamente conforme acordo entre as partes até o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93.  VALOR: R$ 11.220,00 para o próximo 
ano. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até o dia quinze (15) do mês subsequente ao da utilização dos serviços. DOT. 
ORÇ: 03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.39.58.00.00.00 – Serviços de 
Telecomunicação. FISCAL DO CONTRATO: Coordenadora Geral do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 
07 de Janeiro de 2022. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR e Thiago Parisotto Luquini – Representante Legal de Ampernet 
Telecomunicações Ltda 
 
 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR 

EXTRATO DE REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO N.º 02/2021 
Contrato de Prestação de Serviços n° 02/2021. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – 
CIRUSPAR e Copel Telecomunicações S/A. CNPJ: 04.368.865/0001-66. OBJETO: Renovação do contrato de prestação de serviços de 
seguro de vida em grupo para todos os funcionários do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste do Paraná. JUSTIFICATIVA: O valor praticado 
para os próximos 12 meses será reajustado em conformidade com negociação realizada com a contratada, sendo acordada a renovação pelo 
percentual de 10%, ficando abaixo dos índices de mercado atuais. VALOR: O valor do contrato sofrerá reajuste de 10%, passando a ser R$ 
9.240,00 para o próximo ano. PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até o dia quinze (15) do mês subsequente ao da utilização 
dos serviços. DOT. ORÇ: 03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.39.58.00.00.00 – 
Serviços de Telecomunicação. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 07 de Janeiro de 2022. Disnei Luquini – Presidente do 
CIRUSPAR e Ricardo Lopes Montanher – Representante Legal de Copel Telecomunicações S/A 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 02/2021 
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Copel Telecomunicações S/A. CNPJ: 
04.368.865/0001-66. OBJETO: Renovação do contrato de prestação de serviços de acesso a internet com disponibilidade vinte e quatro (24) 
horas, por sete (07) dias da semana, utilizando meio de acesso por fibra óptica, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução 
do serviço e suporte técnico para o CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR. PRAZO: O prazo de vigência de que trata Cláusula nona fica 
prorrogado por acordo entre as partes pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste termo, podendo ser prorrogado 
novamente conforme acordo entre as partes até o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93.  VALOR: R$ 9.240,00 para o próximo ano. 
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até o dia quinze (15) do mês subsequente ao da utilização dos serviços. DOT. ORÇ: 
03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.39.58.00.00.00 – Serviços de 
Telecomunicação. FISCAL DO CONTRATO: Coordenadora Geral do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 
07 de Janeiro de 2022. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR e Ricardo Lopes Montanher – Representante Legal de Copel 
Telecomunicações S/A 
 

 

 
 

 

 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE 
ESTADO DO PARANÁ 
O Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas no Edital nº 01/2021, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, 
em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 1753/2021, resolve, 

TORNAR PÚBLICO 
Art. 1º - A relação nominal dos candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição no Concurso Público nº 01/2021, 
nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Abertura nº 01/2021. 
Art. 2º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição DEFERIDAS terão suas inscrições 
automaticamente homologadas. 

SOLICITAÇÕES DEFERIDAS: 
INSCRIÇÃO CARGO NOME SOLICITAÇÃO 

130913 
AGENTE COMUNITÁRIO DA 
DENGUE LUIS FERNANDO SENTIER DE ALMEIDA 

DEFERIDA 

130658 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE FERNANDO LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA DEFERIDA 

130659 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE FLÁVIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA DEFERIDA 

130421 ASSISTENTE SOCIAL ADRIANA ANTUNES FERREIRA DEFERIDA 

131328 ASSISTENTE SOCIAL ADRIANA KRUMMENAUER DE SOUZA DEFERIDA 

131233 ASSISTENTE SOCIAL DEBORAH DAIANY DOURADO DEFERIDA 

129847 ASSISTENTE SOCIAL EVELIN PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DEFERIDA 

129942 ASSISTENTE SOCIAL IVANILDO COPETTI DEFERIDA 

130034 ASSISTENTE SOCIAL 
JOANA HERMINIA MARINHO DE MELLO 
TONDO 

DEFERIDA 

130970 ASSISTENTE SOCIAL LUCINEIA A SILVA DEFERIDA 

131005 ASSISTENTE SOCIAL MARISTELA CRUZ RAISER DEFERIDA 

130703 ASSISTENTE SOCIAL SOLANGE APARECIDA PEREIRA WOLFF DEFERIDA 

129566 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – I KASSIANY CARVALHO GUTERVIL DEFERIDA 

130976 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – I STEFANI BEATRIZ THIBES DEFERIDA 

130759 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – I WELINTON FERNANDO DE SOUZA DEFERIDA 

131529 CIRURGIÃO DENTISTA CÉLIA PATRÍCIA MÜLLER RODRIGUES DEFERIDA 

130690 CIRURGIÃO DENTISTA DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA DEFERIDA 

130061 CIRURGIÃO DENTISTA FREDERICO DA COSTA JALOTO DA SILVA DEFERIDA 

130871 CIRURGIÃO DENTISTA LETÍCIA BACK DEFERIDA 

129945 CIRURGIÃO DENTISTA RUANN OSWALDO CARVALHO DA SILVA DEFERIDA 

131462 CIRURGIÃO DENTISTA TAIS SOARES NEVES VIEIRA DEFERIDA 

130181 ENGENHEIRO CIVIL DILSON ANTONIO WESNER JUNIOR DEFERIDA 

129554 ENGENHEIRO CIVIL FELIPE DUTRA DEFERIDA 

129520 ENGENHEIRO CIVIL FERNANDO SOUZA DAVIES DEFERIDA 

131460 ENGENHEIRO CIVIL JAMES PAULO ANDRADE DA SILVA DEFERIDA 

131172 ENGENHEIRO CIVIL JÉSSICA SOUZA NUNES DEFERIDA 

130738 ENGENHEIRO CIVIL KARINE BELON DEFERIDA 

130382 ENGENHEIRO CIVIL MARIANA MYSZAK DEFERIDA 

131193 ENGENHEIRO CIVIL SAVIO DE MELO SANTOS DEFERIDA 

130664 FISIOTERAPEUTA ANDRESSA DOS SANTOS GALVAN DEFERIDA 

131008 FISIOTERAPEUTA ANDRESSA LUISA LUCINI DEFERIDA 

129559 FISIOTERAPEUTA CARLOS ALEXANDRE CASTANHA DEFERIDA 

130655 FISIOTERAPEUTA MARIA ALDENICE SILVA DE AQUINO DEFERIDA 

130689 FISIOTERAPEUTA MAYRA DE JESUS MORAES RODRIGUES DEFERIDA 

131511 FISIOTERAPEUTA REGINA MARCIA KLETECKE DEFERIDA 

130785 FISIOTERAPEUTA VINICIUS DALL OLMO DEFERIDA 

130199 GARI – FEMININO MARIA CLÁUDIA LOUREIRO DEFERIDA 

130957 GARI – MASCULINO ANTONIO QUERINO DA SILVA DEFERIDA 

129732 MÉDICO PLANTONISTA JESSICA PILONETTO DEFERIDA 

130667 MOTORISTA – I TIAGO LUIS SARTORI GONÇALVES DEFERIDA  

 
 

 

 

131570 OPERADOR DE MÁQUINAS GUILHERME HENRIQUE STURM DEFERIDA 

130506 ORIENTADOR SOCIAL ELISA DOS SANTOS RODRIGUES DEFERIDA 

131020 ORIENTADOR SOCIAL GEAN MARCOS FARRAPO DEFERIDA 

130414 ORIENTADOR SOCIAL MONICA GHIDIN DEFERIDA 

130186 ORIENTADOR SOCIAL RODRIGO CECHINEL DEFERIDA 

130841 ORIENTADOR SOCIAL WILLIAN KELVIN GUEMBITZKI DEFERIDA 

130713 PROFESSOR - 20 H 
FANESSA DA TRINDADE VALIM DE 
ALMEIDA 

DEFERIDA 

131075 PROFESSOR - 20 H GABRIELE VEIGA DEFERIDA 

131308 PROFESSOR - 20 H PAOLA ROIK MANCINI DEFERIDA 

130615 PROFESSOR - 20 H PATRÍCIA DO NASCIMENTO DEFERIDA 

130709 PROFESSOR - 20 H ROBERTO VALIM DE ALMEIDA DEFERIDA 

131014 PROFESSOR - 20 H ROSANE SIKORSKI DUARTE DEFERIDA 

130527 PROFESSOR - 20 H ROSIMARA DE ASSIS CORREIA DEFERIDA 

131009 PROFESSOR - 20 H SARA JAQUELINE DE ALMEIDA NIEHUES DEFERIDA 

130637 PROFESSOR - 20 H SIDINEIA XAVIER DOS REIS CECHINEL DEFERIDA 

131220 PROFESSOR - 40 H ALECXANDRO NOLL DEFERIDA 

130997 PROFESSOR - 40 H ARTHUR SILVA ARAÚJO DEFERIDA 

130715 PROFESSOR - 40 H CARLA EDUARDA OLIVEIRA LOPES DEFERIDA 

131141 PROFESSOR - 40 H EMILI ADRIANA BORGES DEFERIDA 

131270 PROFESSOR - 40 H ISABEL CRISTINA DUARTE DEFERIDA 

131001 PROFESSOR - 40 H KEILA DA SILVA DEFERIDA 

130402 PROFESSOR - 40 H MISLAINE DA SILVA CIRINO DOS SANTOS DEFERIDA 

130045 PROFESSOR - 40 H PAULO CESAR FARIAS BENVINDO DEFERIDA 

130094 PROFESSOR - 40 H RICARDO DA SILVA OLIVEIRA DEFERIDA 

130983 PROFESSOR - 40 H WILLIAN CARLOS DA SILVA CORREIA DEFERIDA 

131067 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA CLEYTON ODAIR FERRARI DEFERIDA 

130730 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA JAIR FIGUEIREDO DEFERIDA 

130676 SERVENTE ESCOLAR DAIANA DA SILVA DEFERIDA 

130422 SERVENTE ESCOLAR EDMA MOURA DA SILVA PENHA DEFERIDA 

129541 SERVIÇOS DE LIMPEZA ELAIR SALETE DE FREITAS GONZAGA DEFERIDA 

130618 SERVIÇOS DE LIMPEZA ELEONORA CRISTINA DOS SANTOS DEFERIDA 

131007 TÉCNICO AGRÍCOLA ANDRE DUARTE DEFERIDA 

131535 TÉCNICO AGRÍCOLA JULIA BALSAN DEFERIDA 

130833 TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOELI OLKOSKI TOAMCHESKI DEFERIDA 

130894 VETERINÁRIO CAROLINE CELLA GERON DEFERIDA 

129793 VETERINÁRIO ELOISE ANTONIOLLI DEFERIDA 

130767 VETERINÁRIO ISIS BURTET JANKUS DEFERIDA 

130351 VETERINÁRIO LARISSA VERZA DEFERIDA 
Art. 3º - A relação de solicitações de isenções indeferidas, encontra-se a seguir. O indeferimento deu-se em razão do não 
atendimento ao item 7 do edital de abertura.  

SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS: 
INSCRIÇÃO CARGO NOME SOLICITAÇÃO 

130953 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE DEBORA TAIS DA SILVA 

INDEFERIDA 

130572 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE SANDRA MARA KERVALD 

INDEFERIDA 

130744 ASSISTENTE SOCIAL CLEONICE APARECIDA FORTES INDEFERIDA 

131403 ASSISTENTE SOCIAL TAYNA FERNANDA DONEL INDEFERIDA 

131604 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – I ANDRESSA ZANCANARO INDEFERIDA 

130807 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – I EDNA APARECIDA PERONDI TERRES INDEFERIDA 

130516 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – I HANNA FLAVIA TELES VIEIRA INDEFERIDA 

129990 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – I PAULO EDUARDO DE SOUZA PIRES INDEFERIDA  

 
 

 

 

130559 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – I SANDRA MARA KERVALD INDEFERIDA 

130654 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – I VANDRIELE DE ALMEIDA PIEKATOSKI INDEFERIDA 

131516 ENGENHEIRO CIVIL ELLEN SIMIONATO DA SILVA INDEFERIDA 

130901 ENGENHEIRO CIVIL WANDERLEY CALAZANS INDEFERIDA 

131463 FISIOTERAPEUTA DANIELI SCHMEING PASSARINI INDEFERIDA 

130765 MÉDICO CLINICO GERAL/PSF SAMUEL CEVIDANES NEVES INDEFERIDA 

130673 MÉDICO PLANTONISTA JANAINA RIBEIRO FRANÇA INDEFERIDA 

131664 MERENDEIRA GERTRUDES CLEUSA DE SOUZA INDEFERIDA 

131502 OPERADOR DE MÁQUINAS LUCIMAR ALEX FALIGURSKI INDEFERIDA 

131626 ORIENTADOR SOCIAL BRUNO EDUARDO DE SOUZA INDEFERIDA 

130789 ORIENTADOR SOCIAL CRISTIANA CARLA LOPES GOMES INDEFERIDA 

129966 ORIENTADOR SOCIAL CRISTIANE BORGES INDEFERIDA 

130539 ORIENTADOR SOCIAL GIOVANA TELES VIEIRA INDEFERIDA 

131662 ORIENTADOR SOCIAL JUAN RODOLFO DE SOUZA RODRIGUES INDEFERIDA 

131691 PROFESSOR - 20 H ANDRESSA PAULA DA SILVA INDEFERIDA 

130737 PROFESSOR - 20 H EVA GERONICE BENIN INDEFERIDA 

131674 PROFESSOR - 20 H HARIADNY SANTOS DE SOUZA INDEFERIDA 

130892 PROFESSOR - 40 H ERIDIANE AMARAL DE LARA INDEFERIDA 

131515 PROFESSOR - 40 H 
EUDINEIA LIZANDRA RODRIGUES 
CALEGARI 

INDEFERIDA 

130331 PROFESSOR - 40 H FRANCIELI GOMES DOS SANTOS INDEFERIDA 

130608 PROFESSOR - 40 H MARI ANTUNES INDEFERIDA 

130788 PROFESSOR - 40 H ROSIMERI RICARDO INDEFERIDA 

130153 PROFESSOR - 40 H SILVANA CANAN DELIBERALLI INDEFERIDA 

131675 PROFESSOR - 40 H TAINA CONSALTER CALEGARI INDEFERIDA 

130623 SERVENTE ESCOLAR DIRLENE ROCHA DOS SANTOS INDEFERIDA 

130741 SERVENTE ESCOLAR VANDRIELE DE ALMEIDA PIEKATOSKI INDEFERIDA 

130113 TÉCNICO AGRÍCOLA EDUARDO FELIPE TELES VIEIRA INDEFERIDA 

130883 TÉCNICO EM ENFERMAGEM SONIA NODARI INDEFERIDA 
Art. 4º - A relação de solicitações de isenções indeferidas, encontra-se a seguir. O indeferimento deu-se em razão do não 
atendimento ao item 5.6.1 do edital de abertura.  

SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS: 
INSCRIÇÃO CARGO NOME SOLICITAÇÃO 

129462 ASSISTENTE SOCIAL ELISA DOS SANTOS RODRIGUES INDEFERIDA 

130052 SERVIÇOS DE LIMPEZA LUIS FERNANDO SENTIER DE ALMEIDA INDEFERIDA 
Art. 5º - Os candidatos interessados em entrar com recurso perante o edital devem seguir fielmente o item 13, do edital de 
abertura. O recurso deverá ser apresentado através do e-mail ippec@ippec.org.br, aos cuidados da Comissão 
Organizadora de Concursos Públicos. 
Art. 6º - Na fase de recurso, não será objeto de análise da banca examinadora, o envio de documentos que deveriam ter 
sido juntados no prazo de solicitação de isenção.  
Art. 7º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDAS poderão pagar o 
boleto bancário correspondente a sua taxa de inscrição até o dia 01 de fevereiro de 2022. 
Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Itapejara D’Oeste - PR, 12 de janeiro de 2022. 
 

VILMAR SCHMOLLER 
Prefeito de Itapejara D’Oeste - PR 

 
CLEVERSON ALUISIO JULIANI 

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos 
da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste - PR 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
Extrato do Contrato nº 2/2022

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e CCEST - CENTRO
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI , CNPJ/MF:
23.439.090/0001-17. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de realização de exames
clínicos admissionais e demissionais . Valor: O valor máximo estimado a ser pago pela contratação é de
R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), relativos à estimativa de 50 (cinquenta) exames ao valor
unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze)
meses, iniciando-se na data de sua publicação. Dotação: 133/3.3.90.39.05.00.00 - serviços técnicos
profissionais e 136/3.3.90.39.05.00.00 - serviços técnicos profissionais. Origem: Este contrato é originário
do(a) Dispensa de Licitação nº 61/2021 , conforme justificativas constantes do Processo de Contratação nº
104/2021 . Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, para dirimir questões
relativas ao presente contrato. Local, data e assinatura: Pato Branco, 13 de janeiro de 2022 . Claudemir
Zanco - Contratante e Arlindo Veivanco - Contratada.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO Nº 002 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 
Súmula: Contratar empregado para exercer função temporária junto ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde. 
RESOLUÇÃO Nº 003 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 
Súmula: Contratar empregado para exercer função temporária junto ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
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