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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Um ano de 
vacinação 
contra a 
covid-19 em 
Pato Branco
Esta quinta-feira (20), marca 
um ano da primeira dose 
de imunizante contra a 
covid-19, aplicada em 
Pato Branco. Já ontem (19) 
teve início a vacinação de 
crianças de 5 a 11 anos. 
A secretária municipal de 
Saúde, Lilian Brandalise e 
para a coordenadora dos 
programas de Imunização, 
Emanoeli Stein comentam 
sobre as datas. PÁG. 4

Rotatória do Posto 
Patinho é removida

Na manhã dessa quarta-feira (19), o Departamento Municipal de Trânsito (Depatran) iniciou 
a retirada da rotatória em frente ao Posto Patinho. Segundo a direção do órgão de trânsito as 
mudanças visam melhorar o fluxo de veículos, além de proporcionar segurança aos usuários da 
via, motoristas e pedestres. Outras rotatórias deverão ter modificações ao longo do ano. PÁG. 3

CIDADE

REGIONAL

SEGURANÇA

Executivo 
troca a 
chefia do 
Depatran PÁG. 2

Feira da 
Uva segue 
até segunda-
feira em 
Mariópolis PÁG. 5

Municípios 
avançam com 
vacinação de 
crianças PÁG. 5

Homem 
leva surra ao 
tentar assaltar 
casal PÁG. 10
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Ex-deputado estadual e ex-
-prefeito de Guarapuava César Sil-
vestri Filho, que vinha presidin-
do o Podemos no Paraná, deixou 
a legenda para se filiar ao PSDB, 
na noite da terça-feira (18), ten-
do como ambição o lançamento de 
sua candidatura a governador do 
Paraná nas eleições deste ano.

A filiação de Silvestri Filho 
foi feita ao lado do ex-governador 

Beto Richa; do presidente Nacional 
do PSDB, Bruno Araújo; e do go-
vernador de São Paulo, João Doria. 

Participaram da reunião em 
São Paulo, o deputado federal Val-
dir Rossoni e o deputado estadual 
Michele Caputo.

Nota
Na tarde dessa quarta-feira 

(19), o Podemos do Paraná emi-
tiu nota afirmando que na terça-
-feira (25) será redefinida a presi-
dência do partido no estado, com a 
participação de novos membros e 
da presidente nacional da legenda, 
a deputada federal Renata Abreu 
(SP), e os três senadores parana-
enses, Alvaro Dias, Oriovisto Gui-
marães e Flávio Arns.

Na nota, o partido também co-
mentou a saída de Silvestri Filho, 
“o partido agradece o trabalho rea-
lizado pelo ex-presidente do Para-
ná, César Silvestri Filho, que busca 

um projeto político junto a outra 
agremiação. O Podemos se despe-
de desejando boa caminhada.” 

O ex-juiz e pré-candidato à 
Presidência Sérgio Moro (Pode-
mos) afirmou ontem, que a legen-
da tem conversado com outros 
partidos para compor uma alian-
ça na corrida eleitoral. Segundo 
ele, a ideia é promover a “constru-
ção conjunta” de um projeto para 
o País para as eleições de 2022. 
Moro citou União Brasil, Cidada-
nia e Novo.

Para Moro, a saída de Silves-
tri não significa um possível enfra-
quecimento do Podemos. “Lamen-
tável a saída dele, mas acho que 
temos de respeitar. Essas constru-
ções de liderança dentro dos parti-
dos são normais. O Podemos está 
forte. Não é esse fato de ontem 
que gera o enfraquecimento do 
partido”, disse em entrevista à Rá-
dio Difusora.(MR)

Em um áudio enviado para os veículos de comunicação de Pato 
Branco, na tarde dessa quarta-feira (19), Francieli Catusso Tamagno 
que vinha dirigindo o Departamento Municipal de Trânsito (Depa-
tan) comunicou sua saída do órgão.

Francieli falou do tempo que esteve à frente do departamento e 
da relação criada com os veículos de comunicação.

Ela não revelou quem deve ser seu sucessor no Depatran, contu-
do, a expectativa é de que seja Robertinho da Luz Dolenga, policial 
militar da reserva que já conduziu os trabalhos no Depatran, na ges-
tão Augustinho Zucchi. 

Já nesta quarta, foi publicado em Diário Oficial a exoneração de 
Ivan Fernando Paula de Lima e Keli Starck, respectivamente secretá-
rios de Administração e Finanças e Meio Ambiente. Segundo a asses-
soria de imprensa da Prefeitura de Pato Branco, “o prefeito Robson 
Cantu ainda não anunciou seus substitutos. Até sexta-feira (21), se-
rão anunciadas algumas mudanças”. (MR)

Assessoria 
A Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Pato Branco, con-
firmou na manhã da quarta-feira 
(19), que vai realizar duas sessões 
extraordinárias, na próxima sema-
na. Marcadas para a segunda (24) 
e na terça-feira (25), as sessões fo-
ram marcadas para apreciar o pro-
jeto de crédito especial, de autoria 
do Executivo, para pavimentação 
asfáltica de 26 ruas.

Apesar do projeto não ter 
sido enviado em regime de ur-
gência, pela municipalidade, o 
que possibilitaria que o mes-
mo fosse aprovado apenas com 
a volta das Sessões Ordinárias, 
em fevereiro, o presidente da Câ-
mara de Vereadores, Claudemir 
Zanco - Biruba (PL), juntamen-
te, com a Mesa Diretora e a Co-
missão de Representação, reali-
zarão as Sessões, tendo em vista 
que, a licitação já foi realizada e, 
caso não seja aprovado o proje-
to, não haverá o valor completo 
no orçamento, para a realização 
das obras.

Francieli Catusso 
Tamagno deixa 
o Depatran

Francieli assumiu o Depatran com a saída de Marines Boff Gerhardt

RepRodução

Ex-presidente estadual do Podemos 
se filia ao PSDB

divulgação 

Filiação de Silvestri Filho no PSDB aconteceu na noite de terça

Câmara de Pato Branco fará 
duas sessões extraordinárias

Sessões serão na segunda e terça da próxima semana

Relação das ruas
As ruas que integram o pacote para pavimentação com asfal-

to são; Baldoino Dartora, Nelson Formigueri, Princesa Isabel, Jan-
dir A. Perusso, Claudir Oldoni, João Picolo, Artibano Tacon, Nata-
lício Fischer, João Cadorin, Pedro Luis Tavares, 15 de fevereiro, 14 
de dezembro, Theóphilo Petrycoski, José Fraron, Tuiuti, Vieira da 
Costa, Aldoino Dalmolin, da República, Pedro José da Silva, Rai-
mundo Cadorin, Constante Andreata, Do Príncipe, Melci Dal Mo-
lin, Jaury Heitor de Souza, Marcelino Parzianelo e Papa João XXIII.

assessoRia CâmaRa pB
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Plebiscito
O senador Oriovisto Guimarães (PODE) apresentou 

um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que convoca ple-
biscito para consultar a população sobre dois temas que 
ele defende desde o início do mandato: o fim do foro privi-
legiado e a prisão em segunda instância. O senador desta-
ca que a proposta é de que o plebiscito seja realizado junto 
com as eleições, o que não acarretará custos para os cofres 
públicos, já que os eleitores responderiam a apenas duas 
perguntas sobre esses temas no mesmo momento de votar.

Na gaveta
“Sobre a possibilidade de prisão em segunda instân-

cia, nem o Senado e nem a Câmara dos Deputados con-
seguiram produzir uma PEC que definisse o assunto. Já 
a proposta de fim do foro privilegiado foi aprovada por 
unanimidade pelo Senado, mas a Câmara ´segura´ essa 
proposta, na gaveta de seu presidente, há mais de mil 
dias. Então se o parlamento não decide, o povo pode deci-
dir por meio de um plebiscito”, explica o senador.

Lei de licitações
O governador Ratinho Júnior assinou decreto que re-

gulamenta, no âmbito estadual, a nova Lei de Licitações e 
Contratos (Lei nº 14.133/21). O Paraná foi o primeiro es-
tado a regulamentar a nova legislação, promulgada em 01 
de abril de 2021 pelo governo federal e que ajuda a esta-
belecer as normas gerais de licitação e contratação para as 
administrações públicas federais, estaduais e municipais.

Transparência
Além das licitações e contratações, o decreto do Go-

verno do Paraná também trata da aquisição e incorpora-
ção de bens ao patrimônio público estadual e dos procedi-
mentos para intervenção estatal na propriedade privada, 
entre outros temas. A lei federal incide sobre as adminis-
trações diretas, autarquias e fundações da União, dos es-
tados, municípios e do Distrito Federal.

Volta às aulas
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) optou por 

iniciar as aulas de maneira híbrida. Segundo a reitoria da 
UFPR, a decisão foi tomada por causa da alta taxa de dis-
seminação da variante ômicron do coronavírus e o con-
sequente risco de sobrecarga no sistema hospitalar. As 
atividades remotas começam no dia 31 de janeiro, e em 
todas as cidades onde há um campus da UFPR os restau-
rantes universitários também serão reabertos.

Parque Guartelá
Não houve interessados na concessão do Parque Esta-

dual do Guartelá, localizado no município de Tibagi, na re-
gião dos Campos Gerais do Paraná. A sessão de abertura 
dos envelopes com as propostas estava marcada para esta 
terça-feira (18), mas nenhuma proposta foi apresentada. 
a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo 
(Sedest), responsável pelo parque, informou que “a Supe-
rintendência de Parcerias e o Instituto Água e Terra farão 
uma análise para avaliar as motivações da ausência de 
proponentes e possibilitar o relançamento do processo”.

Crise hídrica
O Governo do Paraná enviou um ofício à ministra 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristi-
na, com uma série de sugestões para minimizar a situa-
ção dos agricultores paranaenses prejudicados pela crise 
hídrica. O documento propõe ações referentes a crédi-
to rural, seguro rural e Proagro, além da distribuição de 
sementes para os que não têm condições de adquirir e 
produzir nova safra.

Crise hídrica II
O ofício ressalta que, no âmbito estadual, já estão em 

operação medidas para os desafios impostos, como a sub-
venção de juros para alguns investimentos e o forneci-
mento de capital para as mais de 170 cooperativas da 
agricultura familiar. “No entanto, essas ações são insufi-
cientes frente aos estragos causados pela estiagem”, diz 
o documento.

Nesta quinta-feira com a Vibra inicio as 08h a tarde  
Inplasul início as 13h. Na sexta feira das  

entrevistas com cooperativas.

• Analista de desenvolvimento de sistemas  
• Armazenista 
• Auxiliar administrativo de recebimento fiscal
• Auxiliar de estoque Peças ( PCD)
• Auxiliar de linha de produção compensados
• Capeador
• Conferente de carga e descarga ter ( CNH)
• Mecânico de motocicletas 
• Operador de empilhadeira 
• Vendedor interno

Redação com assessoria
redacao@diariodosudoeste.com.br 

Na manhã dessa quarta-
-feira (19), o Departamento 
Municipal de Trânsito (De-
patran) iniciou a retirada da 
rotatória em frente ao Pos-
to Patinho, que está situada 
na ligação da avenida Tupi 
com a rua Nereu Ramos. No 
local, o trânsito está preju-
dicado em alguns momen-
tos por conta dos servi-
ços de retirada. O Depatran 
pede a compreensão da po-
pulação e informa que con-
ta com a presença de agen-
tes e sinalização.
Em 17 de dezembro de 

2021, o Diário do Sudoes-

te publicou uma matéria in-
formando sobre o anúncio 
de retirada da rotatória e 
de outras do município. Se-
gundo a publicação, “o Mu-
nicípio de Pato Branco, por 
meio do Departamento Mu-
nicipal de Trânsito (Depa-
tran), possui um projeto de 
reformulação dos trechos 
da Avenida Tupi que contam 
com rotatórias. Segundo in-
formações do departamen-
to, as mudanças devem ser 
feitas para melhorar o fluxo 
de veículos onde as análises 
identificaram a necessidade 
de melhorias”.
Ainda conforme a ma-

téria, algumas rotatórias se-
riam substituídas por semá-

foros, não apenas reduzidas. 
Além da situada na ligação 
da avenida Tupi com a rua 
Nereu Ramos, próximo ao 
Posto Patinho, o Depatran 
prevê a substituição das “ro-
tatórias da Tupi com a rua 
Sete de Setembro, próxima a 
concessionária Fipal, região 
de acesso aos bairros Baixa-
da, São Vicente e Santa Te-
rezinha; e a rotatória do pos-
to Seis Rodas, que dá acesso 
à região sul da cidade e aos 
bairros Pinheirinho e Cristo 
Rei. No trecho também de-
verá haver mudanças no flu-
xo das vias adjacentes. A ro-
tatória do Ponto Quente, na 
região do bairro Cristo Rei, 
também será substituída 
por um semáforo”.
“A previsão é de termi-

nar a substituição por se-
máforo até final da sema-
na, ligando o semáforo na 
segunda-feira (24)”, frisa a 
diretora do departamento, 

Francieli Catusso Tamag-
no. “Essas mudanças visam 
melhorar o fluxo de veícu-
los, além de proporcionar 
segurança aos usuários da 
via, motoristas e pedestres”, 
complementa. 
A programação de mu-

danças contempla mais sete 
rotatórias, todas ao longo 
da Avenida Tupi. “O sistema 
de rotatórias já não é mais 
compatível com o trânsito 
de Pato Branco que cresce 
dia a dia. Temos duas faixas 
na Avenida Tupi justamente 
para o trânsito fluir, porém 
na rotatórias esse trânsito 
encontra um gargalo, pois 
afunila virando apenas uma 
pista”, explica a diretora.
Francieli destaca que 

essa programação deve ser 
realizada no decorrer de 
2022, “não tendo datas es-
pecíficas por ser um serviço 
a céu aberto e o qual depen-
demos de outras equipes”.

Rotatória do Posto Patinho 
é removida

Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar na região 

As próximas rotatórias a 
receberem melhorias serão:
- Rotatória da avenida Tupi com a rua Olavo Bilac (rotatória 
do Anjo) será diminuída, assim como os canteiros 
adjacentes;
- Rotatória da avenida Tupi com a rua Iguaçu 
(Pernambucanas), será feira a diminuição para que o fluxo 
de veículos grandes seja facilitado;
- Rotatória da avenida Tupi com a rua Sete de Setembro 
(Fipal), será feita a substituição por semáforo;
- Rotatória da avenida Tupi com as ruas Iguatemi e Jenuino 
Piacentini (Seis Rodas), será feita a substituição por 
semáforo;
- Rotatória da avenida Tupi com a rua Uruguaiana (Ponto 
Quente), será feita a substituição por semáforo;
- Rotatória da avenida Tupi com a rua Cruz Alta (Gava), será 
diminuída para dar maior fluidez;
- Rotatória da avenida Tupi com a rua Iguatemi (São 
Cristóvão), será feita a diminuição para maior fluidez no 
trânsito.

MARISTELA SPADER 
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Duas quartas-feiras, marcam a 
imunização contra a covid-19 em 
Pato Branco. A primeira foi o dia 
20 de janeiro de 2021, quando a 
enfermeira Eunicia de Souza Lou-
renço, foi a primeira pessoa em 
Pato Branco a receber uma dose 
de imunizante, já a segunda foi on-
tem (19), quando teve início a apli-
cação das doses em crianças de 5 
a 11 anos.
Neste intervalo de um ano, de 

acordo com a coordenação do Pro-
grama de Imunização da Secreta-
ria Municipal de Saúde, e o vacinô-
metro divulgado na segunda-feira 
(17), 72.743 pessoas acima dos 
12 anos já tinham recebido a pri-
meira dose do imunizante. Este 
quantitativo, representa 89,20% 
da população vacinável estimada 
no município.
Ainda com base nos dados de 

segunda, 66.386 pessoas rece-
beram a dose dois, (91,26%); en-
quanto que 19.863 receberam a 
dose de reforço (29,13%).
Da aplicação da primeira dose 

de imunizante feita em Pato Bran-
co, em uma profissional da saú-
de, até ontem, quando as primei-
ras crianças foram contempladas, 
o cenário pandêmico no município 
teve uma grande mudança.
Vale destacar que desde o iní-

cio deste ano, o número de novos 
casos voltou a crescer, contudo, as 
complicações provocadas pelo ví-
rus não são mais tão severas como 
em 2021, quando inúmeras pesso-
as perderam familiares em decor-
rência do ‘novo’ coronavírus.
A secretária de Saúde de Pato 

Branco, Lilian Brandalise afirma 
que é com alegria que a vacinação 
chegou ao público mais jovem pre-
conizado. “Estive no Largo da Li-
berdade e foi emocionante, porque 

as crianças estão motivadas”, disse 
ao referir a espera que os peque-
nos tiveram que enfrentar até que 
todas as faixas etárias anteriores 
fossem superadas, mas também o 
desenvolvimento de um imunizan-
te para este público.
Lilian também ponderou que 

neste momento da pandemia, mui-
tas crianças estão contraindo a doen-
ça, ao mesmo tempo que ela lembra 
a experiência vivenciada ao longo 
da vacinação dos demais grupos, “a 
vacina vai diminuir esse quantitati-
vo também”, e enfatiza, “a vacina é 
soberana no sentido de proteção.”

Um ano de aprendizado 
A coordenadora dos progra-

mas de Imunização em Pato Bran-

co, Emanoeli Stein pontua que “a 
vacinação contra a covid-19 é es-
sencial para que consigamos pa-
rar a pandemia. A função dela 
principalmente ao ser injetada 
no organismo humano, é produ-
zir anticorpos que atuam contra 
o coronavírus”, lembra ela, ao no-
vamente repetira que “geralmente 
a pessoa que é vacinada, torna-se 
imune a doença, no 15ª dia após a 
segunda dose.”
Falando que “a vacinação já 

nos mostrou o quanto ela é im-
portante diante de um cenário de 
agravamentos e mortes”, Emanoeli 
recorda a aplicação das primeiras 
cerca de 2.200 doses em janeiro 
de 2021 e o avanço progressivo, 
conforme o recebimento de novos 

lotes chegavam ao município.
“A vacina conseguiu evitar os 

casos graves, ela não previne que 
as pessoas peguem a doença, mas 
ela previne as complicações em 
virtude da doença”, pondera Ema-
noeli pedindo “que as pessoas con-
tinuem acreditando na vacina. ‘Va-
cina salva vidas’”.
Ao recordar um ano de avanço 

vacinal, a secretária de Saúde lem-
bra que o sentimento era de medo, 
uma vez que “naquele momento 
havia a politização muito grande 
em relação a vacina, e o medo era 
de que as pessoas não aderissem”, 
revela que o temor não era somen-
te seu quanto secretária, mas de 
toda a equipe, “mas felizmente as 
pessoas aderissem, prova nossos 

números de aplicação de primeira 
e segunda dose.”
Lilian também recorda que 

a nova cepa [Ômicron], do ponto 
de vista científico somente é mais 
branda devido a vacinação. 

Vacinação tardia
A secretária também comenta 

um comportamento que vem sen-
do observado nos últimos tempos, 
a crescente nos relatos de vacina-
ção tardia, ou seja, pessoas que 
por algum motivo não se imuniza-
ram quando foi feita a campanha 
para sua faixa etária e que ago-
ra estão buscando as unidades de 
saúde.
“Não é vergonha alguma bus-

car agora a vacinação. Ninguém 
vai ficar apontando o dedo. O que 
queremos é que todos que desejam 
tomar a vacina, tomem”, diz Lilian 
lembrando que “tem vacina para 
todos, mesmo que tardiamente. 
Quanto maior a cobertura, melhor.”
Segundo ela, é motivo de ale-

gria que as pessoas mudem de opi-
nião e busquem a vacinação.

Raio-X da saúde 
Se há um lado bom na pande-

mia, para Lilian é a eficiência e o 
comportamento do Sistema Único 
de Saúde (SUS), que principalmen-
te para a vacinação recebeu uma 
parcela da população que nunca 
tinha entrado no sistema da saúde 
pública brasileira.
Ela também comenta que o 

histórico de saúde da população 
ficou mais completo, uma vez que 
foi possível um quantitativo maior 
da realidade das comorbidades. 
“Acredito que as equipes de Estra-
tégia de Saúde da Família (ESF), 
nos bairros conseguirão ver me-
lhor as pessoas em seus territó-
rios, por meio da coleta de dados 
que foi possível com a vacinação”, 
pontua Lilian. 

Vacinação contra covid-19 completa um ano em Pato Branco 
Ontem (19), véspera da data que marca um ano do início da imunização contra a covid-19 no município, 
primeiras crianças de 5 a 11 anos, começaram a receber as doses

Educação
Em vias de iniciar o calendário letivo de 

2022, a vacinação das crianças também carrega 
algumas dúvidas dos pais.
Entre elas a necessidade de comprovação 

da vacinação contra covid-19, para a matrícula, 
ou até mesmo, o passaporte de vacinação. 
Liliam afirma que a “expectativa é de que 

tenhamos no início do calendário letivo deste 
ano (início de fevereiro), com um bom quantita-
tivo de crianças vacinadas com a primeira dose, 
mas tudo segue dependendo das doses que va-
mos receber do Ministério da Saúde e o Estado 
conseguir distribuir para os municípios.”
Já com relação as dúvidas dos pais, Lilian 

destaca que nesta quinta-feira (20), além da 
reunião do Comitê de Enfrentamento da Pande-
mia em Pato Branco na parte da manhã, às 14h 
será realizada a reunião do Comitê de Educação, 
para discutir estes apontamentos. 

ARQUIVO DIÁRIO DO SUDOESTE

DIVULGAÇÃO PMPB

Crianças de 5 a 11 anos estão recebendo um certificado de coragem

Em 20 de janeiro de 2021, o braço erguido de felicidade de Nice, marcava o início da vacinação em Pato Branco
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NOTAS
Bom Sucesso do Sul inicia 
atualização cadastral de 
acadêmicos

Todos os acadêmicos das faculdades de Pato Branco e 
Francisco Beltrão, moradores de Bom Sucesso do Sul, que uti-
lizam o transporte do Município e também aqueles que rece-
bem auxilio transporte para estudar em outras cidades, devem 
ir até o Departamento de Educação para realizar a atualização 
cadastral. O processo exige RG e CPF, declaração de matrícula 
do curso e comprovante de residência.

Municípios iniciam 
vacinação infantil

Clevelândia
Nesta quinta-feira (20), haverá a vacinação de crianças de 

10 a 11 anos com comorbidades ou deficiência em Clevelân-
dia. As crianças devem estar acompanhadas do responsável, 
além de ser obrigatório a apresentação de atestado médico. 
A Secretaria Municipal de Saúde ressalta a importância da va-
cinação para as crianças, a fim de prevenir a disseminação da 
covid-19.

São João
Em São João, primeira dose do imunizante contra a co-

vid-19 será aplicada em crianças com algum tipo de deficiên-
cia ou com comorbidades. Qualquer criança com idades entre 
5 e 11 anos pode se vacinar.

A vacinação inicia nesta quinta e acontece das 7h30 às 
11h20 na sala de vacinas da UBS Aldino Scholz.

Mangueirinha
Em Mangueirinha, crianças com 11 anos de idade estão 

recebendo a vacina contra a covid-19 desde terça-fera (18). A 
aplicação das doses está acontecendo na sala de vacinas, das 
13h às 16h. Para vacinar é preciso apresentar o cartão SUS, au-
torização dos pais e carteirinha de vacina.

Palmas
A Secretaria de Saúde de Palmas iniciou a vacinação para 

crianças, de 5 a 11 anos, na terça-feira (18). A primeira criança a 
receber o imunizante foi Estefani Ducarmo, moradora do bair-
ro Eldorado, com 9 anos.

O município recebeu um lote com 400 doses do imuni-
zante, iniciando imediatamente a aplicação para crianças com 
comorbidades com idade de 05 a 11 anos, e para crianças em 
geral com 11 anos.

A Secretaria de Saúde de Palmas já aplicou todas as 400 
doses disponíveis. Para que seja retomada a vacinação infantil, 
o Município aguarda uma nova remessa de vacinas.

Unidade sentinela de 
Mangueirinha está na UBS 
Bernardo Ribas Carli

Devido ao aumento de casos de covid-19 em Mangueiri-
nha, a unidade sentinela do município está situada na UBS Ber-
nardo Ribas Carli desde quarta-feira (19). O local foi escolhido por 
ser amplo e oferecer novos profissionais na atuação de triagem.

Assessoria
O projeto de extensão 

“Mulheres na Agro: enfrenta-
mentos e vitórias das últimas 
décadas & limitações atuais”, 
da Universidade Tecnológi-
ca Federal do Paraná (UTF-
PR) - Campus Dois Vizinhos 
tem por objetivo promover 
um conjunto de ações com as 
quais espera-se dar visibilida-
de a atuação da mulher no se-
tor agropecuário, aprimorar 
a qualidade de vida e motivar 
as mulheres a permanecerem 
neste setor, mostrando sua 
importância social, política, 
econômica, instigando o em-
poderamento para enfrentar 
dificuldades principalmente 
culturais em termos de desi-
gualdade de gênero, e quiçá 
semear ideias de planejamen-
to, inovação e empreendedo-
rismo em suas propriedades.
As ações do projeto con-

sistem em lives, reuniões, 

mesas de debate, rodas de 
conversa, um perfil no Ins-
tagram, um canal no You-
Tube e um blog. Com estas 
ações almeja proporcionar 
que muitas mulheres do meio 
rural, do município de Dois 
Vizinhos e seu entorno, par-
ticipem destas ações, assim 
como, as alunas dos cursos 
de das Ciências Agrárias da 
UTFPR-DV. A ideia geral des-
te trabalho vem de encontro 
com o programa UTFPR-Mu-
lher, uma iniciativa institucio-
nal, com intuito de promover 
mentoria e empoderamento 
das mulheres na Universida-
de, buscando romper barrei-
ras culturais.
O projeto teve seu iní-

cio em setembro de 2020 e 
desde lá é coordenado pela 
proponente professora Dra. 
Adriana Sbardelotto Di Do-
menico, docente desta insti-
tuição desde 2008, filha de 

agricultores, licenciada em 
Matemática, mestre em Mo-
delagem Matemática e dou-
tora em Engenharia Agrícola. 
Contando com a participação 
de acadêmicas dos cursos de 
Agronomia, Engenharia Flo-
restal e Zootecnia da UTFPR-
-DV, a origem do projeto está 
alicerçada na luta das mulhe-
res pelo reconhecimento so-
cial, valorização do trabalho e 
igualdade de gênero.
Tendo conhecimento 

que por muitos anos a mu-
lher do setor agropecuário 
cumpriu papéis subordina-
dos ao homem, a elas eram 
atribuídos os trabalhos do-
mésticos e o cuidado com os 
filhos, e seu papel no meio 
rural era visto como apenas 
ajudantes.
Diante disso, esta pro-

posta de extensão tem como 
meta fortalecer a importância 
da participação da mulher no 

setor agropecuário e dar vi-
sibilidade para a atuação da 
mesma como trabalhadora 
rural. Com algumas pesqui-
sas realizadas desde o surgi-
mento do projeto constatou-
-se que as mulheres do meio 
rural já obtiveram muitos ga-
nhos em termos de direitos e 
equidade nas relações de tra-
balho, apesar das limitações 
que ainda possam ter.
O projeto possui um blog 

https://www.mulheresnaa-
gro.com.br/ e um perfil no 
Instagram: @mulheres_na-
gro. Estes canais têm por ob-
jetivo divulgar e dar visibili-
dade a atuação das mulheres 
na agro. Você está sendo con-
vidado a nos seguir, assim po-
derá acompanhar e ficar por 
dentro das ações deste proje-
to. Dúvidas e ou curiosidades 
também podem encaminha-
das pelo e-mail: mulheresna-
agro@gmail.com.                                                                                                                        

Projeto de extensão Mulheres na Agro fortalece 
participação da mulher no agro

Assessoria
Segue até a próxima se-

gunda-feira (24) a Feira da 
Uva em Mariópolis, uma 
oportunidade para o públi-
co adquirir produtos de alta 
qualidade, diretos da agricul-
tura familiar do município.
A Feira da Uva tem sete 

produtores participando 
neste ano, e está acontecen-
do em frente a Vinícola São 
Francisco de Salles, com a 
venda ocorrendo entre 8h 
às 22h.
A decisão de realizar 

uma versão menor da tradi-
cional Festa da Uva foi adota-
da no início do ano passado, 
em razão da pandemia, e pela 
evolução da Covid-19, que 
neste início de ano mostrou-
-se uma decisão acertada.
Como a Feira da Uva 

está sendo realizada em lo-
cal aberto, e apenas com 

seis produtores, o público 
pode comparecer com segu-
rança, porque todos os pro-
tocolos recomendados pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de estão sendo observados.
A produtora Ivete Bena-

to Boareto participa da feira 
vendendo uva, geleias e ou-
tros derivados produzidos 
por sua família, tradicional 
vinicultora do município.
“Estamos muito felizes 

com o resultado que esta-
mos obtendo com a feira, as 
vendas estão sendo maravi-
lhosas, e agradecemos a Pre-
feitura Municipal pelo apoio 
e incentivo que recebemos”.
A uva é muito impor-

tante para a família de Ivete, 
sendo responsável por gran-
de parte da renda da famí-
lia no ano agrícola. Ivete 
reforçou o convite para a 
comunidade visitar e valo-

rizar a agricultura familiar 
de Mariópolis.

Produção anual
Mariópolis deverá pro-

duzir neste ano mais de 1,2 
mil toneladas de uva, que 
serão comercializadas in na-
tura, e transformadas em vi-

nhos, sucos e doces, movi-
mentando a economia na 
agricultura familiar local. A 
uva é uma das culturas mais 
tradicionais da agricultura 
familiar em Mariópolis, e a 
Feira da Uva é o momento 
para o agricultor comercia-
lizar sua produção.

Feira da Uva segue até segunda-feira 
em Mariópolis

DIVULGAÇÃO

Ivete atende o público seguindo os protocolos de proteção contra 
a covid-19



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 178,00 -2,2% 2,6%
Ponta Grossa 176,00 0,0% 3,5%
Maringá 175,00 -0,6% 2,9%
Cascavel 175,00 -0,6% 2,9%
Sudoeste 175,00 -0,6% 2,9%
Guarapuava 175,00 -0,6% 2,9%

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

mar/22 1.391,25 30,00 -0,6% 8,0%
mai/22 1.400,75 29,75 -0,5% 8,3%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 610,50 11,00 1,9% 2,9%
mai/22 611,00 11,00 1,7% 2,8%

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

mar/22 398,30 8,20 -4,3% 5,8%
mai/22 395,90 7,20 -4,4% 5,3%

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

mar/22 796,50 27,50 5,1% 2,8%
mai/22 799,00 28,75 5,1% 2,6%

Ações % R$

Petrobras PN -0,47% 31,49 
Vale ON +2,20% 88,21 
ItauUnibanco PN -0,68% 23,48 
Bradesco PN -1,26% 21,10 
Magazine Luiza ON +7,13% 6,31 
Locaweb ON +12,65% 8,64 
Americanas ON +9,90% 33,20 
Inter Banco S/A +8,70% 22,50

INDICE BOVESPA 

Alta: 1,26% 108.013 pontos

Volume negociado: R$ 29,28 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 19/01/22

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 19/01/22

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 19/01/22

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 164,04 0,4% -1,5% 2,2% 165,00 167,00 

MILHO saca 60 kg 90,95 0,1% 2,4% 11,2% 94,00 95,00 

TRIGO saca 60 kg 89,57 0,0% 0,2% 0,7% 88,00 92,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 279,97 0,1% 6,0% 16,8% - 320,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 289,50 0,0% 4,9% 24,8% - 320,00 

BOI GORDO arroba, em pé 314,98 0,1% 0,3% 3,9% 320,00 300,00 

SUÍNO kg, vivo 5,38 0,0% -2,0% -7,2% - 4,00 

ERVA MATE arroba 21,22 0,0% 0,0% -5,8% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 19/01/22

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 19/01 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.843,27 -1,56% -5,10%
Boi gordo (2) 337,20 0,97% 0,21%
Café (3) 1.509,95 0,77% 5,47%
Algodão (4) 703,46 1,40% 9,77%
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) 19/01/22

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 19/01/22
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mar/22 244,45 4,85 1,5% 3,6%
mai/22 244,45 4,95 1,6% 4,1%

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. 

105.685 105.529 106.927 106.373 106.667 108.013

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%

12/01 13/01 14/01 17/01 18/01 19/01

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

18/01 R$ 320,00 /grama +0,50%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 1,69% Var. janeiro: -1,97%

Compra R$ 5,465
Venda R$ 5,466

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,43% Var. janeiro: -1,48%

Compra R$ 5,4972
Venda R$ 5,4978

DÓLAR PARALELO
Baixa: 2,21% Var. janeiro: +1,71%

Compra R$ 5,32
Venda R$ 5,74

DÓLAR TURISMO
Baixa: 2,22% Var. janeiro: -1,72%

Compra R$ 5,32
Venda R$ 5,72

EURO
Baixa: 0,41% Var. janeiro: -1,35%

Compra R$ 6,2355
Venda R$ 6,2384

EURO TURISMO
Baixa: 2,10% Var. janeiro: -1,95%

Compra R$ 5,94
Venda R$ 6,54  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0481
Libra esterlina R$ 7,49
Peso argentino R$ 0,053

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 114,35
Libra esterlina 0,73
Euro 0,88

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/22 123,95 2,87 5,4% 15,5%
mai/22 120,45 2,74 4,8% 14,0%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 35.028,65 -0,96
Londres 7.589,66 +0,35
Frankfurt  15.809,72 +0,24
Tóquio 27.467,23 -2,80
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Agência Brasil
O Monitor do Produto In-

terno Bruto (PIB) calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Economia 
(Ibre) da Fundação Getulio Var-
gas (FGV) indicou crescimento de 
1,8% na atividade econômica em 
novembro de 2021, em compa-
ração ao mês anterior; e recuo de 
0,3% no trimestre móvel compre-
endido entre setembro e novem-
bro, em relação ao encerrado em 
agosto. 
Já na comparação interanual, 

o avanço da economia é de 2,2% 
no mês de novembro e 1,3% no 
trimestre móvel terminado em 
novembro.
Em valores correntes, o PIB - 

que é calculado pela soma da cap-
tação bruta de todos os recursos e 
impostos no país - foi estimado, no 
acumulado do ano até novembro de 

2021, em R$ 7,91 trilhões. Os núme-
ros foram divulgados ontem (19).
Para o coordenador do Moni-

tor do PIB da FGV, Cláudio Con-
sidera, a economia brasileira em 
novembro reverteu a trajetória de 
queda e estagnação que ocorria 
desde abril. Segundo o economis-
ta, todos os componentes de de-
manda se mostraram positivos, 
com destaque para a Formação 
Bruta de Capital Fixo, que regis-
trou crescimento forte em três se-
tores, com destaque para a Cons-
trução Civil.
“O consumo das famílias, 

componente com maior partici-
pação na demanda, também cres-
ceu, destacando-se os serviços, 
graças à ampliação da vacinação. 
Pelo lado da oferta, todos os com-
ponentes de serviços foram posi-
tivos em comparação ao mês an-

terior”, apontou.
O coordenador destacou ain-

da o resultado positivo da ativi-
dade industrial puxado pela forte 
reação da indústria de transfor-
mação, enquanto a agropecuária 
apresentou forte queda. “A taxa 
acumulada em 12 meses que ha-
via sido negativa desde abril de 
2020 até a de abril deste ano, 
continua crescendo a taxas cres-
centes e em novembro foi positiva 
em 4,4%, indicando para este ano 
uma taxa de crescimento do PIB 
em torno desta”, apontou.
Ainda de acordo com o eco-

nomista, é relevante o avanço no 
investimento na comparação inte-
ranual. “O investimento teve forte 
crescimento no interanual em no-
vembro, e continua com taxas al-
tas no acumulado de 12 meses”, 
completou.

Monitor do PIB indica alta de 1,8% em 
novembro de 2021, diz FGV

Famílias
De acordo com o indicador, o consumo das famílias 

no trimestre móvel cresce a taxas decrescentes desde ju-
nho, se comparado ao mesmo período do ano anterior, 
quando a alta tinha sido de 10,5%. 
No trimestre encerrado em novembro essa taxa ficou 

em 0,9%. O componente de serviços, pelo segundo mês 
seguido, foi o único a apresentar avanço. “Na série com 
ajuste sazonal, o consumo das famílias apresentou retra-
ção de 0,8% em comparação ao trimestre anterior, salien-
tando perda de força”, apontou o Monitor do PIB.

Investimentos
Na comparação do trimestre móvel com igual período do ano 

passado, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que representa in-
vestimentos, também permanece com taxas decrescentes desde ju-
nho, quando subiu 33,1%. 
No trimestre terminado em novembro, a variação chegou até 

3,9%. Novembro foi o primeiro mês, desde outubro de 2020, que o 
componente de máquinas e equipamentos apresentou recuo. “Na 
série ajustada sazonalmente, a formação bruta de capital fixo apre-
sentou retração (6,4%) no trimestre móvel terminado em novembro, 
em comparação ao terminado em agosto”, indicou o levantamento.
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Agência Brasil
Os bancos digitais au-

mentaram o acesso da po-
pulação brasileira a pro-
dutos financeiros, com 
destaque para a parcela 
de baixa renda. Atualmen-
te 19% dos brasileiros têm 
conta em bancos digitais e 
30% estão nas classes D e 
E. É o que revela pesqui-
sa divulgada pelo Institu-
to Locomotiva, feita com 
1.519 brasileiros, com 18 
anos de idade ou mais, en-
tre 27 de outubro e 7 de 
novembro do ano passado.
O presidente do Lo-

comotiva, Renato Meirel-
les, disse ontem (19) que, 
antes da pandemia de co-
vid-19, o banco digital era 
o segundo banco da clas-
se mais rica e o substitu-
to da conta universitária. 
“Os bancos digitais fala-
vam, praticamente, para os 
mais ricos. Tanto que, para 
depositar dinheiro no ban-
co digital, era preciso fazer 

uma transferência de outro 
banco. Então, ele [banco 
digital] era, basicamente, 
para quem já tinha conta.”
Com a pandemia, o re-

ceio de se expor a uma pos-
sível contaminação ao se 
dirigir a uma agência ban-
cária tradicional fez cair 
consideravelmente a pro-
cura por esses serviços. 
Por outro lado, aumentou 
o acesso à internet e cres-
ce a demanda por serviços 
e compras online, destacou 
Meirelles.
“Além de fazer cres-

cer o mercado das fintechs 
(empresas que oferecem 
serviços financeiros), isso 
mudou o perfil desse pú-
blico. Por isso, temos 30% 
que são das classes D e E. 
Praticamente, um terço de 
quem tem conta em finte-
chs vem das classes D e E.”

Inclusão
Segundo Meirelles, um 

dado que ajuda a entender 

esse processo de inclusão 
é o fato de 86% dos brasi-
leiros dizerem que os ban-
cos digitais permitiram 
que pessoas antes discri-
minadas pelas instituições 
financeiras tivessem con-
ta em banco e de 80% afir-
marem que bancos digitais 
não discriminam clientes 
de acordo com a renda. 
Ele lembrou que anterior-
mente os bancos tradicio-
nais eram os únicos “que 
tinham detector de pobre” 
na entrada ‒ a porta gira-
tória. “Hoje abrir uma con-
ta no banco digital, é mui-
to mais fácil, muito menos 
burocrático.”
O presidente do Insti-

tuto Locomotiva aponta fa-
cilidades do processo atu-
al: “você tira uma foto de 
si mesmo e consegue pro-
var que é você, com uma 
simples foto. Não preci-
sa mais mandar aqueles 
50 documentos. Isso tor-
na o sistema financeiro 

mais democrático e mais 
acessível para a parce-
la da população que não 

era tão bem atendida an-
tes da existência das finte-
chs. Este é mais um motivo 

para a adesão das pessoas 
ao banco digital, afirmou 
Meirelles.

Pandemia aumenta acesso da população a serviços bancários

AEN
O Governo do Paraná 

enviou nessa terça-feira (18) 
ofício à ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento, Tereza Cristina, com 
uma série de sugestões para 
minimizar a situação dos 
agricultores paranaenses 
prejudicados pela crise hí-
drica. O documento propõe 
ações referentes a crédito 
rural, seguro rural e Proa-
gro, além da distribuição de 
sementes para os que não 
têm condições de adquirir e 
produzir nova safra.
O documento, assina-

do pelo secretário da Agri-
cultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara, é resul-
tado de trabalho conjunto 
com o Instituto de Desen-
volvimento Rural do Paraná 
(IDR-Paraná) e entidades re-
presentativas dos produto-
res rurais - Sistema Ocepar, 
Federação da Agricultura do 
Paraná (Faep) e Federação 
dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores Familiares do 
Paraná (Fetaep).
“Percebemos um qua-

dro hostil que provocou e 
ainda está provocando mui-
to calor no solo e perda ra-
zoável na produção agríco-
la do Estado”, disse Ortigara. 
“Apresentamos um conjun-
to de medidas que estamos 
pleiteando ao governo fede-
ral para minimamente ten-
tar estabilizar a nossa eco-
nomia rural, a economia da 
roça, da terra”.
A ministra da Agricultu-

ra visitou a região Oeste do 
Estado na última quinta-fei-
ra (13).
O ofício ressalta que, no 

âmbito estadual, já estão em 
operação medidas para os 
desafios impostos, como a 
subvenção de juros para al-
guns investimentos e o for-
necimento de capital para 
as mais de 170 cooperati-
vas da agricultura familiar. 
“No entanto, essas ações são 
insuficientes frente aos es-
tragos causados pela estia-
gem”, diz o documento.

Pedidos
As entidades pedem 

a implementação imedia-
ta de outras ações. No caso 
do crédito rural, a proposta 
é criar uma linha emergen-
cial de crédito para finan-
ciar custeio a produtores do 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf) e Pro-
grama Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural (Pro-
namp) que fizeram comuni-
cação de perdas no Progra-
ma de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro) ou 
que acionaram seguro agrí-
cola para culturas de batata, 
feijão, milho, soja e outras 
que não foram indenizadas.
As entidades também 

reivindicam auxílio emer-
gencial a produtores que 
utilizaram recursos pró-
prios e não o crédito rural, 
para que possam liquidar, 
entre outras, duplicatas ru-
rais e Cédulas do Produtor 

Rural (CPR). Na mesma li-
nha solicitam que as coo-
perativas que financiaram 
o custeio dos cooperados 
tenham uma linha credití-
cia, além de abertura de ou-
tra para giro de longo pra-
zo (cinco anos) com juros 
pré-fixados e subsidiados, 
possibilitando que o produ-
tor quite os débitos de cur-
to prazo.
Ao abordar o tema do 

seguro rural e Proagro, o 
Estado e as entidades repre-
sentativas dos produtores 
reconhecem o papel funda-
mental dos dois mecanis-
mos em situações de per-
das de grande monta como 
a que o Paraná vive no mo-
mento. Por isso, pedem mais 

agilidade nas vistorias, na 
análise, no julgamento do 
pedido de cobertura e na li-
beração dos laudos periciais.
Com essa medida, os 

produtores poderão fazer 
a colheita e liberar as áre-
as para o plantio das segun-
das safras de batata, feijão e 
milho, em alinhamento com 
o Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático (Zarc). “Será 
determinante para ajudar a 
restabelecer o equilíbrio da 
oferta de produção e o eco-
nômico não obtidos na pri-
meira safra”, diz o ofício.
As entidades propõem 

que o prazo para análise e 
julgamento do pedido de 
cobertura seja reduzido de 
45 para 15 dias após o re-

cebimento do relatório que 
comprova as perdas. Tam-
bém sugerem que o comuni-
cado da decisão ao benefici-
ário aconteça em três e não 
em cinco dias, com vistas a 
aproveitar o pequeno prazo 
de janela para plantio de fei-
jão e milho segunda safra.

Perdas 
O último relatório de 

estimativa de perdas pre-
parado pelo Departamen-
to de Economia Rural (De-
ral), da Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abaste-
cimento, aponta que as per-
das na cultura da soja ul-
trapassam 8 milhões de 
toneladas. Com isso, a pro-
dução está 39% menor em 

relação à projeção inicial 
de 21 milhões de tonela-
das, o que acarreta preju-
ízo monetário acima de R$ 
23 bilhões.
No caso do milho, fo-

ram perdidos, até o momen-
to, mais de 1,5 milhão de 
toneladas, o que represen-
ta queda de 36% na proje-
ção inicial de 4,2 milhões 
de toneladas. Os produto-
res já acumulam prejuízos 
superiores a R$ 2,2 bilhões. 
Já os agricultores que culti-
vam o feijão, terceira prin-
cipal cultura neste período, 
perderam 83,8 mil tonela-
das, o que representa 30% a 
menos que a previsão. Para 
eles, o prejuízo ultrapassa 
R$ 361,7 milhões.

Estado pede ao governo federal mais ações para 
produtores prejudicados pela crise hídrica

Documento propõe ações referentes a crédito rural, seguro rural e Proagro, além da distribuição de sementes

GILSON ABREU/AEN



Surgimento de pequenas difi cul-
dades práticas e materiais na rela-
ção com a pessoa amada, particular-
mente no convívio cotidiano, o que 
poderá arrefecer o ardor dos senti-
mentos. No ambiente de trabalho, 
novas oportunidades surgirão para 
melhorar sua situação.

Certas possibilidades de realização 
profi ssional que pareciam trazer 
bons resultados poderão ser adia-
das. Os novos rumos da sua vida 
ganharão mais consistência e for-
ça, através da sua luta e das atitu-
des práticas.

Uma difícil fase se inicia hoje para 
você. O sol e a posição da Lua pres-
sagiam fraudes, roubos, enganos, da 
queda do crédito e da reputação, 
dos perigos de acidentes e de frá-
gil saúde. Procure precaver-se. Bom 
para as investigações.

O relacionamento com as pesso-
as queridas poderá ajudá-lo a se 
organizar interiormente, mas de 
uma maneira nova, completando 
assim a transformação da sua per-
sonalidade. Possibilidade de perdas 
materiais.

Dia em que estará predisposto a co-
meter excessos, de um modo geral. 
Evite-os, pois. Por outro lado, o fl u-
xo é propício ao comércio de rou-
pas feitas e artigos de couro, de um 
modo geral. Bom para o amor e o ca-
samento.

Período de acomodação das novas 
situações. Será necessário ter paci-
ência consigo próprio. Tendência 
a não enxergar novas perspectivas 
para o futuro, mas elas logo surgi-
rão. Mantenha-se fi el àquilo que é 
necessário fazer, mesmo que haja 
alterações no seu 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

Tome cuidado com a precipitação. 
Evite o nervosismo, ansiedade e a 
desconfi ança em si mesmo. Acau-
tele-se. As infl uências não são propí-
cias. Você pode sentir interesse pela 
fi losofi a ou religião. Evite hoje, todo 
tipo de exagero.

Um obstáculo poderá surgir em seu 
trabalho que será criado por uma 
pessoa amiga. Você saberá como 
contorná-lo. O tempo está passando 
e lhe traz novas ideias que podem 
ainda ser utilizadas para enfrentar os 
obstáculos que teimam em fechar-
-lhe o caminho.

Hoje poderá elevar-se no plano so-
cial, quer pelo que fi zer, quer pela 
colaboração que poderá receber de 
pessoas amigas e compreensivas. 
Novos conhecimentos e alegrias es-
tão em perspectiva.

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

Grandes oportunidades estarão 
surgindo no setor fi nanceiro. Po-
rém, não será preciso adotar ne-
nhuma estratégia especial para 
aproveitá-las. Melhoria das condi-
ções materiais e fi nanceiras, gra-
ças ao apoio de outras pessoas e 
de suas próprias conquistas.

Possibilidade de tornar o ambien-
te em que você vive mais de acor-
do com o seu gosto e necessida-
de. Florescimento das relações 
familiares e maior contato com 
suas origens e com emoções im-
portantes do seu passado.

Apesar dos relacionamentos esta-
rem ocupando a maior parte do 
seu tempo, você passará a se in-
teressar mais pelos assuntos fi -
nanceiros e com os aspectos mais 
profundos do seu psiquismo. Os 
momentos de intimidade com a 
pessoa amada serão importantes.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO

WWW.SIMEPAR.BR
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32°/20°

32°/21°
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BOMBEIROS 193
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RADICCI iotti

NOVELAS

 Nos tempos do Imperador
Tonico se surpreende ao ver 

Nélio vivo. Pedro pede que Toni-
co se explique quanto às acusações 
de Nélio. Tonico comenta com Bor-
ges que Nélio afirmou ter uma tes-
temunha de seu acidente. Adelai-
de conta a Lota como salvou Nélio. 
Isabel se culpa por temer que Pedro 
Augusto tome o trono de seu futu-
ro filho. Dominique provoca Luísa. 
Vitória tem uma crise de ciúmes de 
Clemência com Alberto. Elisa con-
versa com Pilar. Lota tem uma ideia 
para descobrir o paradeiro de Dolo-
res. Dominique afirma saber que Lu-
ísa é amante de Pedro.

Um lugar ao Sol
Lara deixa claro para Christian/

Renato que o acordo entre eles está 
encerrado. Jerônimo acode Noca 
que desmaia. Thaiane reclama com 
Neuza de não ser reconhecida como 
filha por Jerônimo. Ravi fica empol-
gado com o convite de Lara para tra-
balhar no restaurante. Christian/
Renato pede a Ravi que esque-
ça Lara. Sueli insiste para Noca se 
aproximar de Jerônimo. Lara pede 
a Christian/Renato que se afaste de 
sua vida. Thaiane consegue com 
Sueli informações de onde fica o 
restaurante de Noca e decide ir 
para o Rio de Janeiro.

Quanto mais vida, melhor
Neném e Rose conversam sobre 

o passado, e Guilherme se enfurece. 
Paula discute com Flávia. Murilo pen-
sa em Ingrid. Tina vê Bianca próxima 
a Cabeça e fica animada. Prado pren-
de Odaílson. Neném não atende uma 
ligação de Paula e Guilherme acredi-
ta ainda mais no caso entre eles. Pau-
la descobre que Neném e Rose tive-
ram um romance no passado. Murilo 
diz a Vanda que quer esquecer Flávia. 
Osvaldo e Nedda se beijam. Ingrid 
sofre olhando a foto de Murilo. Tina e 
Tigrão se beijam, e Soraia se entriste-
ce. Vanda beija Murilo. Paula tem um 
mau pressentimento.

VERÃO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

GICMC
ENCARDIDO

ITALIANOC
LUTOTALCO

LOAEOAR
IALARRA

HOMOGRAFAS
VARATIA
ATTALMA

FREADOMAM
GMULCERA

BABAOIRN
SOVASUAS

RABANADA
VALISEAR

Criador das
primeiras
leis traba-
lhistas (BR)

O talento
que vem
de berço

De (?):
agachado

Expressão
facial da
pessoa
zangada

Artéria
principal
do corpo
humano

As palavras
com mes-
ma grafia
(Gram.)

Obra que
concorre
ao Oscar

Apoio
usado em

salto

Domar;
domes-

ticar 

Parado
(o veículo)

Ainda
que; ape-

sar de

Roberto
(?),

diretor 
da TV

Glória
Menezes,

atriz

Entidade
dos jor-
nalistas
(sigla)

Conso-
antes de
"rena"

Que lhe 
pertencem

(fem.)

A mala do
médico

Ao (?)
livre:
a céu
aberto

Museu do
Flamengo

Ave de
lagos

Irmã da
mãe

Bobo;
ingênuo

Ferida no
estômago
Fiança;
garantia

Sentimento
de pesar
Pão de

(?): bolo

Remo, em
inglês
Fêmea
roedora

Pó perfu-
mado
Planta

aquática

Amarelado
de sujeira
Idioma dos
romanos

Medula;
tutano

O código
genético

Criar 
asas 

Movimento periódico
da natureza

Dividir a conta
do bar 

Profissio-
nal que
cuida de
crianças

Surra (bras.)

Doce de Natal
feito com pão

3/oar. 5/ciclo. 6/valise. 7/cócoras. 10/homógrafas.



Novo Ensino Médio: Ponto de mutação??? (2)

dirceu antonio ruaro

foto do dia
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Prezados leitores, semana passada, ini-
ciei, a pedido de amigos professores, uma 
reflexão e provocação de análise sobre o 
chamado “novo ensino médio” brasileiro, 
que entra em implantação gradativa e, obri-
gatória, a partir desse ano letivo de 2022.

Disse que o “novo ensino médio” é uma 
necessidade urgente. Apontei pontos de in-
quietude e incertezas sobre as propostas, 
agora, lei de implantação do “novo ensino 
médio” especialmente com referências a 
três pontos: a infraestrutura humana neces-
sária para a mudança; a infraestrutura física 
(nossos colégios de ensino médio no Brasil, 
via de regra, estão sucateados); a frustração 
que poderá advir da escolha dos percursos 
formativos, por parte dos alunos.

São questões absolutamente fundamen-
tais que precisam de maiores esforços e es-
clarecimentos por parte das autoridades 
educacionais que são responsáveis por este 
nível de ensino.

Apontei que, de certa forma, considero 
sim que o ensino médio brasileiro precisa 
urgentemente encontrar seu “ponto de mu-
tação” para que cumpra as finalidades cons-
titucionais e, mais que isso, cumpra seu de-
ver moral, ético e legal com a formação de 
nossos jovens na direção de uma formação 
mais humana, mais científica, mais integral.

Se a proposta, de fato for implantada 
tendo a interdisciplinaridade como metodo-
logia principal e a ciência como fundamen-
to, fugindo dos achismos, é possível que te-
nhamos, daqui a alguns anos, jovens mais 
bem formados e comprometidos com o de-
senvolvimento humano, social, político e 
econômico do país.

E é justamente nesse diapasão que que-
ro entrar agora. Precisamos de um “ponto 
de mutação” urgentemente para que o ensi-
no médio brasileiro deixe de “fazer de con-
ta” que cumpre suas finalidades legais e 
constitucionais.

Por isso, e nesse sentido mesmo, tomei 
como ponto de reflexão o filme “Ponto de 
Mutação” de Frijof Capra. 

O filme “Ponto de Mutação” aborda o 
encontro casual dos amigos Jack Edwards, 
o político, Thomas Harrimann, o poeta, com 
a física e cientista Sônia Hoffmann. O polí-
tico e o poeta se encontram em um dilema, 
cada qual preso em seu mundo, procurando 
o sucesso, a cientista busca na fuga, isolan-
do-se na ilha, o perdão pelos resultados de 
suas ações e criações. Dá- se, então, início a 
uma discussão em torno da vida, das condi-
ções físicas da terra e da Ecologia, das rela-
ções entre os homens de todo o planeta e da 
mediação do conhecimento na sociedade.

O filme “Ponto de Mutação” nos traz 
uma obra de reflexão sobre as bases da exis-
tência e integração do pensamento com as 
ações humanas no contexto do desenvol-
vimento, através da retrospectiva histórica 
sobre a visão de mundo defendida por filó-
sofos. Inicia-se uma discussão (diálogos res-
peitosos, mas profundos), na visão de cada 
um dos personagens.

Para efeito de nossa reflexão aqui vou 
me referir mais ao pensamento da cientis-
ta Sônia. 

Ela traz uma explicação sobre a Teoria 
dos Sistemas Vivos como uma visão organi-
cista do mundo, a Ecologia, defendida por 
Capra. 

Esta teoria explica que a matéria é cons-
tituída por átomos e estes por partículas su-
batômicas, as quais são elementos respon-
sáveis pela interligação entre as matérias, 
que trocam energia entre si, sendo necessá-
ria para a sobrevivência. 

Ela enfoca que um sistema não é de-
terminado pelo contexto que está inserido 
e nem por outros sistemas, mas se relacio-
na com eles, se renovando através da troca 
de saberes, porém com um padrão de orga-
nização próprio que conserva a sua identi-

dade, sua essência, apesar da constante      
renovação.

Sônia consegue engrenar as ideias com 
o conceito de evolução como criatividade do 
indivíduo em se renovar através do conheci-
mento, adquirindo poder que transcende os 
limites do sujeito e se projeta em sua forma 
de transformar o mundo ao seu redor. 

Jack (o político) mostra-se seduzido 
com a descoberta da aplicabilidade em sua 
vida real e convida Sônia para trabalhar no 
escritório e ajudá-lo na próxima campanha.

Thomas (o poeta) intervém conduzindo 
Sônia à reflexão sobre a existência de seu 
“eu” mergulhado, diluído em todo esse co-
nhecimento e a desafia a aplicar tudo em 
sua vida pessoal através da afirmação “A 
vida se sente a si mesma”; “Sentir o universo 
é um trabalho interior”.

O filme suscita pensamentos e senti-
mentos sobre uma problemática global que, 
ao desviar o foco da individualidade, nos re-
mete à reflexão sobre a coletividade e a res-
ponsabilidade social, salientando que o ser 
humano está inserido num contexto como 
um sistema auto organizador, capaz de inte-
ragir com os outros sistemas sem desapare-
cer enquanto indivíduo.

Muitas outras ideias podem ser explo-
radas e aplicadas ao ensino brasileiro, mas 
para conduzir ao terceiro texto sobre o 
tema, preciso fazer outra explicação sobre 
o que pensa a cientista Sônia.

Diz ela ao político e ao poeta: “Perdo-
em-me, mas vocês, políticos, dificultam as 
coisas. As ideias da maioria de vocês, de di-
reita ou de esquerda, parecem-me antiqua-
das e mecânicas como um relógio. Para me 
explicar, eu preciso retroceder até Descar-
tes, que foi o primeiro arquiteto da visão do 
mundo como relógio. Uma visão mecanicis-
ta que ainda domina especialmente vocês. É 
como se a natureza funcionasse feito um re-
lógio. Vocês a desmontam, a reduzem a um 

monte de peças simples e fáceis de enten-
der, analisam-nas e, aí, pensam que passam 
a entender o todo.

Mas não foi sempre assim. Não antes de 
Descartes. Quando ele introduziu isso, pro-
vocou uma ruptura revolucionária com a 
Igreja. Descartes queria saber como o mun-
do funcionava sem a ajuda do Papa, pois 
para ele, o mundo era só uma máquina. Aí 
Descartes ficou fascinado pela máquina do 
relógio e fez dele a sua principal metáfora: 
‘vejo o corpo como nada mais que uma má-
quina’. Um homem saudável é um relógio 
bem-feito, e um doente, um relógio malfei-
to. E funciona tão bem que os cientistas pas-
saram a acreditar que todos os seres vivos, 
plantas, animais, nós, não passamos de má-
quinas, e isto é falso. Isto tomou conta de 
tudo: arte, política etc.

Mas os tempos mudaram Precisamos 
de uma nova maneira de entender a vida. A 
ciência já passou o pensamento mecanicis-
ta. Mas vocês, políticos, parecem ainda ter 
essa máquina dentro de suas cabeças.”

Esse filme traria imensa contribuição 
aos políticos e especialistas em educação 
do Brasil, se os mesmos conseguissem pa-
rar e pensar, sem o pensamento da “vanta-
gem” pessoal que assola e corrompe todo o 
sistema social brasileiro, e quem sabe, pen-
sar num ponto de mutação que levasse à 
formação do jovem brasileiro nos parâme-
tros da ciência que analise, reflete e cria, 
por ora, pense nisso enquanto lhe desejo 
boa semana.

doutor em educação pela unicaMP, 
Psicopedagogo clínico-institucional, Pró-
reitor acadêmico uniMater

A Secretaria de Saúde de Capanema criou espaço especial para a vacinação contra a covid-19 das 
crianças. Nele os pequenos podem fazer suas fotos com a carterinha de vacinação 

AssessoriA 
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Apreensão de 
maconha

Em patrulhamento na 
tarde de terça-feira pela rua 
Santa Maria, bairro Morum-
bi, em Pato Branco, a Polí-
cia Militar abordou uma mo-
tocicleta e encontrou com 
o passageiro uma bucha de 
maconha.  Já na residência 
do menor os policiais locali-
zaram uma balança de preci-
são e mais maconha, totali-
zando 176 gramas. O menor 
e a droga foram entregues 
na Delegacia da Polícia Ci-
vil para as providências cabí-
veis ao fato.

Prisão em DV 
A Polícia Militar foi infor-

mada sobre um mandado de 
prisão em Dois Vizinhos e du-
rante as buscas contou com 
o apoio da equipe de Cruzei-
ro do Iguaçu, quando visuali-
zaram o suspeito na avenida 
Presidente Kennedy. O mas-
culino foi abordado e orienta-
do sobre os seus diretos, sen-
do encaminhado à Delegacia 
da Polícia Civil de Dois Vizi-
nhos, estando à disposição da 
Justiça. 

Furto qualificado
Uma residência foi ar-

rombada terça-feira na linha 
Santo Antônio, em Dois Vi-
zinhos. Um funcionário, que 
mora nas imediações, perce-
beu o arrombamento e a casa 
estava toda revirada, com o 
proprietário dando falta de 
um cobertor e outros obje-
tos. Segundo a Polícia Militar, 
posteriormente o proprietário 
abordou dois suspeitos, que 
teriam confessado o arrom-
bamento e dito terem passa-
do à noite no imóvel arrom-
bado. Um dos rapazes, que é 
menor de idade, disse que foi 
ao local apenas para ver os 
animais, mas passaram à noi-
te juntos dormindo num mes-
mo colchão. Já com relação 
ao furto, ele alegou que es-
tava do lado de fora da casa 
quando o outro jovem pegou 
o cobertor e outros objetos, 
que não sabe onde foram es-
condidos. Os acusados do fur-
to foram entregues na Dele-
gacia da Polícia Civil.

  

Contrabando
Policiais do Batalhão de 

Polícia de Fronteira (BPFron) 
fizeram mais uma apreen-
são de cigarros contrabande-
ados do Paraguai, terça-feira 
à noite, em Terra Roxa (PR). 
Durante a Operação Hórus, 
os policiais tentaram abor-
dar um veículo, mas o con-
dutor empreendeu fuga, 
sendo perseguido até pa-
rar o automóvel, que estava 
carregado com 1.250 paco-
tes de cigarros contrabande-
ados.  Um rapaz, de 21 anos, 
que conduzia o veículo, foi 
detido e entregue, junta-
mente com a carga de cigar-
ros, na Delegacia da Polícia 
Federal de Guaíra (PR).

Assalto  em 
Santa Izabel D’Oeste

Dois homens armados com um revólver e uma 
faca praticaram assalto, terça-feira, por volta das 
19h45, numa revendedora de bebidas localizada na 
rua Guajuvira, bairro Santo Antônio, em Santa Izabel 
D’Oeste. Os bandidos rederam os proprietários do es-
tabelecimento, levando dinheiro e pertences pessoais 
das vítimas.

A Polícia Militar foi acionada e as vítimas infor-
maram que, após serem rendidas, foram trancadas no 
banheiro de um galpão que fica nos fundos do esta-
belecimento. Eles levaram quatro celulares, um reló-
gio, um molho de chaves, um cartão de crédito e R$ 
2.000,00 em dinheiro.

Conforme relatos das vítimas, os dois bandidos 
têm pele de cor parda, estatura mediana e aparentam 
ter pouca idade. Equipes policiais realizaram buscas, 
mas não conseguiram localizar os assaltantes. O caso 
foi repassado para investigação da Polícia Civil. (AB)

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência 
de perturbação do sossego na madrugada desta 
quarta-feira (19), no bairro Nossa Senhora Apa-
recida, em Realeza. Mesmo após ser orientado, o 
responsável pela residência voltou a praticar per-
turbação do sossego de vizinhos por som alto e 
foi detido. 

Ele foi encaminhado para a confecção do Bo-
letim de Ocorrência, onde esteve uma mulher e 

tentou intervir, quebrando uma vidraça do Desta-
camento da Polícia Militar. Ela foi presa por per-
turbação do trabalho e dano ao patrimônio Pú-
blico.

De acordo com a Polícia Militar, desde a 
abordagem na residência a mulher passou a in-
terferir na ocorrência, questionando o trabalho 
da equipe policial e foi orientada. O aparelho de 
som foi apreendido e o homem levado ao Desta-

camento da Polícia Militar para a confecção de 
um Termo Circunstanciado. A mulher foi ao lo-
cal e tentou novamente intervir, quando quebrou 
uma vidraça e foi presa.

Segundo a Polícia Militar, o masculino pres-
tou compromisso de comparecer em Juízo e foi 
liberado. Já a mulher foi encaminhada à Delega-
cia da Polícia Civil para as providências cabíveis 
ao fato. (AB)

Mulher  é presa após quebrar vidraça do Destacamento da PM

Um assaltante se deu mal na terça-feira à 
noite, em Dois Vizinhos. Além de levar uma surra 
de uma das vítimas, ele acabou preso pela equi-
pe da Rotam.

Segundo a Polícia Militar, um rapaz e sua na-
morada informaram que estavam no interior de 
um Gol parado próximo de um ponto de ônibus, 
na saída para Cruzeiro do Iguaçu, quando che-
gou um homem com uma motocicleta verme-
lha e anunciou o assalto. O bandido disse que 

estava armado e pediu a chave do carro, o di-
nheiro e os celulares, mas o rapaz reagiu e des-
feriu um soco no assaltante, que tentou pegar 
algo da cintura, mas voltou a apanhar até fugir 
por uma plantação de soja, deixando para trás 
a moto com a chave na ignição. O rapaz entre-
gou a motocicleta na sede da 2ª Companhia da 
Polícia Militar.

A equipe da Rotam realizou buscas e encon-
trou o acusado da tentativa de assalto, que es-

tava em uma propriedade com escoriações pelo 
corpo. O preso confessou que estava com um pe-
dação de ferro nas mãos e disse para as vítimas 
entregarem o dinheiro e os celulares. No entan-
to, o acusado alegou que iria pegar os pertences 
para dar uma lição no casal por estarem naque-
le local, mas não teria dado tempo de falar que 
era uma brincadeira. Ele foi entregue na Delega-
cia da Polícia Civil para as providências cabíveis 
ao fato. (AB)

Homem  leva surra ao tentar assaltar casal

A atuação das forças de segurança estadu-
al e federal reduz crimes no Oeste do Paraná 
na atual temporada de verão, região de frontei-
ra com o Paraguai. Desde dezembro de 2021, a 
Força Nacional está presente em Foz do Iguaçu, 
Guaíra, Icaraíma e Alto Paraíso para apoiar e re-
forçar as ações das polícias Militar e Civil na fai-
xa de fronteira, principalmente contra o crime 
organizado.

Segundo dados da Secretaria estadual da Se-
gurança Pública (Sesp), divulgados na quarta-fei-
ra (19), a atuação integrada já ajudou a reduzir 
furtos gerais (10,8%) e furtos de veículos (12,8%) 
considerando estes quatro municípios. Os dados 
abrangem do dia 5 de dezembro a 16 de janeiro, 
comparados com o mesmo período da tempora-
da do ano anterior.

Nestes 43 dias de operações nos quatro mu-
nicípios, também houve redução de 76,7% nas 
ocorrências de tráfico (de 155 para 36) e de 
19,2% nas situações de contrabando (de 26 para 
21). “Graças à integração das forças de seguran-
ça que atuam na faixa de fronteira, agora com o 
apoio intenso da Força Nacional, aumentamos a 
presença policial em pontos importantes, como 
a Ponte Internacional da Amizade, Ponte Ayr-
ton Sena e em cidades que necessitavam de uma 

atenção especial”, afirmou o secretário estadual 
da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares. 
“Esse trabalho conjunto nos fortalece e demons-
tra à população que a segurança pública trabalha 
com dedicação e integração contra a criminalida-
de”, completou.

Paraguai
Os roubos na fila para a entrada ao Paraguai, 

um dos principais focos de atuação da Secretaria 
da Segurança Pública, reduziram, mesmo com a 
atividade de comércio intensa pelas festas de fim 
de ano. Isso se deu graças às reuniões de trabalho 
e um planejamento estratégico montado com to-
das as forças de segurança para combater o pro-
blema. Ao todo, foram cinco ocorrências registra-
das, sendo a última no dia 18 de dezembro.

No período de Natal e Ano Novo não regis-
traram nenhuma situação. “Houve um decrés-
cimo de furtos e roubos, principalmente nos ei-
xos com maior quantidade de turistas, incluindo 
o acesso ao Paraguai pela BR-277. Com a Força 
Nacional nesta rodovia e a atuação ostensiva da 
PM, conseguimos manter uma presença fixa e ini-
bir ações criminosas na região”, explicou o tenen-
te Murilo Mendonça Mendes, do 14º Batalhão da 
PM. (AEN)

Força Nacional ajuda reduzir crimes 
na região de fronteira

A atuação integrada já ajudou a reduzir furtos 
gerais (10,8%) e furtos de veículos (12,8%) 

Divulgação
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 Suprema Corte da Itália confirmou a condenação do 
jogador brasileiro Robinho, que teve passagens por San-
tos, Milan, Real Madrid e Seleção Brasileira, a nove anos 
de prisão por seu envolvimento em um episódio de vio-
lência sexual em grupo contra uma mulher albanesa em 
2013, afirmou o advogado do atleta na quarta-feira (19). 
A decisão é definitiva e não cabem mais recursos.
Em 2017, um tribunal de Milão concluiu que Ro-

binho e outros cinco brasileiros eram culpados de abu-
sar sexualmente de uma mulher em uma casa noturna. 
A condenação foi confirmada em segunda instância em 
2020.
Robinho, cujo nome completo é Robson de Souza, 

vive no Brasil. Seu advogado italiano Franco Moretti con-
firmou na quarta-feira a condenação à Reuters, classifi-
cando a decisão como “profundamente injusta”.
Robinho, de 37 anos, jogou por alguns dos grandes 

clubes europeus, entre eles Real Madrid, Manchester City 
e Milan, e assinou um contrato em 2020 para voltar ao 
seu primeiro clube no Brasil, o Santos. O acordo, no en-
tanto, desabou completamente após os patrocinadores 
ameaçarem o cancelamento de contratos com o clube 
pela contratação de um jogador condenado por estupro.
A Itália poderia iniciar um processo de extradição 

agora que Robinho recebeu uma condenação definitiva, 
mas a Constituição brasileira impede a extradição de ci-
dadãos do país. (Agência Brasil)

TONY GENTILE

Cor te Italiana mantém 
condenação de Robinho 

Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro 
coletivo contra uma mulher na Itália

Atletas da equipe de 
competição juvenil do Pato 
Tênis estiveram na cidade 
de Maringá, de 8 a 12 de ja-
neiro, disputando uma das 
etapas do Campeonato Sul-
-Brasileiro de Tênis. Os re-
presentantes do Pato Tênis 
foram Matheus Vieiro, na 
categoria 18 anos, Ana Lui-
za Belusso na mesma cate-

goria no feminino, Augusto 
Land, na14 anos, e Valtuir 
Neto, o caçula, na12 anos.
Segundo Dayane Ciri-

no, presidente do Pato Tê-
nis, os atletas fizeram uma 
bela campanha e trouxemos 
como resultados alcançados 
duas semifinais com os atle-
tas Augusto e Ana e também 
foram vice-campeões na ca-

tegoria duplas com Ana e 
Augusto. “Nosso objetivo é 
levar os atletas para partici-
par de mais torneios durante 
esse ano, pois só assim eles 
vão evoluir ainda mais. Trei-
nar é uma coisa, mas jogar 
valendo torneios como esse 
faz toda a diferença, princi-
palmente quando enfrenta-
mos atletas que jogam tor-

neios oficiais todo final de 
semana”, afirmou. Os atletas 
do Pato Tênis seguem trei-
nando. A equipe está se pre-
parando para participar de 
mais uma etapa da competi-
ção no mês de fevereiro. (AB)

Pato Tênis  disputa etapa do Sul-Brasileiro 

Os atletas que 
representaram 
Pato Branco na 
competição 

 O Athletico Paranaense 
continua a se reforçar para 
os desafios que tem pela 
frente em 2022. Quem che-
ga agora para fortalecer o 
time rubro-negro na tarefa 
é o volante Matheus Fernan-
des. Com 23 anos de idade 
e passagens por Barcelona 
e Real Valladolid, ambos da 
Espanha, Matheus Fernan-
des vem ao Rubro-Negro 
emprestado junto ao Pal-
meiras. O vínculo com o Fu-
racão é até o fim da tempo-
rada de 2022.
“Para mim é uma hon-

ra vestir a camisa do Ath-
letico Paranaense”, afirmou 
Matheus Fernandes. “Ve-
nho para contribuir. E o que 
eu puder fazer para contri-
buir com o clube, será feito. 
Chego com uma expectati-
va muito grande. A estrutu-
ra que o clube oferece é ma-
ravilhosa. Então, espero que 
seja uma etapa muito boa 
na minha vida. De conquis-
tar títulos, de colocar meu 
nome na história do clube”, 
projetou.
Aprovado nos exames 

médicos, o jogador já fir-
mou contrato com o Rubro-
-Negro e passa a seguir a 
agenda de treinos da equipe 

principal athleticana.
Matheus Fernandes é 

natural de Itaboraí, municí-
pio de pouco mais de 240 
mil habitantes no Estado 
do Rio de Janeiro. Come-
çou no futebol aos 10 anos 
de idade na Escola de Fute-
bol União Jovem, projeto so-
cial idealizado pelo próprio 
pai, José Reinaldo Siqueira, 
e que atendia inclusive de 
graça crianças carentes de 

toda a região. “O futebol deu 
certo na minha vida não só 
pela persistência e pelo meu 
trabalho. Mas também mui-
to pelo apoio que tive da mi-
nha família. Inclusive já ago-
ra como atleta profissional”, 
reconheceu.
O tempo passou. E Ma-

theus Fernandes foi se de-
senvolvendo no esporte. Aos 
14 anos, já havia sido apro-
vado em uma avaliação no 

Bangu. Mas bastaram ape-
nas três partidas no clube 
para o futebol dele desper-
tar o interesse do Botafogo. 
Dois anos mais tarde, já fa-
zia parte do time principal. 
Isso foi em janeiro de 2016. 
Naquela época, o técnico do 
time alvinegro era Ricardo 
Gomes, atual diretor execu-
tivo de futebol do Athletico 
Paranaense. O primeiro jogo 
como profissional pelo time 
botafoguense foi em janeiro 
de 2017.
Matheus Fernandes 

também já trabalhou com o 
técnico Alberto Valentim no 
próprio Botafogo, no início 
da temporada de 2018. Foi 
campeão carioca com o trei-
nador. Em 2019, ele foi con-
tratado pelo Palmeiras. Em 
julho de 2020, já era atle-
ta do Barcelona. Ficou por 
duas temporadas na Espa-
nha, onde também defen-
deu o Real Valladolid. Atuou 
em competições como a pri-
meira divisão espanhola e a 
Liga dos Campeões da Euro-
pa. Repatriado pelo Palmei-
ras em 2021, fez parte do 
elenco do time paulista que 
disputou o Campeonato Bra-
sileiro e conquistou a Liber-
tadores. (Assessoria)

Matheus Fernandes reforça o Furacão

O volante Matheus Fernandes quer conquistar títulos e colocar 
seu nome na história do Furacão 

FABIO WOSNIAK
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Aluga-se Apartamento no Residen-
cial Ágape II na área central de Pato 
Branco!! Com 98.10 m² de área to-
tal: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Co-
zinha com churrasqueira Banheiro 
social, Área de serviço 2 elevado-
res 1 vaga de Garagem Ótimo aca-
bamento, (laminado e porcelana-
to) Área de lazer completa Salão 
de festas.  Playground com cam-
po de futebol. Fica situado ao lado 
da Prefeitura Municipal, próximo 
de mercado, hospital e uma qua-
dra da praça central e igreja Ma-
triz. Valor: 1.250,00+ condomínio 
(170,00). Maiores informações: Ma-
riely Corretora de Imóveis e Rea-
lize Correspondente Caixa, Creci 
32792. Contato: (46) 99105-8064. 
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, 
Em frente ao Patão Supermercado.

---------------------
Apartamento Locação Edifício San 
Marino Rua Barão do Rio Bran-
co Centro. 01 suíte, 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, Wc social, la-
vanderia, 02 sacadas 02 vagas de 
garagem por apartamento, Medi-
dor de Água e Gás individual, sa-
cada com churrasqueira e pon-
to de gás, plataforma de elevação 
para portadores necessidades es-
peciais, salão de festas com play-
ground, água quente em todos 
os ambientes, ponto de ar condi-
cionado em três ambientes. Creci 
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Alugo Loft no Centro, em frente às 
lojas Colombo, com 1 quarto,  sala 

e cozinha conjugados, lavande-
ria, 1 banheiro mas sem garagem. 
Valor 680,00 livre de água, IPTU e 
condomínio. Tratar: 46-999103129
---------------------
Aluga-se apartamento com dois 
dormitórios, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem no cen-
tro de Pato Branco R$ 900,00 
www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Monte Mo-
riah com 02 quartos, sacada sala 
com dois ambientes, cozinha, área 
de serviço, garagem para 01 veí-
culo. www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Famex imobiliária aluga Aparta-
mento Studio, localizado na Rua 
Itacolomi no Centro, novo e semi-
-mobiliado, a uma quadra da Pra-
ça Getúlio Vargas, com 01 suíte. O 
edifício conta com elevador, inter-
fone, câmeras de segurança, salão 
de festas todo mobiliado e zelado-
ra. Valor de locação: R$ 1.250,00. 
CRECI J 5858. Fone (46) 3220-8030
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Aparta-
mentos amplos, revitalizados, em 
frente à delegacia. 03 quartos sen-
do 01 suíte. Localizados na Aveni-
da Brasil, 120 - Centro - Pato Bran-
co / PR. Código 214 e 258. Acesse  
www.habitar.imb.br ou entre em 
contato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Aparta-
mento mobiliado, próximo à Policlíni-
ca, Edifício Villa Reali. 01 quarto, sa-
cada e vaga de garagem. Localizado 
na Avenida Brasil, 757 - Centro - 
Pato Branco / PR. Código 024. Aces-
se  www.habitar.imb.br ou entre em 
contato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.

Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de apartamento no Edifício Mariê 
Mariê com 02 dormitórios, BWC so-
cial, sala de estar/jantar, cozinha, 
despensa, área de serviço, BWC 
serviço e vaga garagem.  Área to-
tal de 95,31m² e área privativa de 
73,24m². Valor de R$ 270.000,00. 
CRECI-PR: F-35689. Agende sua vi-
sita (46) 2604-1516 / 99108-4250. 
Consulte outras opções no site: 
www.robertoimoveispb.com.br

--------------------
Vendo Apartamento Novo no Bairro 
Fraron, com área util de 52m² e área 
total de 86m². Contém sala, cozi-
nha, lavanderia, 02 quartos, wc e ga-
ragem. Valor R$ 230 000,00. Tratar 
(46) 9 9919-0240 com o proprietário.
--------------------
Ederson Imóveis vende aparta-
mento com 01 suíte, sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia e ga-
ragem individual. Elevador e salão 
de festas. R$ 230.000,00. CRE-
CI/PR 06596-J. Agende uma vi-
sita e confira: (46) 3225-4150 / 
99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br.
--------------------
Ederson Imóveis vende tríplex novo, 
alto padrão, com 03 suítes com sa-
cada e ar condicionado, banhei-
ros, ambiente social integrado 
com a cozinha, lavanderia e gara-
gem para 02 veículos, salão de fes-
tas com churrasqueira, linda vista, 
escritório, sacada e bwc. Terreno 
todo murado. R$ 875.000,00. Fi-
nancia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br

--------------------
Vende-Se Apartamento No Edi-
fício Premium: 01 suíte com clo-
set, mais 02 suítes, 01 lavabo, sala 
de tv, sala de jantar, cozinha, saca-
da com churrasqueira integrada, la-
vanderia, 02 vagas de garagem. Va-
lor R$1.100.000,00, Telefone: (46) 
3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-
4087 / 9973-4188/ Email: atendi-
mento@ciroimoveispb.com.br. En-
dereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------
Vende-se Prédio no Bairro La Salle: 
São 08 unidades de apartamentos 
com 01 dormitório e 02 dormitórios. 

Rendimento mensal de aluguel:  R$ 
5.000,00, excelente para investidor. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsapp 
(46) 99971-4087 / 9973-4188/ Email: 
atendimento@ciroimoveispb.com.
br. Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------
Para investidor manter locado. 
Apartamento Ed. Jerusalém Rua 
Clevelândia, Bairro Fraron. Co-
zinha planejada, garagem pri-
vativa Valor R$ 179.000,00. Tra-
tar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
---------------------
Para investir manter locado ou mo-
rar. Apartamento Ed. Ouro Preto 
Centro lado Unimed. Suíte mais dois 
quartos, garagem privativa, face Les-
te. Norte. Valor R$ 565.000,00. Tra-
tar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Par-
que do Som Suíte mais um quar-
to,  garagem privativa. Novo!  
Valor R$ 255.000,00. Tratar 
(46)98404-0568 Creci 1.530-J. 
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo para ca-
sal ou estudante com 60 m2, pró-
ximo ao Teatro Municipal, no cen-
tro. Não possui garagem. Valor a 
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------- 
Vendo apartamento no Edifício 
Ana, localizado na Rua Aimoré es-
quina com Itabira.  Com 3 dormitó-
rios, sendo uma suíte completa mo-
biliada, banheiro com balcão, box 
em vidro temperado e grande ba-
nheira de hidromassagem. Mais 
dois dormitórios menores, e um ba-
nheiro social com balcão.  Sala am-
pla com lareira, duas amplas saca-
das sendo uma com churrasqueira 
e mobiliada. Cozinha e área de ser-
viço também montadas com mobí-
lia, 2 vagas de garagem separadas, 
e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: Barracão Comercial, Rua 
Dr. João Juglair Junior, São Fran-
cisco. Área construída de 252,00m². 
Barracão, escritório, banheiro e 
copa. Será entregue com acesso 
por rua de calçamento (pedra irre-
gular), com 5m de largura. Aluguel 
R$ 3.780,00 + taxas. Ponto de re-
ferência ao imóvel: BR 158. Tele-
fone: (46) 3025-3557 / Whatsapp 
(46) 99971-4087 / 9973-4188 – E 

mail: atendimento@ciroimoveispb.
com.br - Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Alugo 02 Casas Novas, excelente 
padrão. Casas em construção ficam 
prontas em Fevereiro. Bairro Vila Isa-
bel, próx ao futuro shopping. Mais in-
formações (46) 9 9916-4268 (whats)
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Casa no 
bairro Jardim Floresta. 02 quar-
tos e garagem coberta. Localizada 
na Rua Poriquis, 27 - Pinheirinho - 
Pato Branco / PR. Código 876. Aces-
se  www.habitar.imb.br ou entre em 
contato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J. 

Sobrado 144 m² Suíte e demais de-
pendências. Estacionamento para 2 
carros, salão de festas. Vista pano-
râmica do lago, Face Leste Oeste. 
Ótima posição solar. Rua Casemi-
ro de Abreu.  Valor R$ 450.000,00. 
Tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. Valor 
R$ 298.000,00 - Para investimento 
ou para morar. Imóvel já locado. Pro-
ximidades da Escola Mundo Encan-
tado. 2 Quartos, demais cômodos. 
Metragem 66 m² terreno de 173 m² 
Rua Itapuã, próximo Av. das Torres. 
Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planal-
to Loteamento Paulo Afonso. Va-
lor R$ 190.000,00, 93 m² Ter-
reno 360 m² , devidamente 
averbado. Três quartos, demais cô-
modos. Rua Dos Sabiás, 598. Tra-
tar 984040568 Creci-Pr 1.530-J

---------------------
Vende - se 2 Casas. Uma no Bairro 
Bonato, 100m² R$ 120 000,00 e outra 
no Bairro Novo Horizonte 120m² R$ 
150 000,00. Tratar: (46) 9 9931-0776
---------------------
Casa direto com o proprietário: ( 
Vendo/soja/permuto). Casa com 
200m² c/ suíte com closet, 02 quar-
tos, wc, sala dois ambientes, cozi-
nha, área de serviço, moveis plane-
jados, toda mobiliada, edícula com 
churrasqueira, lavabo, depósito, co-
zinha, ampla sala. Área verde parti-
cular em frente a casa que pode ser 
vendida junto ( com córrego e arvo-
res). Localizada no Bairro Vila Isabel, 
próx futuro Shopping. Aceito imóvel 
de menor valor; soja; Imóvel litoral 
SC. Tratar (46) 9 9916-4268 (whats)
---------------------
Vende - se Casa Nova Direto com 
o proprietário. 02 casas excelen-
te padrão, sendo 1 com 100m² e 
outra com 80m²; Casas em cons-
trução, entrega final de Feve-
reiro. Bairro Vila Isabel. Mais in-
formações (46) 9 9916-4268
---------------------
Vendo excelente casa no bairro Cris-

to Rei próxima da UPA, aceita apar-
tamento de menor valor, com: 3 dor-
mitórios, sendo uma Suíte c/ closet, 
Lavabo e banheiro social,  meza-
nino Lareira Cozinha em conceito 
aberto Varanda com churrasquei-
ra Pergolado de madeira 03 vagas 
de garagem. Pisos em porcelana-
to e laminado de madeira Aqueci-
mento de água a gás, Área cons-
truída: 160,22 m². Área de terreno: 
361,94 m². Próximo da UPA. Bair-
ro Cristo Rei. Pato Branco. Agen-
de sua Visita!! Realize Correspon-
dente Caixa e Mariely Corretora de 
Imóveis. Creci 32792. Telefone: (46) 
98800-9572 ou (46) 99105-8064. 
Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - 
Em Frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Vende-se casa mista com 75 mts 
contendo sala, copa, cozinha, bwc 
social, 03 quartos sendo 01 deles 
suíte. Lote de 360 mts com sobra no 
terreno para futura construção. Valor: 
R$ 214.000,00. Interessados entrar 
em contato pelo fone 46 9 99131420

---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no Bairro 
Santa Terezinha, Sendo: Área Total: 
190,00 m², Área Terreno: 450,00 m², 
01 suíte com hidromassagem, 02 
quartos, sala c/lareira e ar condicio-
nado, cozinha, banheiro social, edí-
cula, piscina c/aquecimento solar, 
sistema de água quente R$ 600.00 
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com co-
zinha, sala conjugada, escritório, 
WC social, 01 suíte com closet, 01 
quarto, garagem com churrasqueira, 
lavanderia, dispensa, com 150,00m² 
construído e 84,39m2 averbado mais 
espaço para construir piscina, toda 
murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 
046 30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta
---------------------
Vendo Casa Nova no Bairro Fra-
ron, com área de 58m² e terre-
no de 180m². Contém sala, cozi-
nha, lavanderia, 02 quartos, wc 
e garagem descoberta. Finan-
cia pela CX. EC. F e outros ban-
cos. Valor R$ 215 000,00. Tratar 
(46) 9 9919-0240 com o proprietário
---------------------
Vendo Casa Nova no Bairro Meni-
no Deus, com área de 52m² e ter-
reno de 100m². Contém sala, co-
zinha, lavanderia, 02 quartos, wc 
e garagem descoberta. Finan-
cia pela CX. EC. F e outros ban-
cos. Valor R$ 250 000,00. Tratar 
(46) 9 9919-0240 com o proprietário
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro Jar-
dim América: Rua Visconde De Na-
car n.º 447. 01 suíte, mais 02 dor-
mitórios, 01 banheiro social, mais 
01 lavabo, sacada, sala de tv, co-
zinha, lavanderia, 01 vaga de ga-
ragem, edícula com lavabo e chur-
rasqueira. Valor: R$ 450.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsapp 
(46) 99971-4087 / 9973-4188/ Email: 
atendimento@ciroimoveispb.com.
br. Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Imobiliária Acacio Imóveis vende 
casa de madeira com banheiros em 
alvenaria 200,00 m², terreno de es-
quina 685,50 m² no Bairro Vila Isa-
bel, cidade de Pato Branco-Pr. Va-
lor R$ 440.000,00. Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
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www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende casa na 
planta no Bairro Fraron, com 60 m² 
com sobra de terreno, contendo 03 
quartos, sala, cozinha, área de ser-
viço, espaço para veículo com per-
golados. Valor: R$ 220.000,00, 
aceita veículo como parte de paga-
mento. Faça-nos uma visita na Rua 
Guarani, nº 1.101, Centro - Próximo 
do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 OU 
(46) 99113-0460 WHATS. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br 
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende casa de 
80 m², terreno de 287m² no Bairro 
Paulo Afonso, com 03 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, espa-
ço gourmet, garagem, varanda, com 
porão para finalizar, boa sobra de 
terreno com passagem para os fun-
dos. Valor: R$ 280.000,00, analisa 
veículo como parte de pagamento.
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende sobra-
do na planta com 72 m², no Bairro 
Fraron, Lot (Univesitário), com 02 
quartos, sendo um com sacada, ba-
nheiro social, sala, cozinha, área de 
serviço, lavabo, espaço para veícu-
lo com pergolado, sobra de terre-
no. Valor: R$ 280.000,00, aceita ve-
ículo como parte de pagamento. 
---------------------
Famex imobiliária vende Casa loca-
lizada na Rua Frei Caneca no Bair-
ro Menino Deus, com 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte, 02 banheiros, 
03 vagas de garagem. Casa mo-
derna rica em detalhes propor-
cionando muita claridade e ven-
tilação. Terreno com 240m² e a 
área construída é de 160m². Va-
lor de venda: R$ 650.000,00. CRE-
CI J5858. Fone (46) 3220-8030
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa com ótima estrutura 
com 94,49 M² averbados mais 15 
m² de área de serviço (sem aver-
bação). Contendo 3 quartos sen-
do 1 com sacada, sala, cozinha, 
2 banheiro, lavanderia e garagem 
com churrasqueira.  Ótima locali-
zação, local calmo e seguro, toda 
murada com grades. Endereço: 
Rua Leduir Viganó, bairro São Luiz. 
Pato Branco- PR. Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa com Aquecimen-
to Solar, Piscina com aquecimento 
solar, Cozinha com armários. Ter-
reno com 450 m², área construída 
de 224,20 m². Localizada no Bair-
ro São Luiz: Terreno de esquina.
Possui: Uma Suíte com Hidromassa-
gem e Sacada; Sala de Estar; Sala 
de Jantar; Cozinha 02 Dormitórios; 
02 Dormitórios; Área de Serviço, Va-
randa; Garagem para 02 Carros; Es-
paço Gourmet, com Churrasqueira, 
Forno e Sala. Valor: R$ 825.000,00/ 
Estuda proposta de permuta, imó-
vel de até R$ 300.000,00. Agende 
sua visita!  Mais informações so-
bre valor (46) 99912 30 45 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa localizada na Rua Nereu 
Ramos, Pato Branco. Casa Mista, 
com 03 quartos amplos, sendo 01 
suíte, 02 salas, cozinha ampla, la-
vanderia, despensa, depósito, es-
paço externo com churrasquei-
ra, 03 banheiros, garagem para 02 
carros e demais espaços. Valor: R$ 
550.000,00/ Terreno: Área total 293 
M²; Área construída: 250 M². Agende 
sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa no bairro Planalto, localiza-
da na Rua Beija-Flor. Com 3 Dormi-
tórios sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha 
com Armários, Banheiro social; La-
vanderia + Edícula com 1 Quar-
to e Garagem. Área total 200 M² // 
Área construída: 97 M²; Valor: R$ 
310.000,00/ * Estuda proposta: ve-
ículo, terreno ou máquina agrícola.  
Agende sua visita!  Mais informações 
sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 

11349 www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imó-
veis – Vende: Casa Localiza-
da na Rua Clevelândia, n° 1323. 
Bairro Fraron, Pato Branco-PR.
Com 2 quartos, sala com home, co-
zinha com armários e bancada, ba-
nheiro + Edícula com churrasquei-
ra, 1 quarto, banheiro e lavanderia. 
Valor R$ 330.000,00 Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Ederson Imóveis vende sobrado 
novo, alto padrão, com 01 suíte com 
sacada + 02 quartos, banheiro, am-
biente social com espaço gourmet 
e churrasqueira, cozinha, lavande-
ria e garagem. Terreno todo mura-
do. Bairro Vila Isabel. R$ 730.000,00. 
Financia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende casa no Bairro São 
Francisco – Loteamento Vila Matilde 
– Rua Pioneiro Victório Lourenço Le-
onardi, com 69 m de área construí-
da, 180 m de terreno, sala, cozinha, 
lavanderia, 2 quartos, banheiro, toda 
murada, garagem coberta, acima do 
nível da rua e acabamento de pri-
meira. Valor: R$ 230.000,00 - Finan-
ciável – aceita veículo como parte do 
pagamento. Faça-nos uma visita na 
Rua Marins Camargo, nº 41, esqui-
na com a Guarani – Centro – Pró-
ximo ao IAP. Telefones para conta-
to e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN887)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende Sobrado usa-
do no Bairro Pinheirinho – Rua  Za-
carias Goes de Vasconcelos, com 
92 m de área construída, 133 m de 
terreno, sala, cozinha, lavanderia, 
suíte + 2 quartos, banheiro, lava-
bo, todo murado, churrasqueira, ga-
ragem coberta, acima do nível da 
rua e com acabamento de primei-
ra. Valor: R$ 250.000,00 - Financiá-
vel – aceita veículo como parte do 
pagamento. Faça-nos uma visita na 
Rua Marins Camargo, nº 41, esqui-
na com a Guarani – Centro – Pró-
ximo ao IAP. Telefones para conta-
to e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN828)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Sobrado no Bair-
ro Fraron – Loteamento Capelezzo – 
Rua Pioneiro Vitório Sasso, com 86 
m de área construída, 156 m de ter-
reno, sala de estar/jantar, cozinha, 
banheiro, lavabo, 3 quartos, lavan-
deria coberta, garagem descoberta, 
espaço para passagem de veículo 
ao fundo do terreno e sobra de terre-
no com possibilidade de ampliação 
futura. Valor: R$ 340.000,00 – Finan-
ciável – aceita veículo como parte do 
pagamento. Faça-nos uma visita na 
Rua Marins Camargo, nº 41, esqui-
na com a Guarani – Centro – Pró-
ximo ao IAP. Telefones para conta-
to e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN919)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende Sobrados 
e Casas em condomínio fechado 
no Bairro Fraron. Casas no valor 
de R$ 159.000,00 com 48,28 m de 
área construída e Sobrados no va-
lor de R$ 185.000,00 com 55,76 m 
de área construída. Contém 2 quar-
tos, sala de estar, cozinha, banheiro 
social, lavanderia, vaga de garagem 
descoberta, área de terreno aproxi-
madamente com 100 m, toda mu-
rada, com laje, acima do nível da 
rua, acabamento de primeira, pas-
sagem para os fundos, não gemi-
nada. Valor de entrada parcelado di-
reto com o proprietário. Financiável 
– aceita veículo como parte do pa-
gamento. Faça-nos uma visita na 
Rua Marins Camargo, nº 41, esqui-

na com a Guarani – Centro – Pró-
ximo ao IAP. Telefones para conta-
to e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN714)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende Casa no Bairro 
Alvorada – Loteamento Araucária – 
Rua Claudinei Celso Bussolaro, com 
46 m de área construída, 101 m de 
terreno, sala, cozinha, lavanderia, 2 
quartos, banheiro, toda murada, es-
paço descoberto para veículo, acima 
do nível da rua, acabamento de pri-
meira, passagem para os fundos e 
não geminada. Valor: R$ 160.000,00 
– Financiável – aceita veículo como 
parte do pagamento. Faça-nos uma 
visita na Rua Marins Camargo, nº 41, 
esquina com a Guarani – Centro – 
Próximo ao IAP. Telefones para con-
tato e Whats: (46) 99107 – 2121; (46) 
98800 – 4620 ou (46) 3025 – 2121. 
Acesse o site da nossa empresa e 
confira outras oportunidades: www.
rafaimoveis.com  (REF – VEN796)

Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora -  CRECI J 7640 - Vende área 
de terra com 3 alqueires a 2km do 
Trevo da Cattani, na Comunida-
de de Rio Caçador - Vitorino. Con-
tendo mata nativa, água de nascen-
te, 2,5 alqueires de lavoura. Valor: 
R$ 1.300.000,00, aceita casa, terre-
no e veículo como parte de paga-
mento. Faça-nos uma visita na Rua 
Guarani, nº 1.101, Centro - Próxi-
mo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
ou (46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br

Aluga-se: Barracão Comercial, Rua 
Dr. João Juglair Junior, São Fran-
cisco. Área construída de 252,00m². 
barracão, escritório, banheiro e 
copa. Será entregue com acesso 
por rua de calçamento (pedra irre-
gular), com 5m de largura. Aluguel 
R$ 3.780,00 + taxas. Ponto de re-
ferência ao imóvel: BR 158. Telefo-
ne: (46) 3025-3557 / Whatsapp (46) 
99971-4087 / 9973-4188/ Email: 
atendimento@ciroimoveispb.com.
br. Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Imobiliária Habitar Aluga: Sala co-
mercial com 40m², próximo ao INSS. 
Localizada na Tapajós,613 - Centro - 
Pato Branco / PR. Código 727. Aces-
se  www.habitar.imb.br ou entre em 
contato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
-------------------
Famex imobiliária aluga sala comer-
cial, no quinto andar no Ed. Loren-
zo, na Rua Pedro Ramires de Mello, 
no Centro, composta por recepção, 
sala ampla e bem arejada. Área total 
68m². Valor de locação: R$ 1.650,00. 
CRECI J 5858. Fone (46) 3220-8030

Vende-se loja em área central, com 
toda estrutura de funcionamento, 
com estoque em roupas, presentes, 
artigos de artesanatos, bebidas e 
perfumes em geral. Atendendo seus 
clientes a 8 anos. Aceita como for-
ma de pagamento carro ou terreno 

Valor sob consulta. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se quatro con-
juntos comerciais no Edifício Cara-
muru Center, todo 5º andar, em Pato 
Branco. Em frente à Prefeitura Muni-
cipal de Pato Branco. Interessados 
entrar em contato pelos telefones: 
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro.  Ter-
reno de esquina com 900 m² com 
a mais bela vista da cidade. Aceito 
veículos ou imóveis como parte do 
pagamento. Tratar (46)99112-9660.
---------------------

Oportunidade de Negócios: 
Vendo terreno área central de 
Pato Branco c/611,52m², por 
menos de 600 reais o m², na 
Rua Iguaçu, com 14 metros 
de frente x 43,68 fundo. Valor 
R$ 440.000,00. Aceita carro de 
até 40.000 - Interessados cha-
mar WhatsApp (46) 9 8404-1525 

---------------------
Oportunidade de investimento: 
Vendo excelente terreno localiza-
do no bairro Fraron, Loteamen-
to Capelezzo, com 312m², na Rua 
Pioneiro Vitório Sasso, bem lo-
calizado. Quadra 1559, lote 38. 
Rua com Asfalto; Terreno regula-
do escriturado; Pronto para cons-
truir. Interessados entrar em con-
tato pelo número (46) 99911-1621.
---------------------
Vende - se Terreno Rua Arthur Ber-
nardes próximo Escola Mundo En-
cantado e praça  do bairro São 
Luiz  e caminho Shopping  Metra-
gem 637m²  Frente terreno de 15 
metros. Valor R$ 400.000,00 Tra-
tar 984040568. Creci-Pr 1.530-J 
---------------------
Vende-se Terreno no Loteamen-
to Industrial II 484 m² - Próprio 
para casa (fim de rua) Rua Ar-
cide Colla Topografia Semipla-
na. Valor R$ 350.000,00. Tra-
tar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------
Vende-se Terreno no Bairro Meni-
no Deus. Área Total 406.87 m², R$ 
140.000,00. Gostou? Entre em conta-
to e Agende uma Visita! Realize Cor-
respondente Caixa e Mariely Catto-
ni corretora de imóveis. Creci 32792. 
(46) 99105-8064 OU (46) 98800-
9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada 
- Em Frente ao Patão Supermercado
---------------
Vende-se somente terreno com 
429,60m², localizado na Rua Alago-
as Bairro La Salle. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------

Vende-se três lotes no Cadorin. 
Dois terrenos murados, com de-
clive para a rua (417,6 m² - R$ 
205 mil cada, sendo R$ 490 re-
ais/m²) Um terreno com casa 
(111,56 m²- R$ 290 mil, tam-
bém com área de 417,6 m²). 
Rua Zilma Cadorin Marcan-
te, n ° 198.  Fone (46) 9 8402-
9674 whats (41) 9 9607-7249

---------------
Terreno a venda na Rua Pedro Soa-
res, bairro Vila Isabel com 612,57m². 
Creci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta.
---------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra -  CRECI J 7640 - Vende terreno no 
Loteamento Iguatemi no Alto do In-
dustrial, com 248 m²,  com ampla vi-
são do centro. Valor: R$ 110.000,00, 
analisa veículo como parte de pa-
gamento ou 50% de entrada, mais 
parcelas direto com o proprietário. 
Faça-nos uma visita na Rua Gua-
rani, nº 1.101, Centro - Próximo do 
IAP.  Fones: (46) 2604-0888 ou (46) 
99113-0460 whatsapp. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br
---------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende lote 
com ótimo relevo no Loteamen-
to Universitário, no Bairro Fraron, 

com 260 m², sendo 13 de frente 
por 20.  Valor: R$ 100.000,00, acei-
ta veículo como parte de pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Gua-
rani, nº 1.101, Centro - Próximo do 
IAP.  Fones: (46) 2604-0888 ou (46) 
99113-0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br 
---------------
Acácio Imóveis Vende terreno com 
2.100,00 m² no Bairro Industrial, a 
40 metros do asfalto da estrada Mu-
nicipal Pioneiro Sadi Viganó, saí-
da para a Fazenda da Barra. Me-
didas (35,00 x 60,00 metros), com 
bela vista panorâmica da cidade 
de Pato Branco-Pr.  Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Jardim Primavera, lotes a partir 
de 372,00m²no valor de R$ 550,00 
o m². Entrada, restante parcela-
do direto com o proprietário. Pron-
to para construir, confira esse e ou-
tros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Loteamento 
Vó Normélia, bairro Fraron, próxi-
mo a Faculdade Fadep, lotes a par-
tir de 290,00m² no valor a partir de 
R$ 98.000,00, entrada, restante par-
celado em até 48 vezes, confira esse 
e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779.
--------------------- 
Vendo terreno, Bairro Santa Terezi-
nha, Pato Branco-PR, com 1.404m2 
(21,60x65,00) Rua Visconde de Ta-
mandaré, 509. Ótima vista para a ci-
dade. Fone Whats 46 99935-5202

Vendo Caminhonete Hilux ano 2003, 
a diesel, 4x4, cor; preta e turbina-
da. Troco por carro de menor va-
lor. Interessados entrar em conta-
to pelo fone (whats) 46 99984-3044.
---------------
Vendo Retro Escavadeira Ran-
don 4x4 série 4H1409 ano 2009. 
Valor R$ 150 000,00. Tratar: (46) 
3027-0615 ou whats (46) 9 9938-
4963 com Itacir, Daniel ou Marcio
---------------
Vendo Fiat Strada Working CD 1.4 
branca, ano 2014, modelo 2015, flex, 
3 portas. Valor R$ 63 000,00. Tratar: 
(46) 3027-0615 ou whats (46) 9 9938-
4963 com Itacir, Daniel ou Marcio
---------------
Vendo caminhão Bitruk MB ate-
go 3026, ano 2015, modelo 2016, 
azul, equipado, com multa Delta, 20 
Ton, carroceria, graneleira alta com 
10,8 MTS comprimento, único dono. 
Valor R$ 430 000,00. Tratar: (46) 
3027-0615 ou whats (46) 9 9938-
4963 com Itacir, Daniel ou Marcio
---------------
Vendo Fiat Freemont Emot Preci-
sion 2.4 16v, 7 lugares, preta, au-
tomática, ano 2014, único dono. 
Valor R$ 66 000,00. Tratar: (46) 
3027-0615 ou whats (46) 9 9938-
4963 com Itacir, Daniel ou Marcio
---------------
Vendo moto Triumph Tiger 800 
XC ano 2014, preta, único dono, 
com 15 mil km apenas, equipa-
do com os baús originais da Trium-
ph. Valor R$ 47 000,00. Tratar: (46) 
3027-0615 ou whats (46) 9 9938-
4963 com Itacir, Daniel ou Marcio
---------------
Vende-se Montana 1.4, ano 2015, 
cor vermelha, com 60.000 km, único 
dono, com ar condicionado, direção 
hidráulica, vidro elétrico, trava, alar-
me, chave canivete, com som, air 
bag, ABS e 04 pneus novos. Carro 
impecável, estado de novo. Valor à 
vista ou financiado: R$ 46.500,00, na 
troca a combinar. Recebo carro ou 
moto de menor valor. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.
---------------
Vende-se Golf 1.6 Sportline, 
2012/2013, cor branca, com ar con-
dicionado digital, direção hidráuli-
ca, vidro elétrico nas 4 portas, tra-

va, alarme, chave canivete, som de 
fábrica, air bag, ABS, jogo de ro-
das, farol de milha, retrovisor elétri-
co, banco com regulagem de altura, 
computador de bordo. Valor à vis-
ta ou financiado: R$ 56.900,00, na 
troca a combinar. Recebo carro ou 
moto de menor valor. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.
---------------
Vende-se CRV EXL, 2.0, ano 2009, 
cor prata, com ar condicionado digi-
tal, direção hidráulica, vidro elétrico, 
trava, alarme, computador de bordo, 
retrovIsor elétrico, air bag, abs, ban-
co de couro, som com controle de 
som no volante, jogo de rodas, farol 
de neblina e teto solar. Valor à vis-
ta ou financiado: R$ 55.000,00, Tro-
ca a combinar. Informações: (46) 
99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.
---------------
Vende-se Corsa Max, 1.4, ano 
2012, cor prata, com ar condicio-
nado, direção hidráulica, vidro elé-
trico, trava, alarme, retrovisor elétri-
co, air bag, som, carro impecável, 
com 72.000 km. Valor à vista ou fi-
nanciado: R$ 30.500,00, na troca 
a combinar. Recebo carro ou moto 
de menor valor. Informações: (46) 
99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.

Vendo  quadra esportiva tama-
nho 15x30, grama sintética, nova. 
Interessados entrar em contato 
pelo fone whats (46) 9 9984-3044

Vaga para consultor (a) de peças. 
Nossos consultores de peças são 
responsáveis por executar atendi-
mento a clientes internos e exter-
nos com propósito de realizar venda 
de produtos realizando a manuten-
ção dos mesmos através de novos 
pedidos a fabrica ou através de 
transferências de outras filiais. Vaga 
para PCD.  Filial de Palmas – PR. 
Se interessou? Envie seu currícu-
lo para:  dalgisa@verdesul.com.br
------------------
Estou disponibilizando serviços de 
diarista, mensalista, auxiliar de co-
zinha, serviços gerais. Com expe-
riência comprovada e referência. 
Tratar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------
Vaga para Departamento de Ma-
rketing / Publicidade e propa-
ganda. Enviar currículo para: co-
ordenacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de traba-
lho em Pato Branco, tem experiên-
cia em pintura, jardinagem, e servi-
ços gerais. Contato 45 – 99141-8902
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Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis

Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA ZELAIR DE FATIMA DOS SANTOS e MILTO DOS
SANTOS, a comparecerem na Rua Assis Brasil, nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e
13:00-17:00 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze)
dias, a contar deste Edital, para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em
atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais,
referentes ao contrato de financiamento com garantia fiduciária nº 144441056120, firmado em
11/12/2017, registrado sob o nº R-3, na matrícula nº 52.243, desta Serventia, sob pena de
vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel.

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis

Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA DAVID ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, a
comparecer na Rua Assis Brasil, nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00
horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a
contar deste Edital, para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso,
bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes
ao contrato de financiamento com garantia fiduciária nº 844441508719, firmado em
07/04/2017, registrado sob o nº R-2, na matrícula nº 51.654, desta Serventia, sob pena de
vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel.

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis

Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA SANDRA DA ROCHA, a comparecer na Rua Assis Brasil,
nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00 horas dos dias úteis de segunda a
sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem
até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes ao contrato de financiamento
com garantia fiduciária nº 844442326454, firmado em 19/06/2020, registrado sob o nº R-9, na
matrícula nº 45.736, desta Serventia, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida,
consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora e imediata execução da dívida
através de leilão extrajudicial do imóvel.

 
 

 
 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ 
 
Decreto 7807/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 120.000,00. 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. 
 
Decreto 7808/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 1.000.000,00. 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. 
 
Decreto 7809/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 7.506.368,00. 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. 
 
Decreto 7810/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 5.000.000,00. 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. 
 
Decreto 7811/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 70.000,00. 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. 
 
Decreto 7812/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 250.000,00. 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. 
 
Decreto 7813/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 143.250,00. 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. 
 

 
 

 
 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ 
 
 
LEI Nº 3117/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 120.000,00, a incluir ações orçamentárias, criar 
rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores 
nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3075/2021 (LDO para 2022) e nº 
3110/2021 (LOA para 2022. 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 
 
LEI Nº 3118/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 1.000.000,00, a incluir ações orçamentárias, 
criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos 
valores nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3075/2021 (LDO para 2022) 
e nº 3110/2021 (LOA para 2022. 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 
 
LEI Nº 3119/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 960.019,00, a incluir ações orçamentárias, criar 
rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores 
nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3075/2021 (LDO para 2022) e nº 
3110/2021 (LOA para 2022. 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 
 
LEI Nº 3120/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 7.506.368,00, a incluir ações orçamentárias, 
criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos 
valores nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3075/2021 (LDO para 2022) 
e nº 3110/2021 (LOA para 2022. 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 
 
LEI Nº 3121/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 5.000.000,00, a incluir ações orçamentárias, 
criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos 
valores nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3075/2021 (LDO para 2022) 
e nº 3110/2021 (LOA para 2022. 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 
 
 

 
 

 
 

LEI Nº 3122/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 70.000,00, a incluir ações orçamentárias, criar 
rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores 
nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3075/2021 (LDO para 2022) e nº 
3110/2021 (LOA para 2022. 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 
 
LEI Nº 3123/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 250.000,00, a incluir ações orçamentárias, criar 
rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores 
nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3075/2021 (LDO para 2022) e nº 
3110/2021 (LOA para 2022. 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 
 
LEI Nº 3124/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 173.250,00, a incluir ações orçamentárias, criar 
rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores 
nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3075/2021 (LDO para 2022) e nº 
3110/2021 (LOA para 2022. 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 
 

                          MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 04/2021. Contrato Nº 235/2018, Pregão 
Presencial nº 89/2018, Processo nº 251/2018. PARTES: 
Município de Pato Branco e Tiago Cichocki Eireli. OBJETO: a 
outorga de permissão onerosa de uso de bem público, das 
instalações físicas destinada à lanchonete/cantina localizada no 
interior do Centro de Convivência Frei Gonçalo (Largo da 
Liberdade), sito a Rua Ararigbóia, nº 1270, Bairro La Salle, em 
Pato Branco - PR, Lote 04 e 5, Quadra 1105, com área de 
52,55m² (cinquenta e dois vírgula cinquenta e cinco metros 
quadrados) e instalação física localizada no interior do Ginásio de 
Esportes Dolivar Lavarda, sito a Rua Ararigbóia , n° 1285, com 
área de 36,63m² (trinta e seis metros e sessenta e três centímetros 
quadrados), Lote 04 e 05, Quadra 1105, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
Conforme solicitação apresentada no protocolo nº 436548/2021. 
ADITAMENTO: Da Suspensão: Com base na Lei 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, em seu art. 57, § 1º, inciso II do art. 65 e § 5º 
do art. 79 e considerando as medidas de prevenção à propagação 
da pandemia da COVID-19 (novo corona vírus) ficam suspensas 
as atividades, bem como os pagamentos referentes à ocupação do 
imóvel entre o dia 01 de maio de 2021 a 21 de Agosto de 2021 e 
entre o dia 29 de agosto a 15 de Setembro de 2021. Permanecem 
em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não 
conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 17 de janeiro de 
2022. Robson Cantu – Prefeito - Tiago Cichocki - Representante 
Legal. 
 

 
 
  
  

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022  
 PROCESSO Nº 18/2022 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira Liciane Cristina 
Puttkamer, designada pela Administração Municipal através da Portaria n.º 
1218/2021, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico contendo itens de participação exclusiva para microempresa e 
empresa de pequeno porte, itens com cota reservada para participação de 
microempresa e empresa de pequeno porte e itens de ampla participação de empresas 
em geral, objetivando a Implantação de Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de materiais diversos de construção, ferragens, metalurgia, ferramentas e 
materiais de marcenaria, entre outros, atendendo as necessidades de todas as 
Secretarias, Entidades e Departamentos da Administração Municipal, conforme 
condições e demais especificações estabelecidas no edital e seus anexos, sendo a 
licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento “menor preço por item”, 
em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro 
de Preços, Decreto Municipal nº 8.441, de 08 de janeiro de 2019, Decreto Municipal 
nº 8.574 de 01 de novembro de 2019, Decreto Municipal nº 8.581 de 19 de novembro 
de 2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações,e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O preço 
máximo admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 6.482.013,13. O 
recebimento das propostas, documentos de habilitação, abertura e disputa de preços 
será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: https://www.gov.br/compras, 
horário oficial de Brasília - DF,  conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE 
INICIARÁ ÀS 09 (NOVE) HORAS DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. O 
inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia 
digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no 
horário de expediente, na Rua Caramuru, n.º 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou 
pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - https://www.gov.br/compras. Demais 
informações, fones: (46) 3220-1565/1566, e-mail: licitacao2@patobranco.pr.gov.br. 
Pato Branco, 19 de janeiro de 2022. Liciane Cristina Puttkamer - Pregoeira. 
 

RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SAN RAFAEL SEMENTES E CERAIS LTDA, torna público que recebeu do
IAP a renovação da Licença de Operação para comercio atacadista de
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, sob nº 140284-
R1 válida até 08/05/2022, implantada  na Rod. PR 562- Km 2- Município de
Honório Serpa, Estado do Paraná.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO
A SAN RAFAEL SEMENTES E CERAIS LTDA, torna público que irá
requerer do  IAT a renovação da Licença de Operação para comercio atacadista
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, implantada  na
Rod. PR 562- Km 2- Município de Honório Serpa, Estado do Paraná.



   DIÁRIO DO SUDOESTE
                    20 de janeiro de 2022PUBLICAÇÕES LEGAISB2

 Edição nº 8061

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO CONTRATO Nº 07/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 125/2021 - PROCESSO N° 264/2021. PARTES: Município de 
Pato Branco e P.C. Zydek & Cia Ltda. OBJETO: Execução de 
Serviços de Perfuração e Desmonte de Rochas com emprego de 
explosivos civis, fornecimento de materiais, mão de obra e escolta 
armada, nas Cascalheiras Licenciadas e Autorizadas ao 
Município de Pato Branco, para extração de saibro, originando 
fragmentos com dimensões suficientes para ser processado junto 
aos britadores do Município, sem necessidade de desmonte 
secundário, em atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Agricultura. VALOR: R$ 208.125,00. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 Meses. PAGAMENTO: Os pagamentos serão 
efetuados até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subseqüente a 
execução dos serviços de perfuração e desmonte de rochas, 
mediante apresentação de laudo de recebimento e apresentação da 
respectiva nota fiscal. DOTAÇÃO: 977-2300. GESTOR: 
Secretária de Agricultura, Vanessa Casiraghi Zanon. FISCAL: 
Servidor Moacir Vanz, lotado na Secretaria Municipal de 
Agricultura. Pato Branco, 12 de Janeiro de 2022.  Robson Cantu – 
Prefeito. Paulo César Zydek – Representante Legal. 

 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 114/2021- 
PROCESSO: 243/2021. OBJETO: Implantação de registro de preços 
para futura e eventual Aquisição de Bandeiras Nacional, Estadual e 
Municipal, para atender às necessidades das Secretarias: Meio 
Ambiente, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Desenvolvimento 
Econômico e Administração e Finanças do Município de Pato Branco 
– PR e ADJUDICO seus objetos para as empresas: N. F. Grande & 
Cia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
79.034.153/0001-00, com o valor total de R$ 101.094,00; Portal 
Indústria, Serviço e Comercio de Confecções EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.213.219/0001-86, 
com o valor total de R$ 2.897,10. Pato Branco, 11 de Janeiro de 2022. 
Robson Cantu – Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 116/2021- 
PROCESSO: 245/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de materiais diversos, ferramentas e 
equipamentos para climatizadores de ar, atendendo as necessidades de 
todas as Secretarias, Entidades e Departamentos da Administração 
Municipal e ADJUDICO seus objetos para as empresas: Argos 
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
42.262.411/0001-03, com o valor total de R$ 938,85; Dimorvan Davi 
Menegusso, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
07.065.479/0001-93, com o valor total de R$ 1.498,00; JMSR 
Comércio e Serviços Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 38.433.771/0001-45, com o valor total de R$ 76.330,80; 
JPC Comércio e Serviços, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 31.423.546/0001-89, com o valor total de R$ 3.030,90. 
Pato Branco, 12 de Janeiro de 2022. Robson Cantu– Prefeito. 
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AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 
RETIFICA-SE o edital referente ao AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 – PMM, publicado no 
Jornal DIOEMS- Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do 
Paraná dia 17/12/2021, página n°37, edição n° 2509, Jornal 
DIARIO DO SUDOESTE dia 17/12/2021 paginá B3 edição 8039. 
OBJETO: Seleção de propostas visando a alienação de bens 
públicos situados no Parque Industrial Angelo Netto localizado as 
margens da rodovia PR 459 para fins de implantação de empresas, 
amparado pela Lei Municipal n.2042/2018 em conformidade com o 
Termo de Referência, anexo I do presente edital. 
 
RETIFICAÇÃO EFETUADA: 
 
ITENS RETIFICADOS: 
 
DO EDITAL 
 
PREAMBULO 
 

DATA DE ABERTURA:  22 de fevereiro de 2022 às 09h30min. 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 19 de janeiro de 

2022 às 08h15min. 

FIM DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 21 de fevereiro de 

2022 às 17h30min. 

DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ITEM - 3.1. SETORIZAÇÃO POR RAMO DE ATIVIDADES DOS 
IMÓVEIS: ALTERADO 
 

 
ITEM - 3.2. DOS IMÓVEIS E LOCALIZAÇÃO LOTES: 
56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;
77;78 E 79: ALTERADO 
 

Mangueirinha, 18 de Janeiro de 2022. 
Publique-se  

Setor de Licitação 
 

 

                          MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 03/2022. Contrato Nº 01/2019, 
Inexigibilidade nº 01/2019, Chamamento Publico nº 06/2018. 
PARTES: Município de Pato Branco e Serviço Integrado de 
Medicina Nuclear de Pato Branco Ltda. OBJETO: prestação de 
Serviços de Apoio a Diagnose e Terapia, para a prestação de 
serviços em procedimentos de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial, em serviços de saúde aos usuários do Sistema Único 
de Saúde - SUS residentes no Município de Pato Branco, bem como 
aos usuários referenciados conforme pactuações firmadas via 
Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com valores 
constantes da Tabela SUS Nacional. Conforme solicitação 
apresentada no protocolo nº 442957/2021. ADITAMENTO: Do 
Prazo: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
especialmente em seu Art. 57, inciso II, conforme prevê a Cláusula 
Quarta, inciso I, do contrato original, bem como solicitação 
apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, as partes pactuam a 
prorrogação do prazo fixado para execução do objeto contratual 
para mais 12 (doze) meses, ou seja, 08 de Janeiro de 2023. 
Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e 
condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 
08 de janeiro de 2022. Robson Cantu – Prefeito - Caetano Sartori - 
Representante Legal. 
 

 
 
  
  

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 122/2021- 
PROCESSO: 254/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de Grupos Focais a LED (Sinalização 
Semafórica), atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de 
Engenharia e Obras e ADJUDICO seus objetos para as empresas: 
Cidade Verde Sinalização Viária Eireli, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.408.472/0001-46, com o valor total de 
R$ 36.000,00; DM3 Comércio e Indústria Eireli, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.538.322/0001-01, com o valor 
total de R$ 12.600,00; Luxmaster Comércio e Serviços Ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.876.022/0001-90, 
com o valor total de R$ 1.020,00 e Sinacom Indústria e Comércio de 
Sinalização Viária Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 10.657.917/0001-17, com o valor total de R$ 88.000,00.  
Pato Branco, 10 de Janeiro de 2022. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 125/2021- 
PROCESSO: 264/2021. OBJETO: Execução de Serviços de 
Perfuração e Desmonte de Rochas com emprego de explosivos civis, 
fornecimento de materiais, mão de obra e escolta armada, nas 
Cascalheiras Licenciadas e Autorizadas ao Município de Pato Branco, 
para extração de saibro, originando fragmentos com dimensões 
suficientes para ser processado junto aos britadores do Município, sem 
necessidade de desmonte secundário, em atendimento às necessidades 
da Secretaria Municipal de Agricultura e ADJUDICO seu objeto para 
a empresa: P. C. Zydek & Cia Ltda, inscrita no CNPJ nº 
02.650.056/0001-17, com o valor total de R$ 208.125,00. Pato 
Branco, 12 de Janeiro de 2022. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

Extrato Termo de Aditamento 01/2022. Ata de Registro de Preços 
nº 197/2021. Pregão Eletrônico nº 35/2021, Processo nº 78/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e RG2S Distribuidora de 
Medicamentos Ltda. 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, através do protocolo 442331/2021, as partes 
pactuam recomposição de valor inicialmente contratado do item nº 
87. As demais condições constantes da Ata permanecem vigentes 
e inalteradas. Pato Branco, 13 de janeiro de 2022. Robson Cantu - 
Prefeito Municipal. Narciso José Ronsani  .- Representante Legal. 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
                       EXTRATO DE REVOGAÇÃO 
DISPENSA Nº 68/2021 - PROCESSO. 154/2021 – LOCADOR: 
Município de Pato Branco, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com 
sede e foro na Rua Caramuru, 271, centro, em Pato Branco - 
PR, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. Robson Cantu, 
brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito 
no CPF nº 441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua 
Argentina n.º 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 
85.502-040, em Pato Branco – PR, OBEJETO: Locação de 
imóvel urbano em alvenaria com laje, tendo uma área construída 
de 690,19 m², situado no Lote 06 da quadra 225, localizado na 
Rua Brasília, nº 793, Bairro Pinheiros, na cidade de Pato Branco – 
PR, matricula nº 8.664, no 1º Oficio de Registro Geral de 
Imóveis, sendo que o mesmo será utilizado para o Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS II), através da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Pato Branco – Paraná. REVOGAÇÃO: 
Considerando que a atual sede não é adequada para a finalidade 
do atendimento, sendo um ambiente apertado e sem espaço para o 
desenvolvimento de terapias de grupo; Considerando que a 
equipe fez a seleção de um novo espaço, porém essa seleção foi 
alvo de questionamentos pela localização, o que poderia dificultar 
o acesso dos usuários com a alegação de que seria muito longe da 
área central; Considerando que a gestão analisou e tomou a 
decisão de suspender o trâmite do processo de locação desse outro 
espaço por entender que a reivindicação é pertinente. Pelos 
motivos acima citados, solicitamos o cancelamento do contrato de 
locação do imóvel urbano nº 06 quadra nº 225, sito a Rua Brasília 
nº 793, Bairro Pinheiros, no município de Pato Branco. 19 de 
Janeiro de 2022. FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná. Pato Branco, 12 de Janeiro de 2022. 

 
 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 a 
04/2022. PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 122/2021, 
PROCESSO Nº 254/2021. OBJETO: Implantação de Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de Grupos Focais a LED 
(Sinalização Semafórica), atendendo às necessidades da Secretaria 
Municipal de Engenharia e Obras. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS: Os pedidos serão 
feitos de acordo com a necessidade e executados mediante 
solicitação formal da contratante através de Nota de Empenho. A 
entrega dos materiais deverá ser realizada no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
Demais condições conforme Atas. CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 15º dia útil, após o 
recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação do 
respectivo Laudo de recebimento, da respectiva nota fiscal/fatura. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 497-2443. GESTOR: Secretário de 
Engenharia e Obras, Vladimir José Ferreira. FISCAL: Diretora do 
Departamento de Trânsito, Francieli Catusso Tamagno. Ata de 
Registro de Preços n.º 01/2022. Partes: Município de Pato Branco e 
Cidade Verde Sinalização Viária Eireli, com o valor total de R$ 
36.000,00. Ata de Registro de Preços n.º 02/2022. Partes: Município 
de Pato Branco e DM3 Comércio e Indústria Eireli, com o valor 
total de R$ 12.600,00. Ata de Registro de Preços n.º 03/2022. Partes: 
Município de Pato Branco e Luxmaster Comércio e Serviços Ltda, 
com o valor total de R$ 1.020,00. Ata de Registro de Preços n.º 
04/2022. Partes: Município de Pato Branco e Sinacom Indústria e 
Comércio de Sinalização Viária Eireli, com o valor total de R$ 
88.000,00. Pato Branco, 10 de Janeiro de 2022. Robson Cantu – 
Prefeito. 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30 e 31/2022. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 114/2021, PROCESSO Nº 243/2021. 
OBJETO: Implantação de registro de preços para futura e eventual 
Aquisição de Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, para atender às 
necessidades das Secretarias: Meio Ambiente, Educação e Cultura, Esporte e 
Lazer, Desenvolvimento Econômico e Administração e Finanças do 
Município de Pato Branco – PR. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS: A entrega dos produtos, objeto 
da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada por 
meio da Nota de Empenho, nas quantidades e locais nela determinados. 
Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo de até 
10 (dez) dias úteis, para efetuar a entrega dos objetos. Demais condições 
conforme Atas. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será 
efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil, após o recebimento definitivo do 
objeto, mediante a apresentação do respectivo Laudo de recebimento, da 
respectiva nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento 
fornecido, número da licitação, número do contrato, não apresentar rasura 
e/ou entrelinhas e esteja certificada pela Comissão de Recebimento de Bens 
e Serviços. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Diversas conforme Atas de 
Registro de Preços. GESTOR: Secretário Interino de Administração e 
Finanças. FISCAL: Diversos conforme Atas de Registro de Preços. Ata de 
Registro de Preços n.º 30/2022. Partes: Município de Pato Branco e N. F. 
Grande & Cia Ltda, com o valor total de R$ 101.094,00. Ata de Registro de 
Preços n.º 31/2022. Partes: Município de Pato Branco e Portal Indústria, 
Serviço e Comercio de Confecções EIRELI, com o valor total de R$ 
2.897,10. Pato Branco, 11 de Janeiro de 2022. Robson Cantu – Prefeito. 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32 a 
36/2022. PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 116/2021, 
PROCESSO Nº 245/2021. OBJETO: Implantação de Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de materiais diversos, 
ferramentas e equipamentos para climatizadores de ar, 
atendendo as necessidades de todas as Secretarias, Entidades e 
Departamentos da Administração Municipal. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS: 
Os pedidos serão feitos de acordo com a necessidade e executados 
mediante solicitação formal da contratante através de Nota de 
Empenho. A entrega dos produtos deverá ser realizada em até 15 
(quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, 
devendo ser entregues nos locais ali determinados. CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até o 15º dia útil, 
após a entrega dos produtos solicitados, mediante emissão do recibo 
de recebimento definitivo do objeto, apresentação do respectivo 
Laudo de recebimento, da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo 
gestor e fiscal da Ata de Registro de Preços. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: Diversas conforme Atas. GESTOR: Secretário 
Interino de Administração e Finanças. FISCAL: Agente de Apoio, 
Valdair Fernando Madureira. Ata de Registro de Preços n.º 33/2022. 
Partes: Município de Pato Branco e Argos Ltda, com o valor total de 
R$ 938,85. Ata de Registro de Preços n.º 34/2022. Partes: Município 
de Pato Branco e Dimorvan Davi Menegusso, com o valor de R$ 
1.498,00. Ata de Registro de Preços n.º 35/2022. Partes: Município 
de Pato Branco e JMSR Comércio e Serviços Eireli, com o valor 
total de R$ 76.330,80. Ata de Registro de Preços n.º 36/2022. Partes: 
Município de Pato Branco e JPC Comércio e Serviços, com o valor 
de R$ 3.030,90. Pato Branco, 12 de Janeiro de 2022. Robson Cantu – 
Prefeito. 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 111/2021- 
PROCESSO: 239/2021. OBJETO: Implantação de registro de preço 
para futura, eventual e fracionada aquisição de Tabelas de Basquete 
incluindo instalação nas quadras das praças esportivas dos bairros Vila 
Isabel, Anchieta, Gralha Azul e Industrial, um Tapete e Piso Nacional 
de Ginástica Rítmica com instalação, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e ADJUDICO seus objetos 
para as empresas: G.A. Da Costa – Esportes Ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.290.146/0001-02, com o valor 
total de R$ 79.840,00; T2R Comércio de Artigos Esportivos e 
Serviços Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
42.542.512/0001-20, com o valor total de R$ 139.566,67. Pato 
Branco, 12 de Janeiro de 2022. Robson Cantu – Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná 
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 3125, de 19 de janeiro de 2022. Súmula: Altera a Lei Municipal nº 3114/2021 e dá outras 
providências. 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 DE SAÚDE – CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO Nº 009 DE 19 DE JANEIRO DE 2022 
Súmula: Indicação de condutores dos veículos de patrimônio deste 
CONIMS. 
RESOLUÇÃO Nº 010 DE 19 DE JANEIRO DE 2022 
Súmula: Concede diária pela prestação de serviço fora do domicílio. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

 



B3
 Edição nº 8061

DIÁRIO DO SUDOESTE
20 de janeiro de 2022 PUBLICAÇÕES LEGAIS

PORTARIA Nº 03, de 18 de janeiro de 2022. 
 
 
Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização das testagens em massa, como medida para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).  
A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PATO BRANCO, no uso da competência que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Constituição Federal,  
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 9.135 de 20 de dezembro de 2021, que prorrogou o 
prazo do estado de calamidade pública em razão dos efeitos decorrentes da pandemia de COVID-19 
no município de Pato Branco;  
CONSIDERANDO o Decreto n° 8852 de 29 de janeiro de 2021, que declarou situação emergência 
no Município de Pato Branco; 
CONSIDERANDO o aumento da taxa de positivados para COVID-19 e possível colapso do 
sistema ambulatorial; 
CONSIDERANDO Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde, que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);  
CONSIDERANDO Nota Orientativa da Diretoria de Atenção Vigilância em Saúde/ SESA-PR nº 
09/2022. 
RESOLVE: 
Art. 1º Esta Portaria regulamenta as testagens em massa para coronavírus (COVID-19), com o 
objetivo de detectar precocemente os casos confirmados, na tentativa de bloquear a transmissão do 
novo coronavírus, a partir do isolamento dos doentes. 

Art. 2º A Vigilância Epidemiológica de Pato Branco realizará a testagem mediante teste rápido de 
antígeno, recomendando as seguintes medidas: 

I- Em caso de resultado positivo, o agente de vigilância epidemiológica recomendará a medida de 
isolamento e o acompanhamento médico. 

II - Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico do teste rápido de antígeno for 
negativo para o COVID-19. 

Art. 3º A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em 
investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local. 

§ 1º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por 
recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 07 (sete) dias, 
podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de 
transmissão. 

§ 2º O positivado que estiver assintomático, terminado o período de isolamento deve voltar às suas 
atividades normais, os casos sintomáticos deverão buscar atendimento médico. 

§ 3º A medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância epidemiológica será emitida 
SOMENTE para a pessoa que obteve resultado positivo para COVID-19 no teste rápido antígeno 
realizado no posto de coleta. 

§ 4º A medida de isolamento por recomendação será feita por meio de notificação expressa à pessoa 
positivada, devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no Anexo I. 

§5° O Anexo I de que trata o § 4º deste artigo, deverá obrigatoriamente estar acompanhado do laudo 
do exame emitido no posto de coleta. 

Art. 4º Os contatos da pessoa que testou positivo para COVID-19 recomenda-se: 

I – Manter isolamento de 5 (cinco) dias, a partir do último dia do último dia do contato confirmado 
e testar no 5° dia; 

II – Resultado negativo, sair do isolamento; 

III- Em caso de resultado positivo: 

a) Assintomáticos permanece em isolamento por 7 (sete) dias; 

b) Sintomáticos devem procurar atendimento médico. 

IV- O posto de coleta não emitirá notificação de isolamento para os contatos do caso confirmado. 

Art. 5º O descumprimento das medidas de isolamento previstas nesta Portaria acarretará a 
responsabilização civil e criminal, conforme previsto no art. 268 do Código Penal e demais 
legislações vigentes. 

Parágrafo único. O descumprimento de que trata o caput deve ser denunciado à autoridade policial, 
Vigilância Sanitária e/ou Ministério Público. 

Art. 6º A coleta de amostras e demais testes necessários para identificação do coronavírus (COVID-
19), bem como as medidas de biossegurança devem observar as diretrizes estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde. 

Art. 7º. Para a aplicação das medidas de isolamento deverão ser observados os atos normativos da 
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA – PR, com a finalidade de garantir a execução das 
medidas profiláticas e o tratamento necessário. 

Art. 8º. As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde 
pública estão previstas no Boletim Epidemiológico emitido pela Vigilância Epidemiológica do 
município. 

Parágrafo único. O Boletim Epidemiológico será atualizado periodicamente e disponibilizado no 
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Pato Branco: 
https://www.patobranco.pr.gov.br/coronavirus 

Art. 9º. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus 
(COVID-19) fica condicionada à situação de Emergência de Saúde Pública do município, declarada 
por meio de ato administrativo do executivo municipal. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Liliam Cristina Brandalise 
Secretaria de Saúde 

 
  
 
 
 
 

Anexo I 
 

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO - COVID-19 
 

 A Vigilância Epidemiológica do Município de Pato Branco, NOTIFICA vossa senhoria sobre a 
necessidade de adoção das medidas sanitárias de isolamento, a qual visa prevenir a dispersão do vírus 
Covid-19. 

Data de início: ______/______/______  Previsão de término: ______/______/______ 
Fundamentação: Testagem Positivo Para Covid-19 
Profissional de Saúde:                                                           Carimbo/ Assinatura 

DECLARAÇÃO  
 

 Eu, __________________________________________, documento de identidade ou passaporte 
___________________declaro que fui devidamente informado(a) pelo agente da vigilância epidemiológica 
acima identificado sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido, bem como as possíveis 
consequências da sua não realização.  
 Declaro que estou ciente da previsão legal de isolamento domiciliar, o art. 3º lei Federal 13.979/20 
e Portaria nº 356/20, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente da COVID-19, estabelece que as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 
previstas e que eventual descumprimento acarretará na responsabilização civil e criminal, conforme previsto 
no art. 268 do Código Penal e demais legislações vigentes. 
 

ATENÇÃO 
 TEMPO DE ISOLAMENTO 
Casos assintomáticos: 
confirmados por exame de RT-
PCR ou teste rápido para 
detecção de antígeno positivo  

07 DIAS  
a partir da data de coleta do exame, podendo sair do isolamento após 
esse prazo se permanecer assintomático, mantendo cuidados 
adicionais* até o 10º dia.  

Casos leves: ou seja, que não 
necessitam de internação 
hospitalar.  

10 DIAS  
a partir do início dos sintomas, podendo sair do isolamento após esse 
prazo se estiver afebril, com redução dos sintomas respiratórios e sem 
uso de medicamentos  
antitérmicos há pelo menos 24 horas.  

 Caso houver piora dos sintomas, procurar atendimento médico. 
 Manter o uso da máscara bem ajustada ao rosto mesmo quando estiver em casa.  
 Evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou com fatores de risco para agravamento da 

COVID-19.  
 Não frequentar locais onde não possa usar máscara durante todo o tempo, como restaurantes e 

bares, e evitar se alimentar próximo a outras pessoas, tanto em casa como no trabalho. 
 Evitar qualquer tipo de aglomeração 

 
DADOS DO DECLARANTE: 
 
Local de cumprimento da medida: no domicílio 
 
Nome: ____________________________________________________________ 
Telefone:___________________________ 
Rua: __________________________________________, Nº: __________ Bairro: ___________________ 
Pato Branco, ______/______/______ Hora: ______: ________ 
 
 
Assinatura______________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Saúde 
Departamento de Vigilância em Saúde 
Divisão de Vigilância Epidemiológica 

Obs.: Este documento tem validade mediante a apresentação em anexo do resultado de teste positivo para 
Covid-19. 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37 e 38/2022. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 111/2021, PROCESSO Nº 
239/2021. OBJETO: Implantação de registro de preço para futura, 
eventual e fracionada aquisição de Tabelas de Basquete incluindo 
instalação nas quadras das praças esportivas dos bairros Vila Isabel, 
Anchieta, Gralha Azul e Industrial, um Tapete e Piso Nacional de 
Ginástica Rítmica com instalação, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
12 meses. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS: Os pedidos 
serão feitos de acordo com a necessidade e executados mediante 
solicitação formal da contratante através de Nota de Empenho. A 
entrega dos produtos deverá ser realizada em até 60 (sessenta) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Demais 
condições conforme Atas. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  O 
pagamento será efetuado em até o 15º dia útil, após a entrega e 
instalação dos produtos solicitados, mediante emissão do recibo de 
recebimento definitivo do objeto, apresentação do respectivo Laudo 
de recebimento, da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo gestor e 
fiscal da Ata de Registro de Preços. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 1197-2288. GESTOR: Secretário Municipal de 
Esporte e Lazer, Alexandre Zoche. FISCAL: Chefe da Divisão 
Administrativa, Diogo Gasperin. Ata de Registro de Preços n.º 
37/2022. Partes: Município de Pato Branco e G.A. Da Costa – 
Esportes Ltda, com o valor total de R$ 79.840,00. Ata de Registro de 
Preços n.º 38/2022. Partes: Município de Pato Branco e T2R 
Comércio de Artigos Esportivos e Serviços Ltda, com o valor de R$ 
139.566,67. Pato Branco, 12 de Janeiro de 2022. Robson Cantu – 
Prefeito. 

 
 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2022  
 

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
INTERPOSTO PELA PROPONENTE  

YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS - EIRELI 
 
Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 10h00min, na sala de reuniões 
da Divisão de Licitações e Contratos, reuniram-se a Pregoeira, os membros da Equipe de 
Apoio do Município, para proceder à apreciação e julgamento da impugnação ao edital de 
licitação em epígrafe, interposta pela empresa, YAMADIESEL COMERCIO DE 
MÁQUINAS - EIRELI, inscrito no CNPJ nº 22.087.311/0001-72, com protocolo 
na data de 19/01/2022; A empresa alega que no item 5.1 referente as características 
técnicas do equipamento onde possui a exigência da descrição do objeto o peso total do 
equipamento seja de 17.400kg e 20.000kg alegando a restrição de ampla participação 
no certame, também alegou que as os maquinários de 22.100kg possuem o mesmo porte 
do maquinário de 20.000kg, solicita que seja revisto esse item e que seja republicado o 
edital. Referente as modificações solicitadas com orientação do jurídico do município e 
conforme o parecer técnico do setor responsável. “CONSIDERANDO o estabelecimento 
de especificações exatas, tanto de tamanho quanto de peso, possibilitando a aquisição 
de bem compatível com o deslocamento sob os caminhões prancha disponibilizados pela 
Administração, visto que um equipamento de porte maior, inviabiliza as operações em 
vias mais estreitas (bastante requisitada por esta municipalidade) e também o seu 
deslocamento por meio de caminhões prancha”. Também as 3 cotações/orçamentos de 
empresas distintas que se encontram no processo demostrando que não está sendo 
restringindo a competitividade no certame, não acatando a referida impugnação. Face ao 
exposto acima, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, decidem INDEFERIR a impugnação 
da empresa YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS - EIRELI, MANTENDO AS 
EXIGÊNCIAS DO EDITAL. É necessário ainda frisar, que as contratações públicas visam 
primeiramente atender ao interesse público, e não exclusivamente ao interesse das 
empresas interessadas em fornecer produtos à Administração Pública. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Pregoeira, Equipe de 
Apoio. Assim, tendo em vista as modificações ante expostas, a Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul, torna público que não reabrirá 
o prazo de abertura, o qual terá a Sessão de recebimento e abertura das propostas 
mantidos para o dia 20/01/2022, às 09h00min, no endereço: 
www.gov.br/compras/pt-br. 
 
 
 
          Josiane Folle                      Emerson Pilonetto                       Andreia Zanella     
       Pregoeira            Apoio                                   Apoio           
 
 
 
   Luciano Comunello         Raiele Avila  
    Apoio                                 Apoio     
       
 
     
 

CNPJ 14.896.759/0001-09 

 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
CONSELHO DELIBERATIVO  

Edital de Convocação 
 

O Presidente do CIRUSPAR – Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná, Sr. 
Disnei Luquini, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca os membros do Conselho 
Deliberativo, para reunião extraordinária a realizar-se no dia 21 de janeiro de 2022, sexta feira, às 09h00, de forma 
virtual através de aplicativo zoom, com a seguinte pauta do dia: 

- Resolução 32/2021 
- Adequações do Controle Interno e Jurídico 
- Tratativas para ACTs 
- Assuntos Gerais. 

  Atenciosamente, 
Em, 18 de janeiro de 2022 

 
Disnei Luquini 

Presidente 
CIRUSPAR 

 

 

Rua Tupinambá, 869 – Sulina/Pr – CEP: 85565000 – Telefone: (46) 32441304 - 84127376 
E-mail: sulinasaude@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2022, DE 18 DE JANEIRO DE 2022. 
Aprovação de inclusão no orçamento e aquisição de equipamentos para o Centro de 
Saúde de Sulina e Unidade de Saúde Teresinha Albuquerque. 
RESOLUÇÃO Nº 02/2022, DE 18 DE JANEIRO DE 2022. 
Aprovação da (PAS) Programação Anual de Saúde de 2022.  
_____________ 
A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 20 de Janeiro de 
2022, conforme Lei Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017. 

 

ERRATA 
No Edital de Pregão Eletrônico n° 115/2021, cujo objeto é contratação de 
empresa para fornecimento de máquinas agrícolas conforme Convênio nº 
421/2021, que celebram o Estado do Paraná por intermédio da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB e o Município de Renascença, 
faz-se as seguintes alterações: 
ONDE SE LÊ: 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26 de janeiro de 
2021 ás 08h00min. 
LEIA-SE: 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26 de janeiro de 
2022 ás 08h00min. 

Renascença, 19 de janeiro de 2022. 
LUCIANE ELOISE LUBCZYK 

Pregoeira 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021 

DATA: 10/11/21                                     ABERTURA: 29/11/21                                 HORÁRIO: 09:00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA 
CONSTRUÇÃO DE ACESSOS (TREVOS) E CONSTRUÇÃO DE VIAS MARGINAIS NA PR-562 NO 
PARQUE INDUSTRIAL OLYMPIO VANZIN E EM AMBOS OS LADOS DA BR-158 E BR-373 ENTRE 
O BAIRRO SOL NASCENTE E O TREVO DA PR-562, DEVIDAMENTE APROVADOS PELOS 
ÓRGÃOS QUE ADMINISTRAM A VIA (PR-562 –DER, BR-158 E BR-373 – DNIT). 
Analisados todos os atos referentes a Tomada de Preços nº 11/2021, HOMOLOGO E ADJUDICO o 
procedimento licitatório em epigrafe ao licitante:  
LOTE ITEM FORNECEDOR NÚMERO DO CNPJ VALOR TOTAL R$ 
01 01 DUOVIAS ENGENHARIA LTDA  35.688.546/0001-61 44.299,75 
01 02 DUOVIAS ENGENHARIA LTDA  35.688.546/0001-61 189.408,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 233.707,75 
Nas condições de sua proposta e do edital. 
Valor total da licitação é de R$ 233.707,75 (duzentos e trinta e três mil setecentos e sete reais e 
setenta e cinco centavos). 
Coronel Vivida, 19 de janeiro de 2022. Anderson Manique Barreto, Prefeito  

 
 
 
 MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE 
ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº. 001/2022 
DATA: 03.01.2022 
SÚMULA: Dispõe sobre Revisão das medidas administrativas, 
necessárias para o enfrentamento da Pandemia do Corona 
vírus – COVID 19 no Município. 
Marcio Eliel Dos Santos, Prefeito Municipal Em Exercício de 
Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais que lhe confere o inciso IX e X do art. 64 da 
Lei Orgânica do Município de Itapejara D’Oeste, Estado do 
Paraná de 02/04/90 e suas alterações. 
CONSIDERANDO: 
Que ocorreu Estiagem em períodos prolongados, 
aproximadamente 24 meses, com leves períodos chuvosos 
mas insuficientes para reabastecer os mananciais. 
Agravamento extremo da seca a partir de outubro de 2021, 
prejudicando toda a atividade agrícola e pecuarista, além 
de piorar a situação dos abastecimentos de água. De acordo 
com o Departamento Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, do dia 15/10/2021 até hoje 03/01/2022, deveria 
choveraproximadamente 700 mm, mas neste mesmo período 
houve apenas 246 mm. afetando as áreas descritas no 
Formulário de Informações do Desastre (FIDE) anexo ao 
presente Decreto; 
Como conseqüência desse desastre, resultaram os 
danos e prejuízos constantes do descritos no formulário 
FIDE anexo a este Decreto; 
Que o parecer da COMDEC municipal relatando a ocorrência 
desse desastre é favorável à declaração de Situação de 
Emergência. 
DECRETA: 
Art. 1º. Fica DECLARADA Situação de Emergência nas 
áreas do municípo contidas no formulário de Informações 
de Desastre (FIDE) e demais documentos anexos a este 
Decreto, em virtude do desastre classifcado e codificado 
como ESTIAGEM (14110). 
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos 
municipais para atuarem sob a coordenação da 
COMDEC municipal, nas ações de resposta ao desastre 
e reabilitação do cenário e reconstrução. 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para 
reforçar as ações de resposta ao desastre e realização 
de campanhas de arrecadação de recursos junto à 
comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de 
assistência à população afetada pelo desastre, sob a 
coordenação da COMDEC municipal. 
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e 
XXV do artigo nº 5 da Constituição Federal, autoriza-se 
as autoridades administrativas e os agentes da Defesa 
Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
ao desastre e em caso de risco iminente, a: 
Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para 
determinar a pronta evacuação; 
Usar de propriedade particular, no caso de 
iminente perigo público, assegurada ao proprietário 
indenização posterior se houver dano; 
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da 
Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir 
de suas obrigações, relacionadas com a segurança 
global da população. 
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Artigo 5º 
do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de Junho de 1941, 
autoriza-se o início dos processos de desapropriação, 
por utilidade pública, de propriedades particulares 
comprovadamente localizadas em áreas de risco 
intensificado de desastre. 

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser 
consideradas a depreciação e a desvalorização que 
ocorrem em propriedades localizadas em áreas 
inseguras. 
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão 
trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o 
processo de desmontagem e reconstrução das 
edificações, em locais seguros, será apoiado pela 
comunidade. 
Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 
8.666 de 21 de Junho de 1993, sem prejuízo das 
restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000), ficam dispensados de licitação os 
contratos de aquisição de bens necessários às 
atividades de resposta ao desastre, de prestação de 
serviços e obras relacionadas com a reabilitação do 
cenário de desastre, desde que possam ser concluídas 
no prazo máximo de cento e oitenta dias (180) 
consecutivos e ininterruptos, contados à partir da 
caracterização do desastre e sendo vedada a 
prorrogação dos contratos. 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, devendo vigorar por 180 dias. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE,
 CUMPRA-SE. 
MARCIO ELIEL DOS SANTOS 
Prefeito Municipal em Exercício 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
PARECER   E   ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2021 

DATA: 07/12/21      ABERTURA: 04/01/22      PROPOSTAS: ATÉ AS 08:00h       DISPUTA: 10:00h 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
GRAMA SINTÉTICA E PARQUES INFANTIS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS 
PÚBLICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO; 
conforme discriminado no objeto do presente edital. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2021 
DATA: 07/12/21      ABERTURA: 04/01/22      PROPOSTAS: ATÉ AS 08:00h       DISPUTA: 10:00h 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
GRAMA SINTÉTICA E PARQUES INFANTIS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS 
PÚBLICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E 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. 

 
 

 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

Extrato Dispensa de Licitação nº 04/2022, Processo nº19/2021. PARTES: 
Município de Pato Branco e Serviço Federal de Processamento de Dados 
- SERPRO. OBJETO: Contratação da empresa pública SERPRO, dos 
serviços de Processamento de Dados relativos à Notificação Eletrônica de 
trânsito por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE do 
DENATRAN, subsistema do Registro Nacional de Infrações de Trânsito 
– RENAINF, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Engenharia e Obras. VALOR: R$ 189.600,00 DOTAÇÂO 
ORÇAMENTÀRIA: Para suporte das despesas será utilizada a seguinte 
Dotação Orçamentária: 490-2177. DISPENSA DE LICITAÇÃO A 
dispensa de licitação é embasada na Lei 8.666/93, em seu artigo 24, 
inciso XVI, que diz: É dispensável a licitação: “XVI - para a impressão 
dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, 
e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de 
informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou 
entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim 
específico; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994). Pato Branco, 19 de 
Janeiro de 2022. Francieli Catusso Tamagno  - Diretora do Departamento 
de Trânsito. Vladimir José Ferreira - Secretário de Engenharia e Obras. 
Robson Cantu – Prefeito.  
 
 
 

Departamento de  
Rubrica ___________ 

ERRATA 
No Edital de Chamamento Público 004/2021, da Prefeitura Municipal de 
Renascença, faz-se as seguintes alterações: 
No Preâmbulo do Edital, ONDE SE LÊ: 
(...) limite individual de venda por agricultor familiar de no máximo R$ 20.000 
(vinte mil reais)  
LEIA-SE: 
(...) limite individual de venda por agricultor familiar de no máximo R$ 40.000 
(quarenta mil reais) 
No Item 6.2 do Edital, ONDE SE LÊ: 
6.2 – O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
LEIA-SE:  
6.2 – O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural será de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
No Anexo I – Minuta do Contrato, ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O limite individual de venda de gêneros alimentícios 
do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados 
CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
LEIA-SE: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O limite individual de venda de gêneros alimentícios 
do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados 
CONTRATADOS, será de até R$ 40.000 (quarenta mil reais) 

Renascença, 19 de janeiro de 2022. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO – PE 001/2022 
 

A Comissão Especial de Licitação do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS, no exercício das 
atribuições que lhe confere o Ato de Consórcio nº 161 de 08/09/2020, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 01/02/2022, às 08:00 horas, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a abertura da sessão pública conforme especificado no Edital de 
Licitação - PE nº 001/2022 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. 
A íntegra do Edital se encontrará disponível no endereço: www.conims.com.br, na aba Licitações a partir 
das 08:00 da manhã do dia 20/01/2022. 
Objeto da Licitação: Formação de registro de preços para aquisição parcelada de medicamentos (farmácia 
básica e psicotrópicos), de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, 
inclusive em seus anexos, notadamente o Anexo I que vincula o Termo de Referência.  

Pato Branco/PR, 19 de janeiro de 2022. 
 

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA 
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 
 

 

 

  

 
 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022  

 UASG: 989979 

A Pregoeira do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições vem através deste comunicar que tendo em vista erro em edital o Pregão 

Eletrônico 01/2022 sofrerá alterações em seu Termo de Referência anexo I do Edital, sendo 

assim fica SUSPENSO por tempo indeterminado, para que sejam feitas as correções 

necessária junto ao Termo de Referência, após será marcada nova data para reabertura do 

processo. 

 

Bom Sucesso do Sul, 19 de janeiro de 2022. 

 

Josiane Folle 
Pregoeira. 

                          MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 03/2022. Contrato Nº 04/2019, 
Inexigibilidade nº 03/2019, Chamamento Publico nº 05/2018. 
PARTES: Município de Pato Branco e Serviço Integrado de 
Medicina Nuclear de Pato Branco Ltda. OBJETO: prestação de 
Serviços de Apoio a Diagnose e Terapia, para a prestação de 
serviços em procedimentos de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial, em serviços de saúde aos usuários do Sistema 
Único de Saúde - SUS residentes no Município de Pato Branco, 
bem como aos usuários referenciados conforme pactuações 
firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com 
valores constantes da Tabela SUS Nacional. Conforme solicitação 
apresentada no protocolo nº 442958/2021. ADITAMENTO: Do 
Prazo: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
especialmente em seu Art. 57, inciso II, conforme prevê a 
Cláusula Quarta, inciso I, do contrato original, bem como 
solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, as 
partes pactuam a prorrogação do prazo fixado para execução do 
objeto contratual para mais 12 (doze) meses, ou seja, até 11 
(onze) de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três). Permanecem 
em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não 
conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 11 de janeiro de 
2022. Robson Cantu – Prefeito - Caetano Sartori - Representante 
Legal. 
  
  

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 169/2022 - PROCESSO. 
267/2021 – Dispensa 100/2021 - CONTRATANTE: Município 
de Pato Branco, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro 
na Rua Caramuru, 271, centro, em Pato Branco - PR, neste ato 
representado pelo Prefeito, o Sr. Robson Cantu, brasileiro, 
portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 
441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina n.º 
02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, 
em Pato Branco – PR, e CONTRATADA: Projecalc Engenharia 
LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ n.º 27.950.108/0001-00, 
com sede da Rua Padre Anchieta n.º 2.194,  Conjunto 1005, 10º 
Andar, Condomínio Edifício Mirabili Offices, Bairro Bigorrilho, 
Pato Branco – Paraná, Cep.: 80.730-001, Telefone (41) 9 8402 
9415, neste ato representado por Weligtonn Renann Tavares, 
inscrito no CPF n.º 009.591.329-70, RG n.º 8.550.611-0 SESP 
PR. OBJETO: Serviços técnicos na área de engenharia para 
Revisão completa do projeto executivo de fundação, 
infraestrutura e superestrutura em elementos de concreto armado 
pré-moldados para Arena Pato Branco, neste município, com área 
total de 8.266,72 m², devido a alteração do local de implantação 
da obra, atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte e 
Lazer e Engenharia e Obras.  VALOR: O valor ajustado para a 
execução do objeto do contrato é de R$ 23.000,00 (vinte e três 
mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses: 19 de Janeiro de 
2022. FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. Pato 
Branco, 12 de Janeiro de 2022. 

 
 

 

 
 

 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

Extrato Dispensa de Licitação nº 100/2021, Processo nº267/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Projecalc Engenharia LTDA. 
OBJETO: serviços técnicos na área de engenharia para Revisão completa 
do projeto executivo de fundação, infra-estrutura e superestrutura em 
elementos de concreto armado pré-moldados para Arena Pato Branco, 
neste município, com área total de 8.266,72 m², devido a alteração do 
local de implantação da obra, atendendo as necessidades da Secretaria de 
Esporte e Lazer e Engenharia e Obras. VALOR: R$ 23.000,00  
DOTAÇÂO ORÇAMENTÀRIA: Para suporte das despesas será utilizada 
a seguinte Dotação Orçamentária: 16.02 Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer – Departamento de Esporte e Lazer. 278120041.2.224000 
Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer. 3.3.90.39.05.00 Outros 
Serviços de Terceiros P. Jurídica – Serviços Técnicos Profissionais. Fonte 
0 livre. Cód. Reduzido: Despesa 2469 – Desdobramento 9746. 
DISPENSA DE LICITAÇÃO A dispensa de licitação é embasada na Lei 
8.666/93, em seu artigo 24, inciso I, que diz: “É dispensável a Licitação: 
“para Obras e Serviços de Engenharia de valor até 10% (dez por cento) 
do limite previsto na alínea “a”, do inciso I do artigo anterior, desde que 
não se refiram a parcelas de uma mesma Obra ou Serviço ou ainda para 
obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente”.  Pato Branco, 19 de Janeiro de 
2022 -. Vladimir José Ferreira - Secretário de Engenharia e Obras. 
Robson Cantu – Prefeito.  
 
 
 

Departamento de  
Rubrica ___________ 

 
  

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
DECRETO Nº 9.150, DE 19 DE JANEIRO DE 2022. 

Altera dispositivo do Decreto nº 8.303, de 4 de maio de 
2018, que instituiu a Comissão de Recebimento de Bens 
e Serviços, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, 
Serviços de Engenharia e mão de obra. 

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” e considerando o Memorando nº 04/2022, 
enviado pela Secretaria de Agricultura; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica alterada a redação do inciso VII, art. 1º do Decreto nº 8.303, de 4 de maio de 2018, 
passando a vigorar da seguinte forma: 
“Art. 1º          
VII – SECRETARIA DE AGRICULTURA 
a. Elton Bruno Spanholi – Chefe do Setor da Patrulha Rural; 
b. Gelson Pedro Ribeiro – Chefe do Setor Agropecuário; 
c. Regiane Rufato – Chefe da Divisão de Fomento Rural.  
(NR).” 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, 19 de janeiro de 2022. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
DECRETO Nº 9.151, DE 19 DE JANEIRO DE 2022 

Dispõe sobre a Comissão Municipal de Análise 
Técnica para Estudo de Pré-Acolhimento de 
Criança e Adolescente (CMAE) 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, “o”, ambos da Lei Orgânica Municipal; e 
Considerando o disposto na Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01, de 18 de junho de 2009, a 
qual aprovou o documento que contém as Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes, bem como na Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) e no Decreto Municipal nº 2.342, de 25 de fevereiro de 1994; 
DECRETA: 
Art. 1º Fica instituída a Comissão Municipal de Análise Técnica para Estudo de Pré-Acolhimento de 
Criança e Adolescente (CMAE), com as seguintes atribuições: 
I - realizar estudo diagnóstico de pré-acolhimento de crianças e adolescentes; 
II - subsidiar a decisão acerca do afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar, salvo em 
caráter emergencial e/ou de urgência; 
III - garantir que o afastamento da família seja uma medida excepcional, aplicada somente quando a 
criança e/ou adolescente se encontre em situação de grave risco a sua condição psíquica e/ou física; 
IV - fortalecer as políticas públicas de âmbito municipal de atendimento a criança e ao adolescente, de 
modo a garantir o atendimento integral e fortalecer a função protetiva da família, além de prevenir a 
ruptura de vínculos; 
V - fomentar ações de capacitações junto ao Município, relacionadas ao acolhimento familiar, 
institucional e de violências contra crianças e/ou adolescentes. 
Art. 2º A CMAE será composta da seguinte forma: 
I - Secretaria Municipal de Assistência Social: 
a) 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente da Proteção Social Especial; 
b) 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente da Proteção Social Básica; 
c) 01 (um) membro titular e suplente dos serviços de acolhimento do Município (Família Acolhedora e 
Acolhimento Institucional);   
II - Secretaria Municipal de Saúde: 

 
  

a) 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente da Divisão de Saúde Mental; 
b) 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente da Divisão de Atenção Básica; 
III - Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente do Setor de 
Educação; e 
IV - Conselho Tutelar: 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente do Conselho Tutelar. 
Art. 3º Para a realização do estudo, o Colegiado do Conselho Tutelar designará um conselheiro relator, 
que esteja familiarizado com o caso encaminhado, sendo obrigatória a sua presença.   
Parágrafo único. Nos casos em que o encaminhamento for realizado pelo Ministério Público e pela Vara 
da Infância e da Juventude, o Setor de Proteção Social Especial fará contato com o Presidente do 
Conselho Tutelar, cabendo a este designar um dos conselheiros para relatar os atendimentos prestados 
ao caso.  
Art. 4º O Conselho Tutelar, o Ministério Público e a Vara da Infância e da Juventude deverão encaminhar 
o caso para análise técnica do Setor de Proteção Social Especial, com antecedência mínima de 03 (três) 
dias úteis da reunião ordinária, conforme calendário pré-definido.  
Art. 5º Poderão ser convidados outros membros da rede socioassistencial e intersetorial, que prestam 
atendimento ao caso, para participar do estudo diagnóstico de pré-acolhimento.  
Parágrafo único. Apenas os membros da CMAE e os convidados por esta poderão participar das 
reuniões, considerando que os assuntos a serem tratados necessitam de conhecimento técnico e sigilo 
profissional em decorrência da complexidade dos atendimentos.  
Art. 6° As reuniões da CMAE serão realizadas conforme calendário estabelecido por esta, ficando a 
cargo da Coordenação da Comissão a convocação das reuniões extraordinárias.  
Art. 7° Os encaminhamentos à CMAE serão realizados exclusivamente pelo Ministério Público, Vara da 
Infância e da Juventude e Conselho Tutelar do Município.  
Parágrafo único. Os casos enviados à Comissão serão acompanhados de relatórios contendo as 
informações sobre os atendimentos prestados, podendo ser anexadas imagens e demais documentos 
pertinentes.  
Art. 8° A CMAE enviará o parecer do estudo pré-diagnóstico ao órgão encaminhador do caso, com cópia 
ao Conselho Tutelar, contendo a lista de presença com a assinatura dos membros que analisarem o 
caso, bem como da Secretária Municipal de Assistência Social e da Coordenação da Comissão.  
Art. 9º A participação como membro na CMAE será considerada de interesse público e não será 
remunerada nem gerará qualquer tipo de vínculo ou dependência.  
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 19 de janeiro de 2021.  

   ROBSON CANTU     LUANA VARASCHIM PERIN 
       Prefeito Municipal    Secretária Municipal de Assistência Social 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
               DECRETO Nº 9.152, DE 19 DE JANEIRO DE 2022 

Abre crédito suplementar no exercício de 2022 no valor 
de R$ 711.850,00 (setecentos e onze mil, oitocentos e 
cinquenta 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$ 711.850,00 (setecentos e 
onze mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
05 SECRETARIA 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  
4.4.90.52 – 989 Equipamentos e Material Permanente 62.900,00 

 
  

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
08.07 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE  
10 Saúde  
10.301 Atenção Básica  
10.301.0043 Manutenção da Saúde  
1.054 Aquisição de Veículos para o FMS  
4.4.90.52 - 1518 Equipamentos e Material Permanente 128.250,00 
16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
27  Desporto e Lazer  
27.812 Desporto Comunitário  
27.812.0041 Manutenção do Esporte  
1.132 Construção de Espaços Esportivos e de Lazer  
4.4.90.51 – 985 Obras e Instalações 257.800,000 
16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
27  Desporto e Lazer  
27.812 Desporto Comunitário  
27.812.0041 Manutenção do Esporte  
1.132 Construção de Espaços Esportivos e de Lazer  
4.4.90.51 – 987 Obras e Instalações 200.000,00 
 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
27  Desporto e Lazer  
27.812 Desporto Comunitário  
27.812.0041 Manutenção do Esporte  
2.224 Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer  
4.4.90.52 – 988 Equipamentos e Material Permanente 62.900,00 

TOTAL 711.850,00 
Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados 
recursos provenientes de excesso de arrecadação por fonte de recurso, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 

985 Construção Quadra Poliesportiva do Bairro Industrial - Convenio nº 899217/2020 
Mcidadania - Caixa 257.800,00 

987 Construção Meu Campinho Convênio nº 328/2019 SIT nº 43289 SEDU 
Paranacidade 200.000,00 

988 Aquisição de Veículo - Esporte Termo de Convênio nº 70/2021 - SEDU - SIT 
50149 62.900,00 

989 Aquisição de Veículo - Termo de Convênio nº 69/2021 - SEDU - SIT 50150 62.900,00 
1518 Blocos de Investimento na Rede de Serviços Públicos em Saúde – Estadual 128.250,00 

TOTAL 711.850,00 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 19 de janeiro de 2022.                                                            

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 

 

HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021, DE 19 DE JANEIRO 
DE 2022. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à 
empresa: PARANA EQUIPAMENTOS S/A – R$ 1.038.000,00. 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022, DE 19 DE JANEIRO DE 2022. 
Contratada: PARANA EQUIPAMENTOS S/A CNPJ: 76.527.951/0001-85 
____________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 20 de JANEIRO de 2022, conforme Lei Autorizativa nº 927 
de 07 de junho de 2017. 

 

 

 

 

  

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 
Nº 

PORTARIA NOME ASSUNTO DATA 

051 Recursos Humanos Torna sem efeito nomeações 18/01/2022 
052 Jesiel Julio da Silva Redistribui  18/01/2022 
053 Marcia Girardi Scopel Concede FG 18/01/2022 
054 Katia Eloisa Bertol Designação  19/01/2022 
055 Francieli Catusso Tamagno Exonera a pedido 19/01/2022 
056 Robertinho da Luz Dolenga Nomeia em cargo comissionado 19/01/2022 
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 20 de janeiro de 2022, respectivamente, 
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017. 

 
 

 
 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ 
 
Decreto 7814/2022, de 18 de janeiro de 2022. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 960.019,00. 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. 
 

 Associação Basquetebol Arte de Pato Branco    
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2022  - 
PROCESSO N.º 01/2022 

A ASSOCIAÇÃO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO, torna público para 

conhecimentos dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 

menor preço por item, destinado a escolha a proposta mais vantajosa para a aquisição 

de materiais esportivos em consonância com o Programa de Formação de Atletas do 

Comitê Brasileiro de Clubes – CBC. O Pregão Eletrônico será realizado através do Sistema 

eletrônico - BBMNet - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08:59 horas do dia 02 de fevereiro de 2022. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 02 de fevereiro de 2022 as 09 horas. INICIO DA 
SESSÃO PÚBLICA: dia 02 de fevereiro de 2022 a partir das 09:30 horas. Será observado 

o horário oficial de Brasília - DF. O inteiro teor do Edital e seus anexos estão disponíveis 

juntos sites: https://patobasquete.com.br / www.bbmnetlicitacoes.com.br. Demais 

informações e-mail: licitacao@patobasquete.com.br. Pato Branco, 18 de janeiro de 2022. 

Gizeli Cristina Mattei - Pregoeira. 
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