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Leia Mulheres
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a pandemia
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R$ 2,50

Seis municípios do
Sudoeste apresentam dados
satisfatorios segundo MP
Rodinei Santos/Prefeitura Pato Branco

Em Francisco Beltrão,
um clube de leitura
proporciona o
conhecimento, a leitura
e o debate de obras
literárias escritas por
mulheres. Conforme uma
das mediadoras do clube,
Angélica Servegnini de
Wallau, qualquer pessoa
pode participar do projeto,
que está ocorrendo mesmo
com a pandemia. Além
deste clube, o Sudoeste
conta com mais dois
ʻLeia Mulheresʼ, um em
Pato Branco e outro em
Chopinzinho, ambos em
funcionamento neste
período. PÁG. 8

CIDADE
Setor de
tecnologia se
prepara para
retomada do
crescimento
econômico PÁG. 4
SAÚDE
Dia da Sobrecarga
na Terra será em
22 de agosto
Em 2020, devido à
pandemia, aumentamos em
mais de três semanas (em
relação a 2019) o dia em
que esgotamos os recursos
renováveis da Terra para o
período de um ano. Estimase que até 2050 o consumo
será o dobro da capacidade
de renovação, uma conta
que vai se acumulando
e pode custar a nossa
existência. CADERNO

De acordo com informações apresentadas nesta semana pelo Ministério Público do Paraná
(MP-PR), apenas seis dos 42 municípios do Sudoeste apresentam informações adequadas de
recursos de enfretamento da covid-19. Boa Esperança do Iguaçu é o que obteve a melhor nota
geral, ficando em sétimo lugar em relação aos 399 municípios paranaenses. PÁG. 6
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Moraes manda para PGR
notícia-crime contra
família Bolsonaro
Estadão Conteúdo
O ministro Alexandre
de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal, enviou
para a Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime apresentada pela
deputada Maria Perpétua
de Almeida contra o presidente Jair Bolsonaro e seus
filhos, o deputado Eduardo
Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, em razão da
rede de contas e perfis falsos ligados a integrantes
dos gabinetes da família
que foi derrubada pelo Facebook por ‘comportamento inautêntico coordenado’.
O encaminhamento da
notícia-crime para a PGR se
deu nesta terça, 21, e trata-se um rito processual.
A parlamentar pede que o
procedimento seja apensado ao inquérito das fake
news, que investiga notícias
falsas e ofensas contra o
Supremo Tribunal Federal.
Além disso, a parlamentar pede que seja solicitado ao Facebook, todas
as informações relativas à
investigação que identificou e removeu 35 contas,
14 páginas e 1 grupo no Facebook e 38 contas no Instagram por ‘comportamento inautêntico coordenado’.
O anúncio da derrubada se deu no último dia 8 e
fazia parte de uma remoção
de redes de desinformação
que operavam em quatro
territórios postando conte-

Paraná amplia parceria
com o governo federal
para leitos de UTI
AEN

O ministro Alexandre de Moraes. Encaminhamento da
notícia-crime para a PGR se deu nesta terça, 21
údo relacionado a assuntos
políticos domésticos.
No Brasil, o material investigado pela plataforma
identificou pelo menos cinco funcionários e ex-auxiliares que disseminavam ataques a adversários políticos
de Bolsonaro. Na lista está
Tercio Arnaud Thomaz, que
é assessor do presidente e
integra o chamado ‘gabinete do ódio’, núcleo instalado
no terceiro andar do Palácio do Planalto.
A Polícia Federal já havia pedido acesso aos dados da investigação do
Facebook. O ministro Alexandre de Moraes atendeu
o pedido e autorizou a diligência em dois inquéritos sigilosos que correm
no STF: o das fake news e o

dos atos antidemocráticos
No âmbito do primeiro, Alexandre de Moraes
chegou a apontar, em maio,
indícios de que um grupo
de empresários atuava de
maneira velada financiando a disseminação de notícias falsas e conteúdo de
ódio contra integrantes da
Corte e outras instituições.
O ministro também definiu
como ‘associação criminosa’ o grupo do ‘gabinete do
ódio’.
Como mostrou o Estadão, um possível compartilhamento de provas de tal
investigação com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
pode ‘turbinar’ ações que podem levar à cassação do presidente Jair Bolsonaro e do
seu vice, Hamilton Mourão.

Paraná recebeu ontem a visita do ministro interino da saúde Eduardo Pazuello

AEN
O Ministério da Saúde
garantiu nessa quinta-feira (23) que vai ampliar as
parcerias com o Governo
do Paraná e atender várias
demandas encaminhadas
para a União pelo governador Carlos Massa Ratinho
Junior para reforçar o enfrentamento da pandemia
do novo coronavírus no
Estado.
Após reunião com Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu, o ministro interino Eduardo Pazuello assegurou a
renovação da habilitação
de 438 leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e 35
leitos de UTI pediátrica que
estão sendo utilizados pelos
hospitais paranaenses em
todas as regiões.
Ele também se comprometeu a enviar para o Paraná medicamentos anestésicos para intubação dos
pacientes em tratamento
intensivo por causa da Covid-19. Outro compromisso é atender, nos próximos
meses, um pedido de habilitação de mais 303 leitos de
tratamento avançado.
No encontro com o ministro, a equipe de governo solicitou mais 150 ventiladores e 150 monitores
para ampliar o atendimento
nos hospitais públicos, privados e filantrópicos que fazem parte da estratégia de
enfrentamento contra a Covid-19, e a contratação de
mais 217 médicos para mu-

nicípios paranaenses a partir das vagas remanescentes
do edital de seleção do programa Mais Médicos.
“Apresentamos o que
o Paraná vem fazendo desde o começo da pandemia,
a estruturação dos hospitais e leitos exclusivos para
pacientes com a doença. Explicamos a nossa opção de
potencializar hospitais regionais, universitários, e deixar estruturas como legado
para a sociedade. Ultrapassamos 1.000 novos leitos de
UTI para adultos em apenas
130 dias, o que é um marco
da saúde pública”, afirmou
Ratinho Junior.
Ele também disse que
o Estado vem mantendo o
equilíbrio na resposta da
pandemia e tem se destacado em alguns aspectos,
como a transparência nas
contas públicas, a compra
de equipamentos por preços
inferiores aos praticados
nos outros estados e a testagem estratégica da população, com atuação na divisa
com São Paulo, nas fronteiras com o Paraguai e a Argentina e nas Unidades Básicas de Saúde.
“O Paraná é o segundo
ente que mais testa em valores absolutos, atrás apenas de São Paulo. Distribuímos mais de 400 mil testes
rápidos para as prefeituras
e fizemos 230 mil testes do
tipo gold (RT-PCR), em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná

(IBMP), braço estadual da
Fiocruz”, acrescentou Ratinho Junior.

Reunião

O ministro Eduardo Pazuello disse que as medidas adotadas no Paraná estão amparadas por critérios
técnicos e mantiveram o Estado dentro de uma evolução controlada. Apesar do
crescimento de casos e óbitos registrado nos últimos
dias, o Estado mantém taxas de incidência de casos e
de óbitos por 100 mil habitantes em patamar estável e
baixo em relação aos demais
estados.

Medicamentos

Pazuello também garantiu que o Ministério da
Saúde trabalha para liberar os medicamentos aos
Estados em diversas frentes: cotação internacional
por meio da Organização
Pan-Americana da Saúde
(OPAS), procedimento licitatório para Ata de Registro de Preços, e solicitação
junto às indústrias farmacêuticas para informar excedentes na produção.
“Estamos com instabilidade no mercado de medicamentos, houve aumento
na demanda e nos preços,
mas estamos comprando no
exterior e atendendo os lugares que mais precisam. Na
semana que vem teremos as
atas liberadas para comprar”, completou Pazuello.
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Pato Branco recebe recurso para
auxiliar no combate ao coronavírus
JÉSSICA PROCÓPIO

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

O prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi (Podemos), recebeu nessa semana em seu gabinete a
visita de representantes do
PSL: o deputado federal Felipe Barros; o pré-candidato a vereador de Pato Branco, Mateus Neumann; e o
representante do deputado estadual Luiz Fernando
Guerra Filho, Marcos Antônio Moreira.
Na oportunidade houve a entrega simbólica da emenda parlamentar de Barros, solicitada
por Guerra Filho, no valor de R$ 300 mil. O recurso tem como objetivo auxiliar o Município nas ações

Felipe Barros e Mateus Neumann em visita ao
Diário do Sudoeste
de combate e prevenção ao
coronavírus. Palmas também foi contemplado com
esse valor, para a mesma
finalidade.

“Tenho
proximidade
com o deputado federal Felipe Barros, de Londrina. Há
alguns meses estávamos
pleiteando essa verba para

o combate a covid-19. Então
houve essa parceria entre
Barros, Guerra Filho e eu”,
afirma Neumann.
Na oportunidade, Zucchi agradeceu a visita de
Felipe Barros e também a
emenda. “Fico feliz em recebê-lo em nosso município. E
agradeço por este apoio a
Pato Branco, tendo em vista a recomendação do deputado Luiz Fernando Guerra
Filho”.
Barros afirma, durante o encontro, que “lá de
Londrina acompanho o trabalho que Zucchi tem feito aqui na prefeitura; um
exemplo para várias prefeituras do Paraná. Contem
comigo! Saibam que Pato
Branco ganha mais um representante em Brasília”.

Salários de vereadores não deverão ser reajustados
LAIANE CARNIEL/ASSESSORIA

Da Redação ADI-PR Curitiba

jornalismo@adipr.com.br

Relator da PEC

O senador paranaense Flávio Arns (Rede) foi designado o relator para a PEC do novo Fundeb. A proposta aprovada na Câmara dos Deputados torna o fundo
permanente e amplia gradativamente a participação da
União, passando dos atuais 10% para 23% a partir de
2026. "A PEC foi muito bem recebida no Senado. É fruto de um amplo debate na comissão especial a fim de
afinar o texto da Câmara dos Deputados e chegou redondo. O mais bonito foi o consenso na votação", disse Arns.

Gralha Confere

O TRE lançou o portal Gralha Confere para combater fake news durante as eleições municipais. O portal
vai responder dúvidas de eleitores via whatsapp e postar as questões. “Nada melhor do que para combater a
desinformação do que com a informação correta", disse
o presidente do TRE, Tito Campos.

Barros, o cara

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou a aliados que
deve escolher o deputado Ricardo Barros (PP-PR) para
ser líder do governo na Câmara, mas ainda não definiu uma data para o anúncio da decisão. O deputado já
exerce hoje a função de vice-líder no Congresso.

Aulas online

A Assembleia Legislativa vai destinar R$ 1,5 milhão para compra de equipamentos que permitam o
acesso às aulas online aos estudantes universitários. A
decisão é do pelo presidente do legislativo, deputado
Ademar Traiano (PSDB), e pelo primeiro secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB). “Os equipamentos ficarão nas bibliotecas das universidades e o aluno
que não tiver o equipamento poderá fazer o empréstimo para utilização. É uma forma de ajudar a voltar à
nova normalidade que é a aula não presencial enquanto
dura esse período de pandemia, disse Romanelli.

Prazo maior

A Caixa Econômica Federal ampliou o prazo para
que o cliente possa fazer uma pausa nas prestações da
casa própria. Agora, o mutuário poderá ficar por até
180 dias sem pagar a prestação. Antes, eram 120 dias.

Calamidade pública

Também não haverá aumento no número de cadeiras na câmara
Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

A Câmara de Vereadores debateu recentemente sobre os valores de salários de vereadores, prefeito,
vice-prefeito e secretários
municipais. De acordo com
o presidente da Câmara,
professor Moacir Gregolin,
os valores não deverão ser

reajustados.
Ele explica que ao final
de cada legislatura, a câmara analisa e aprova os subsídios para a próxima. O projeto dos subsídios foi lido na
última sessão ordinária, realizada na última quarta-feira (22), e os valores de salários não sofrerão aumento,
permanecendo da seguinte
forma: R$ 24.008,73 (pre-

feito); R$ 11.336,63 (vice-prefeito), R$ 10.669,96
(secretários municipais), R$
8.003,26 (vereadores) e R$
9.454,00 (presidente da câmara).
Ainda que estes salários
não se enquadrem na lei federal que congela o salário
do funcionalismo até o fim
do ano que vem, Gregolin
explica que a decisão de não

realizar reajustes se deu por
conta do momento de dificuldade causado pela pandemia de Covid-19.
Na próxima legislatura o município também não
terá aumento no número
de vereadores. Pato Branco
poderia ter até 17 cadeiras
no legislativo, porém, seguirá tendo 11 na próxima
legislatura.

Mandetta afirma que pretende se candidatar a presidente em 2022
Estadão Conteúdo
O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) afirmou que
pretende concorrer ao Planalto em 2022, como candidato a presidente ou a vice.
A declaração foi dada nesta
quarta-feira, 22, no programa Ponto a Ponto, da Band
News TV.
Durante a entrevista,
Mandetta disse que preten-

de concorrer em uma chapa à presidência e garantiu que vai estar “em praça
pública” para lutar por seus
ideais. O ex-deputado federal também afirmou que não
vai abrir mão de sua participação nas próximas eleições
gerais por discordância de
seu partido.
“Em 2022 eu vou estar
na praça pública, lutando
por algo que eu acredito.

Se o Democratas acreditar
na mesma coisa, eu vou. Se
o Democratas achar que
ele quer outra coisa, eu
vou procurar o meu caminho. Eu vou achar o caminho. Como candidato, ou
carregando o porta-estandarte do candidato em que
eu acreditar. Mas que eu
vou participar das eleições,
eu vou”, disse.
Apesar do desejo de

concorrer à Presidência,
o ex-ministro afirmou que
não descarta a possibilidade de concorrer a algum
cargo no Mato Grosso do
Sul, seu Estado de origem,
seja ao governo ou ao Senado. No entanto, Mandetta afirmou que não pretende voltar a concorrer ao
cargo de deputado federal, no qual já cumpriu dois
mandatos.

A Assembleia Legislativa aprovou o reconhecimento do estado de calamidade pública para as cidades de
Antonina, Boa Esperança, Curiúva, Morretes e São Sebastião da Amoreira. Com isso, o Paraná registra 322
municípios em situação de emergência em virtude dos
efeitos causados pela pandemia do coronavírus.

Visita

O diretor-geral da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, recebeu o deputado federal Filipe
Barros (PSL). O deputado destacou a importância do
agronegócio, uma das riquezas que movimentam a economia do Paraná e colocam o Brasil no mapa econômico mundial. E também o trabalho eficiente da gestão de
Itaipu e a importância dos investimentos da empresa,
algo em torno de cerca de R$ 1 bilhão, para o Estado
do Paraná e toda a tríplice fronteira.

Sem medicamentos

O secretário Beto Preto (Saúde) informou que alguns medicamentos usados para manter pacientes
de UTI sedados e entubados vão acabar em até quatro dias. O estoque desse tipo de medicamento que era
para durar seis meses foi consumido em 35 dias. “Houve aumento de 500% na demanda. Apesar de termos
leitos, estão faltando medicamentos. A situação está
passando de falta para calamidade”, apontou. O Paraná deve ser incluído em uma operação de compra desse tipo de remédio por parte do Ministério da Saúde
com apoio da Opas.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Tecnologia está entre os setores menos
atingidos pela pandemia
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Poucos são os setores
que não sofreram grandes
impactos econômicos nos
últimos meses devido a situação de pandemia provocada pelo coronavírus. Entre
os setores pouco atingidos
está o de tecnologia.
O presidente do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) de Pato Branco, Alaxendro Rodrigo Dal
Piva, afirmou que com base
em reuniões do setor e análise da situação é possível
relatar que houve um pequeno período de estagnação, de não fechamento de
contratos na área de tecnologia ‒ que já era esperado
‒ nos primeiros dois meses
de pandemia, mas que atualmente está em retomada
gradativa.
Ele contou que esse cenário positivo sobre o setor foi possível identificar
em conversas com o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação,
Marcos Vinicius de Bortolli,
com parceiros associados
ao NTI e em reunião com
membros da Sudotec, Novitec e Sebrae.
“Um dos setores que
mais sentiu na área de tecnologia foi o de turismo,
principalmente pelo fechamento de inúmeros locais
importantes de visitação,
como Foz do Iguaçu e o Pão

de Açúcar. Isso porque há
empresas de Pato Branco
que desenvolvem software
para esses locais. O impacto foi muito grande. Mas,
os demais setores de tecnologia mantiveram a normalidade, até pela necessidade do trabalho home office.
Com isso, a demanda até aumentou. Tanto que se pegar
como exemplo a minha empresa ou as demais, em vez
de terem redução no quadro de funcionários, a partir desse mês estão havendo
várias contratações, estão
progredindo gradativamente”, revelou.
Dal Piva destacou que
no início da pandemia houve algumas demissões e
cancelamento de alguns
contratos, principalmente
pelo mercado incerto. Mas
que a partir desse mês de julho começou uma retomada
nesse segmento. “Vejo que
o TI vai crescendo cada vez
mais, principalmente na necessidade da utilização tanto do trabalho home office quanto na melhoria dos
processos produtivos na indústria, no comércio e no
serviço. Então, as contratações estão aumentando de
maneira gradativa. Se conversar com o pessoal do
Parque Tecnológico vai observar que não há vagas
para empresas incubadas.
Então percebemos que o
mercado está preaquecido,
caminhando para um aque-

ARQUIVO/DIÁRIO

Pato Branco tem cerca de 100 empresas de base tecnológica
cimento total. Estamos nos
preparando para uma retomada crescente da economia para daqui a uns dias, e
as empresas estão bastante
preocupadas com isso, treinando e capacitando seus
colaboradores, preparando suas estruturas internas,
e principalmente trazendo novas tecnologias, que

é uma das habilidades das
competências existentes em
nossas empresas de Pato
Branco e da região”, frisou.
Nessa semana, o secretário municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação, Marcos Vinicius de Bortolli repassou a informação de que
há 25 empresas incubadas
em Pato Branco.

Segundo ele, no Parque
Tecnológico há 31 empresas, mais seis empresas no
CETIS e mais 55 empresas
no Núcleo de Tecnologia da
Informação (NTI). “Fora as
do Parque Industrial e as espalhadas pela cidade, o que
faz chegar ao número aproximado de 100 empresas de
base tecnológica no Municí-

pio”, revelou.
Ele contou ainda que semanalmente há consultas de
empresas de fora procurando conhecer o município de
Pato Branco e as vantagens
de se instalar nele. “Além de
projetos para incubadora,
praticamente de três a quatro novos projetos a cada bimestre”, evidenciou.

Novas floreiras da Tupi começam a ser instaladas
Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

As novas floreiras do
canteiro central da Avenida Tupi já começaram a ser
instaladas. No início da tarde de ontem, duas novas flo-

reiras estavam colocadas na
região da baixada, próximo
a concessionária VVL.
Elas são formadas por
estruturas de concreto, revestidas por tábuas de madeira. A parte metálica das
antigas floreiras é reapro-

veitada na nova estrutura.
O secretário municipal
do Meio Ambiente, Antônio
Cezar Soares, havia adiantado na última segunda-feira (20) ao Diário, que a
colocação das novas floreiras começariam assim que

fosse concluído o trabalho
de retirada das estruturas
antigas.
As novas floreiras serão
semelhantes as antigas, com
vasos que receberão espécies de flores de acordo com
a estação do ano.

Para adoção com amor

abra seu coração e seu lar para as fofuras
Estes e mais cãezinhos estão a espera de um lar para passar um
inverno mais aconchegante. Faça um peludo feliz.

CAMPANHA:
SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE DE
PATO BRANCO
/ DIÁRIO DO
SUDOESTE

Contato
98802-6616

Duas novas estruturas já foram colocadas na
região da baixada
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Boa Esperança do Iguaçu se destaca em
transparência na gestão da covid-19
Paloma Stedile com MPPR
paloma@diariodosudoeste.com.br

Nesta semana, o Ministério Público do Paraná
(MPPR) lançou banco de dados sobre a transparência
na gestão do coronavírus.
Esse conteúdo foi levantado pelo próprio MPPR — a
partir do Centro de Apoio
Técnico à Execução (CAEx),
o qual avalia os Portais de
Transparência das prefeituras quanto à publicização dos gastos ligados a
covid-19 — e está disponível na ferramenta “Data
covid-19”.
Para classificar o desempenho geral da transparência, o MPPR pontuou
os municípios paranaenses,
distribuindo-os em três grupos: Insatisfatório (inferior
a 50 pontos), Parcialmente
Satisfatório (50 a 80 pontos) e Satisfatório (superior
a 80 pontos).
Dos 42 municípios do
sudoeste do Paraná, apenas seis (14,28%) apresentam informações adequadas
quanto à gestão dos recursos públicos relacionados
à pandemia, ou seja, obtiveram mais de 80 pontos:
Boa Esperança do Iguaçu
(7º lugar geral, entre todos
os municípios do Paraná);

Pato Branco (12º); Francisco Beltrão (30º); Mangueirinha (38º), Bom Sucesso do
Sul (45º); e Coronel Vivida
(46º).
Quanto aos municípios
parcialmente satisfatórios,
o relatório apresenta que
28 do Sudoeste possuem
desempenho entre 50 e 80
pontos: Barracão (74º geral
do Paraná); Planalto (84º);
Bela Vista da Caroba (96º);
Chopinzinho (97º); Coronel Domingos Soares (99º);
Enéas Marques (100º); Mariópolis (104º); Nova Prata do Iguaçu (114º); Palmas
(117º); São Jorge D’Oeste
(122º); Sulina (123º); Vitorino (154º); Santa Izabel D’Oeste (168º); Cruzeiro do Iguaçu (185º); Flor
da Serra do Sul (188º); Itapejara D’Oeste (192º); Salto do Lontra (205º); Santo Antônio do Sudoeste
(211º); Pinhal de São Bento (254º); Verê (257º); Capanema (269º); Marmeleiro (275º); Pérola D’Oeste
(277º); São João (281º); Renascença (299º); Bom Jesus
do Sul (304º); Honório Serpa (308º); e Ampére (316º).
Dos municípios da região, oito têm pontuação
inferior a 50: Pranchita
(325º lugar geral); Clevelândia (328º); Nova Esperança

Divulgação/MPPR

Situação em todo o Paraná sobre as informações da covid-19
do Sudoeste (333º); Salgado Filho (346º); Dois Vizinhos (351º); Manfrinópolis
(354º); Saudade do Iguaçu
(358º); e Realeza (365º).
De acordo com o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, com esse banco de dados, “formatado de
maneira bastante clara e objetiva, de modo a ser de fácil leitura por toda a população, a própria sociedade
poderá atuar no controle

das prestações de contas
de suas prefeituras e, a partir disso, cobrar de seus gestores mais transparência no
gerenciamento dos recursos
públicos”.
Além disso, conforme
Giacoia, munidos de mais
esta funcionalidade, “os
agentes do Ministério Público podem aproveitar essas
informações para a condução de ações ligadas à pandemia, notadamente na área

do patrimônio público”.

Ranking

Dos 399 municípios
paranaenses, apenas 50
(12,5%) apresentam informações adequadas quanto
à gestão dos recursos públicos relacionados a covid-19. O sistema também
aponta que 269 cidades paranaenses (64,7% do total)
têm nota geral de transparência parcialmente satis-

fatória quanto a esses gastos; e que 80 municípios
(20,1%) foram classificados
como insatisfatórios quanto à prestação dessas informações, que devem ser
públicas (como dados referentes a licitações, valores
de compras, prestadores de
serviço, entre outras). Ainda há um ranking, que indica quais são as cidades mais
bem avaliadas no quesito
transparência.

Sudoeste registra mais 75 casos de Covid-19
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

Nessa quinta-feira (23),
a região sudoeste do Paraná
registrou 75 novos casos de
coronavírus, passando a um
total de 1.821 positivados.
Conforme o boletim emitido
pela Secretaria Estadual de

Saúde (Sesa), dos confirmados, 905 já estão recuperados na região. No Sudoeste,
643 pessoas aguardam resultado do exame de testagem
para Covid-19.

Óbitos

A região teve o aumento de mais uma morte ocasionada pela Covid-19. Com

isso, das 1.821 pessoas que
contraíram a doença, 38 tiveram seu estado de saúde
agravada e evoluíram a óbito.
Clevelândia [8], Francisco Beltrão [5] e Pato Branco
[4] são os municípios com
mais mortes pela doença na
região.
Além deles, Chopinzinho [1], Mangueirinha [1],

Mariópolis [1], São João
[1], Ampére [1], Barracão
[1], Bom Jesus do Sul [1],
Enéas Marques [1], Marmeleiro [2], Nova Prata do
Iguaçu [1], Pérola D’Oeste
[1], Planalto [1], Renascença
[1], Salto do Lontra [2], Santa Izabel do Oeste [2], Santo Antônio do Sudoeste [1]
e Verê [2], registram óbitos.

No boletim estadual
não consta a morte do paciente de Realeza.

Regionais

Dos 1.821 casos confirmados de coronavírus no
Sudoeste, 947 casos foram
apontados na microrregião
de Francisco Beltrão. Na
área, a 8ª Regional de Saú-

de abrange 27 municípios.
Destes, apenas Flor da Serra do Sul não registra casos.
Os outros 874 pacientes que contraíram Covid-19 na região, são da micro de Pato Branco, coberta
pela 7ª Regional de Saúde.
Na área, somente Bom Sucesso do Sul não possui positivados para coronavírus.

Novo poço entra em operação na cidade de Pranchita
Assessoria
A Sanepar coloca em
operação o novo poço perfurado em Pranchita. A partir desta quinta-feira (23),
a unidade passa a injetar
no sistema 900 mil litros
de água por dia, garantindo o atendimento aos moradores da cidade. Com esse
poço, melhoram também as
condições do abastecimento
para a cidade de Santo Antônio do Sudoeste, uma vez

que os sistemas operam de
forma integrada. As obras
de perfuração do poço iniciaram em janeiro deste ano
e estavam previstas para serem concluídas no mês de
agosto. Porém, com esforço e determinação, a Sanepar conseguiu a antecipação
desse prazo. Com a entrada
em operação deste poço, a
Sanepar suspende o alerta
de rodízio no abastecimento de água nas duas cidades.

O gerente geral da Sanepar, Renato Mayer Bueno,
comemora a antecipação na
operação do poço. “A Sanepar, que fez todos os esforços
para manter o fornecimento
de água para a população,
também se empenhou para
que o novo poço pudesse integrar o sistema o quanto
antes, garantindo o fornecimento de água em quantidade, qualidade e regularidade”, explica Renato.

As obras de perfuração e de interligação desse
poço foram feitas emergencialmente para poder suprir
a demanda de água das duas
cidades. Os poços, instalados em Santo Antônio do
Sudoeste, perderam suas vazões em razão da prolongada estiagem que atinge o Paraná. Com a falta de chuvas
regulares, os mananciais entram em 2020, e perduram
até agora, com volumes de

água abaixo da normalidade. Algumas medidas operacionais foram adotadas,
inclusive, a utilização de caminhões-pipa para complementar o abastecimento.
Porém, essas ações não foram suficientes para a recuperação dos níveis e vazões.
A alternativa encontrada
foi a contratação de obras
de implantação de mais um
manancial para garantir que
as duas cidades tenham re-

gularidade no fornecimento
de água.
Com 225 metros de
profundidade, o poço passa a fornecer água para
Pranchita, enquanto os outros dois poços irão abastecer Santo Antônio do
Sudoeste. Os sistemas de
abastecimento vão permanecer integrados para assegurar o abastecimento
nas duas cidades em qualquer eventualidade.
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Clube de leitura em Beltrão debate obras de autoria feminina
ARQUIVO PESSOAL

Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

Desde 2018, existe em
Francisco Beltrão o clube
de leitura “Leia Mulheres”.
Mensalmente, pessoas se reúnem para discutir obras de
autoria feminina, como uma
forma de incentivar não só a
leitura como a divulgação de
livros escritos por mulheres.
Todos que se interessam por leitura e querem
conhecer um pouco mais
sobre obras produzidas por
mulheres, podem participar
do projeto, não existe uma
distinção de gênero.
Na prática, os participantes recebem a indicação
de uma obra e tem um tempo para ler e analisar o material. Nos encontros do clube de leitura, que até antes
da pandemia aconteciam,
presencialmente, além dos
leitores, existe um mediador, sempre do sexo feminino e, em algumas ocasiões,
uma pessoa convidada, para
contribuir com o debate sobre a obra da vez.
Os encontros acontecem sempre em locais de fácil acesso e de livre circulação. “Em cada encontro é

serem publicadas), repensar
como ocorre a nossa escolha referente a autoras (es)
e obras que vamos ler e possibilitar uma maior publicidade de obras femininas”,
completa.

Encontros na
pandemia

Reunião do Leia Mulheres FB antes da pandemia
conversado sobre um livro,
e cada reunião é organizada
e planejada por uma mediadora”, explica uma das mediadoras do grupo, Angélica
Servegnini de Wallau.
No clube em Francisco
Beltrão, além de Angélica,
Carla Lavorati, Mayara Cristina Yamanoe e Mara Lúcia
Fornazari Urbano da Silva
também são mediadoras.
No Leia Mulheres FB, já
houveram reuniões em que
participaram até 80 pessoas. Segundo Angélica, a participação dos leitores varia
de acordo com o livro, com
o período e com a dinâmica

de postagens e encontros.
“Aqui o grupo é bem heterogêneo e dinâmico.”
O Leia mulheres é aberto a todas as pessoas que
tem interesse em participar de um clube de leitura e
que, além disso, queiram conhecer e debater obras com
autoria feminina. Pessoas
interessadas em participar
do clube do Leia Mulheres
em Francisco Beltrão, devem encontrar em contato
com o grupo através do Instagram (leiamulheresfbe).

Objetivo

Um dos principais ob-

jetivos do Leia Mulheres
FB, de acordo a mediadora,
é trazer para debate obras
que possam alcançar uma
diversidade de mulheres,
assim como também trazer materiais que oferecem
uma discussão referentes a
questões sociais, como condições de raça, classe social, identidade de gênero e
orientação sexual.
“[O grupo busca] questionar o mercado editorial
que dá preferência a publicação de obras escritas por
homens (deste o histórico
de mulheres que precisaram
usar nomes masculinos para

Cumprindo as medidas
de prevenção ao coronavírus, as reuniões presenciais
do grupo precisaram ser
canceladas. No entanto, os
encontros têm acontecido
de maneira online. “Nosso
último encontro presencial
foi no mês de março e de á
para cá fomos cada mês testando possibilidades, avaliando e nos adaptando, já
utilizamos de grupos próprios de WhatsApp a salas
virtuais e conversas simultâneas”, conta.

Região

Em Pato Branco e Chopinzinho também existem
clubes de leitura. Pessoas
de Pato Branco podem entrar em contato com o grupo, com uma das mediadoras, Aline Demétrio, pelo
número (46) 99985-8331.
Para participar do clube de

leitura em Chopinzinho, as
pessoas podem entrar em
contato com Karina pelo número (46) 99919-8338.

Leia Mulheres

O Leia Mulheres, não é
um projeto que surgiu aqui
no Sudoeste. A iniciativa
teve início ainda em 2014,
quando a escritora Joanna
Walsh, preocupada com a
desvalorização de obras com
autoria feminina, promoveu a campanha #ReadWomen2014, na Inglaterra.
No Brasil, o projeto chegou em 2015 e foi inspirado
na iniciativa de Joanna. Porém, não ficou somente em
uma campanha. Uma das
idealizadoras no país, Juliana Gomes convidou duas
amigas para criar um clube de leitura de obras escritas por mulheres. A intenção, era transformar a ideia
da campanha em algo físico,
que pudesse atingir ainda
mais pessoas.
Atualmente o Leia Mulheres está presente em 175
municípios do Brasil. No Paraná, o clube de leitura se
encontra em 13 cidades. Entre eles três ocorrem no Sudoeste ̶ Francisco Beltrão,
Chopinzinho e Pato Branco.

Pais vendem bolos para pagar despesas e tratamento de saúde da filha
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

Em São Lourenço do
Oeste (SC), um casal está
comercializando bolos caseiros para, além de pagar
despesas mensais, comprar
uma bota ortopédica para a
filha, Hadassa, com 6 meses
de idade, que nasceu com os
pés congênitos [tortos].
Desde o nascimento da
filha, os pais estão desempregados para se dedicar ao
tratamento da pequena. Ao

longo desse tempo, precisaram voltar a morar com os
pais e resolveram empreender em casa, pois, assim poderiam conciliar os cuidados da filha com uma fonte
de renda.
De acordo com o pai de
Hadassa, Fábio de Lima, a
mãe, Priscila Rosa de Lima,
teve complicações durante
sua gestação e acabou tendo
que fazer um parto de emergência. “Minha esposa teve
uma infecção no colo do
útero, que estava passando
para bebê. Por isso, Hadassa

teve que nascer antes. Como
precisou de UTI Neo natal urgente, fomos encaminhados para Lages”, contou.
Segundo Lima, diante
da situação da filha, o casal
precisou se mudar para Lages, a cerca de 400 km de
São Lourenço do Oeste, pois
a pequena passou quase
dois meses internada.
“Ela ficou 18 dias com
antibióticos, passou por
duas transfusões de sangue, fez quatro eletrocardiogramas. Além disso,
nasceu com um canal no

ARQUIVO PESSOAL

coração muito aberto, e,
para evitar cirurgia passou
por três etapas de Ibuprofeno”, explicou.
Para se manter em Lages, durante a recuperação
de Hadassa, os pais venderam o carro e metade da
mudança, além de terem
que se desligar de seus empregos.

Venda de bolos

Hoje, já de volta em São
Lourenço do Oeste, o casal
está morando com os pais
de Lima e tem vendido bolos para ajudar na compra
de leite, fraldas, e remédios,
além de contribuir com as
despesas de casa.
Conforme explica o pai
da pequena, que trabalhava como eletricista antes do
nascimento da filha, a intenção é aumentar a venda de
bolos para conseguir, além
de pagar as despesas mensais, se mudar e também
comprar a bota ortopédica para a filha, que segundo Lima, custa cerca de R$
450.
“No momento estamos
trabalhando apenas com os
bolos porque toda semana
temos que correr atrás do
tratamento da nenê. Temos
planos, de mais para frente,
ampliarmos o nosso negócio

Na foto, os pais e a pequena Hadassa, com seis
meses de vida
fazendo mais doces e salgados diferentes”, disse contando que a filha troca seu
gesso toda semana com um
médico, em Pato Branco.
Para comprar os bolos,
que estão disponíveis nos

sabores chocolate e formigueiro, a população pode
entrar em contato com o
casal pelo número (49)
99926-5675. A família entrega o bolo para outros municípios próximos.
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Taxa de desocupação foi
de 12,4% em junho,
diz IBGE

Caixa lança linha de crédito
para antecipar saque
aniversário do FGTS

Consumidores esperam
inflação de 4,5% em 12
meses a partir de julho

Estadão Conteúdo
A taxa de desocupação no País ficou em 12,4% em
junho, um aumento de 1,7 ponto porcentual em relação
ao resultado de maio, quando estava em 10,7%. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) mensal e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A taxa de desemprego cresceu na passagem de
maio para junho em todas as grandes regiões: de 11,2%
para 13,2% no Nordeste; de 10,9% para 12,9% no Sudeste; de 11,4% para 12,4% no Centro-Oeste; de 11,0%
para 12,3% no Norte; e de 8,9% para 10,0% no Sul.
O País tinha 38,5 milhões de pessoas desempregadas ou inativas que gostariam de trabalhar em junho. Ao
todo, 17,8 milhões de brasileiros não procuraram trabalho por causa da pandemia ou da falta de vaga na localidade em que residiam, o que sinaliza um potencial para
pressionar a taxa de desemprego nas próximas leituras.
Em junho, 83,4 milhões de pessoas estavam ocupadas. Os desempregados somavam 11,8 milhões desocupados e havia outros 74,9 milhões de inativos.
Em relação a maio, houve redução de 1,1% no total
de pessoas ocupadas, além de um salto de 16,6% no total
de desocupados. Houve pressão da população inativa, que
caiu 0,6% em junho em relação a maio.
Houve elevação no total de desempregados em todas as grandes regiões, com destaque para os aumentos
ocorridos no Sudeste (18,8%) e Nordeste (18,6%).

Estadão Conteúdo
A Caixa Econômica Federal anunciou na quinta-feira,
23, o lançamento de uma linha de crédito para antecipação
de até três parcelas do saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A taxa de juros da linha
será de 0,99% ao mês - equivalente a 12,55% ao ano - e a antecipação poderá ser solicitada a partir de segunda-feira, dia
27. O valor mínimo total para antecipação será de R$ 2 mil.
O anúncio foi feito virtualmente pelo presidente da Caixa
Econômica Federal, Pedro Guimarães. Segundo ele, a nova linha representará um reforço no orçamento das famílias neste momento de crise, provocada pela pandemia do novo coronavírus. A expectativa da Caixa é de que 1 milhão de clientes
acessem os recursos de forma antecipada, o que representa a
injeção de R$ 5 bilhões na economia, via crédito.
Lançado pelo governo Jair Bolsonaro antes mesmo da
pandemia do novo coronavírus, o saque aniversário permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, sempre no mês de aniversário.
De acordo com a Caixa, existem atualmente 61 milhões
de trabalhadores vinculados ao FGTS, com R$ 390 bilhões
depositados em contas. Do total, 6,1 milhões de trabalhadores aderiram ao saque aniversário, sendo que 3,9 milhões
são clientes da Caixa. São estes os trabalhadores que poderão, a partir da próxima segunda-feira, solicitar à Caixa a antecipação de até três parcelas do benefício. “A expectativa é
de que 1 milhão de clientes antecipem o saque aniversário”,
afirmou Guimarães.

Estadão Conteúdo
A mediana da inflação esperada pelos consumidores
para os próximos 12 meses recuou 0,3 ponto porcentual em julho, para 4,5%, ante um resultado de 4,8% obtido
em junho, segundo o Indicador de Expectativa de Inflação
dos Consumidores, divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em relação a julho de 2019, houve redução de
0,8 ponto porcentual.
Na distribuição por faixas de inflação, 17% dos consumidores projetaram em julho valores abaixo do piso de
2,5% da meta de inflação de 4% perseguida pelo Banco
Central em 2020. Já a proporção de consumidores projetando inflação acima da meta de inflação para 2020 diminuiu de 44,8% em junho para 42,8% em julho.
Na análise por faixas de renda, todas diminuíram suas
expectativas medianas para a inflação nos 12 meses seguintes, principalmente as famílias de menor poder aquisitivo. Entre as famílias com renda mensal até R$ 2,1 mil,
as expectativas caíram de 5,7% em junho para 5,2% em
julho, menor valor desde setembro de 2007 (4,9%). Para
as famílias mais ricas, com renda acima de R$ 9,6 mil
mensais, as expectativas recuaram de 3,7% para 3,6%,
novo piso histórico da série.
O Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores é obtido com base em informações da Sondagem
do Consumidor. Aproximadamente 75% dos entrevistados respondem aos quesitos relacionados às expectativas de inflação.

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

23/07/20

CÂMBIO

23/07/20

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Baixa: 1,91%

102.293 pontos

Volume negociado: R$ 29,26 bilhões
100.553 102.888 104.426 104.309 104.289 102.293

EURO
Var. julho: -4,17%
R$ 5,212
R$ 5,213

Alta: 1,94%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

EURO TURISMO

Var. julho: -5,68%
R$ 5,1641
R$ 5,1647

Alta: 1,05%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO

16/07

17/07

20/07

21/07

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Cogna ON
Viavarejo ON
Tim Part. ON
Cielo ON
Magazine Luiza ON

22/07

%
-2,08%
-0,66%
-2,11%
-6,82%
-7,00%
-8,43%
-5,43%
-5,02%

23/07

R$
22,57
58,85
26,50
8,75
19,80
14,77
5,22
80,40

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio (22/07)

%
26.652,33
6.211,44
13.103,39
22.751,61

-1,31
+0,07
-0,01
-0,58

OURO - BM&F
23/07

var. dia
R$ 313,14 /grama

+2,75%

IR

DÓLAR TURISMO
Var. julho: -4,55%
R$ 4,91
R$ 5,46

Alta: 2,06%
Compra
Venda

Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

Parc. a
deduzir
142,80
354,80
636,13
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 - contribuições
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

SELIC/IR
IR 2020 - A 2ª parcela do IR 2020 vence
com taxa de juros Selic de 1%.
TAXA SELIC
0,28%
0,24%

MÊS
Jun/20
*Jul/20

em 31/07,

TAXA SELIC
0,21%
1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%
Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Var. julho: -1,86%
R$ 5,69
R$ 6,33

Alta: 2,26%
Compra
Venda

Índices em %
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
IPCA-15 (IBGE)
IPC (FIPE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)
IPA-DI (FGV)
IPC-DI (FGV)
INCC-DI (FGV)

jan

fev

0,19

0,17

0,21

0,25

0,71

0,22

0,29

0,11

0,48

-0,04

0,09

0,01

-0,13

-0,03

0,59

-0,01

0,38

0,33

mar
0,18
0,07
0,02
0,10
1,24
1,64
2,33
0,34
0,26

Índice
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

mai
1,0246
1,0240
1,0668
1,0610

jun
1,0205
1,0188
1,0651
1,0681

jul
1,0235
1,0213
1,0731
1,0784

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene
Libra esterlina
Peso argentino

R$ 0,0484
R$ 6,59
R$ 0,07

US$ 1 É IGUAL A:
Iene
Libra esterlina
Euro

106,86
0,78
0,86

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

abr

mai

jun

ano

-0,23

-0,25

0,30

0,36

-0,31

-0,38

0,26

0,10

-0,01

-0,59

0,02

0,37

-0,30

-0,24

0,39

0,34

0,80

0,28

1,56

4,39

0,05

1,07

1,60

4,54

0,11

1,77

2,22

6,40

-0,18

-0,54

0,36

0,55

0,22

0,20

0,34

1,74

12m
2,35
2,13
1,92
2,62
7,31
7,84
10,56
2,22
3,68

OUTROS INDICADORES
mai
TJLP (%)
4,94
Sal. mínimo
1.045,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 2,25%

PREVIDÊNCIA

jun
4,94
1.045,00
0,2466
23,54

jul
4,91
1.045,00
0,2466
23,54

COMPETÊNCIA JUNHO

Venc.: empresas 20/7, pes.físicas 15/7, emp. domésticos 6/7. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Facultativo

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre R$ 1.045,00
(R$ 114,95) e R$ 6.101,06 (R$ 671,12), através de GPS.

Contribui com 20% sobre qualquer valor entre R$ 1.045,00
(R$ 209,00) a R$ 6.101,06 (R$ 1.220,21), através de carnê.

Autônomo

Empregados - taxas de desconto

1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.045,00 (R$ 209,00) a R$ 6.101,06 (R$
1.220,21).
2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11% sobre o máximo de R$ 6.101,06 (R$ 671,12) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: desconto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.101,06 (R$ 671,12). Se não atingir este
teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$
6.101,06.
4) Aut. especial: sobre R$ 1.045,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposentadoria é por idade..

Taxa até R$ 1.045,00 (sal. mínimo)
Taxa entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60
Taxa entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40
Taxa entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06

7,5%
9%
12%
14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os valores obtidos.
EMPREGADOR Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

SALÁRIO FAMÍLIA 2020
Salários até R$ 1.425,56

POUP. ANTIGA

48,62

LOTES - ATACADO

Junho/20
Julho/20

NOVA POUPANÇA
Junho/20
Julho/20

ano
3,04
3,55

12 m
6,17
6,17

%
0,1733
0,1303

ano
1,38
1,51

12 m
3,37
3,12

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

Junho/20
Julho/20
Período
27/5 a 27/6
28/5 a 28/6
1/6 a 1/7
2/6 a 2/7
3/6 a 3/7
4/6 a 4/7
5/6 a 5/7
6/6 a 6/7
7/6 a 7/7
8/6 a 8/7
9/6 a 9/7
10/6 a 10/7
11/6 a 11/7
12/6 a 12/7
13/6 a 13/7
14/6 a 14/7
15/6 a 15/7
16/6 a 16/7
17/6 a 17/7
18/6 a 18/7
19/6 a 19/7
20/6 a 20/7
21/6 a 21/7
22/6 a 22/7
23/6 a 23/7
24/6 a 24/7
25/6 a 25/7
26/6 a 26/7
27/6 a 27/7
28/6 a 28/7
1/7 a 1/8

POUP
ANTIGA
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

POUP
NOVA
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1733
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303

TR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

CUB PARANÁ
Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2
MAI
JUN %m %ano %12m
Paraná
1.611,44 1.615,33 0,24 1,37 5,10
Norte
1.602,77 1.593,42 -0,58 -0,03 3,11
Noroeste 1.387,65 1.392,97 0,38 -5,92 -3,55
Oeste
1.620,72 1.623,02 0,14 1,02 5,51

SAL. MÍNIMO - PARANÁ
Grupo 1
R$ 1.383,80
Trab.s na agricultura.
Grupo 2
R$ 1.436,60
Serviços administrativos,
domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

23/07/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Abr/20
Mai/20

Var. julho: -4,53%
R$ 4,91
R$ 5,48

Alta: 2,05%
Compra
Venda

Var. julho: -2,45%
R$ 6,0007
R$ 6,0034

Alta: 1,36%
Compra
Venda

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

Grupo 3
R$ 1.487,20
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4
R$ 1.599,40
Técnicos nível médio.
*Valores válidos de 01/01/20
a 31/12/20

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

TRIGO - saca 60kg
R$
114,00
112,00
107,00
107,00
107,00
107,00

SEM
0,9%
2,3%
0,9%
1,4%
0,9%
0,9%

30 d.
4,6%
5,7%
3,4%
3,9%
3,4%
3,4%

2,1%
4,4%
2,3%
1,1%
2,1%
2,2%

5,3%
4,4%
0,0%
2,2%
3,2%
0,0%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá
Sudoeste
Cascavel
Maringá
Ponta Grossa
Guarapuava

49,50
47,00
45,00
46,50
48,00
46,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
69,00
68,00
68,00
68,00

SEM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

30 d.
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO
Bezerro (1)
Boi gordo (2)
Café (3)
Algodão (4)

23/07
2.088,03
222,40
509,02
280,79

DIA
-0,14%
0,34%
0,17%
0,98%

MÊS
5,81%
1,83%
0,24%
3,58%

1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vista
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.

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

PREÇO AO PRODUTOR
Produto

23/07/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias
30 dias
SOJA
saca 60 kg
99,29
0,0%
0,4%
2,5%
MILHO
saca 60 kg
41,22
-0,4%
-0,3%
4,2%
TRIGO
saca 60 kg
58,21
0,0%
0,1%
0,8%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
207,58
2,4%
6,0%
-13,0%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
215,25
1,5%
6,4%
7,4%
BOI GORDO
arroba, em pé
211,60
-0,2%
0,6%
5,6%
SUÍNO
kg, vivo
5,82
-0,2%
15,7%
38,2%
ERVA MATE
arroba
15,52
-0,3%
-0,3%
-0,3%
FRANGO
kg, vivo
2,80
0,0%
0,0%
0,0%
Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

F Belt.
R$
99,00
42,00
59,00
210,00
5,50
-

Pato B.
R$
100,00
42,20
58,00
210,00
190,00
210,00
5,30
13,00
-

MERCADO FUTURO
BOLSA DE CHICAGO (CBOT)
SOJA
Cont.
ago/20
set/20

23/07/20
MILHO

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

FECH.
906,25
900,75

*DIF. 1 SEM.
7,00
1,4%
6,75
1,4%

1 MÊS
3,9%
3,6%

290,40
293,10

3,80
3,70

Cont.
set/20
dez/20

FECH.
328,00
335,50

*DIF. 1 SEM.
0,50 -0,7%
0,75 -0,6%

1 MÊS
-0,3%
-0,4%

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

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
ago/20
set/20

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

1,2%
1,2%

0,7%
1,4%

set/20
dez/20

529,50
534,75

-5,00
-5,00

-1,1%
-1,1%

7,8%
7,2%

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

BOLSA DE NOVA YORK (NYBOT)
CAFÉ
Cont.
jul/20
set/20

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

FECH.
107,50
110,30

*DIF. 1 SEM.
-0,85 10,7%
-0,70 12,2%

1 MÊS
11,7%
12,3%

23/07/20
ALGODÃO

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

Cont.
out/20
dez/20

FECH.
61,68
61,92

*DIF. 1 SEM.
-1,06
-1,9%
-0,62
-1,0%

1 MÊS
2,2%
4,2%

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

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F)
MILHO - R$/saca 60 kg

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont.
nov/17
mai/18

FECH.
20,66
21,25

BOI GORDO - R$/arroba
ago/17
set/17

141,88
142,98

*DIF. 1 SEM.
0,0%
-0,09
0,2%
-0,07

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

*DIF. 1 SEM.
0,02
-2,4%
0,09
-0,7%

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

Geral
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Conselho de Segurança de Pato Branco
elege nova diretoria
Assessoria
Foi realizada, na quarta-feira (22), a eleição da
nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), no auditório da Delegacia da Mulher
em Pato Branco. O evento
foi presidido por Major Vicente, comandante do 3º
Batalhão da Polícia Militar
(3º BPM) e membro nato do
Conselho.
A nova diretoria, composta por lideranças comunitárias de Pato Branco, terá
como missão reestruturar o
Conseg, que estava desativado. Para o presidente eleito, com ampla experiência
na área como policial rodoviário federal aposentado,
Edison Luiz Outeiro, “os desafios são grandes por conta das demandas crescentes
do município no setor de segurança pública, mas será a
comunidade que dirá quais
serão as prioridades”.

Objetivo

Os conselhos de segurança surgiram para que
a comunidade se reunisse
e pensasse em estratégias

ASSESSORIA

A eleição foi por aclamação e coordenada por Major Vicente
de enfrentamento dos problemas de segurança, tranquilidade e insalubridade,
orientados pela filosofia de
Polícia Comunitária.
O empresário Rubens
Slonski integra a nova diretoria e destaca que, ao receber o convite para integrar o
grupo, aceitou porque a segurança é um dever do Estado, mas compromisso de
todos.
“Acredito que este grupo poderá fazer um bom
trabalho para o município,
como auxiliar as forças de
segurança na busca de alternativas para a melhoria
da estrutura no setor”.
O diretor do Departamento Municipal de Trân-

sito de Pato Branco (Depatran), Coronel Robertinho
Dolenga, também alertou
para a importância de a comunidade debater o tema
segurança pública por meio
do Conselho de Segurança.
A eleição foi por aclamação e coordenada por
Major Vicente, o qual vai
encaminhar a ata à Secretaria de Segurança Pública, que deverá empossar a
nova diretoria por meio de
ato administrativo.
“Esta diretoria, pelas
pessoas que a compõe, conseguirá sem dúvida integrar
a comunidade com as autoridades policiais, e desenvolver ações que contribuirão
para melhorar a qualidade

de vida da população, através de uma cidade mais segura”, afirmou o comandante militar da região.

Nova
diretoria

Presidente: Edison Luiz
Outeiro
Vice: Meri Aparecida Moraes
1º Secretário: Josué
Kehrwald de Moraes
2º Secretário: Natan Bertol
1º Tesoureiro: Roberto Ivan
Rossatti
2º Tesoureiro: Nilson Ascari
Conselho Fiscal: Ney
Lyzandro Tabalipa, José
Rubens Slonski e Altir
Bergamaschi

Remanso da Pedreira será contemplado com gerador solar
Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

O Remanso da Pedreira será a entidade beneficiada com um gerador de energia fotovoltaica, doado pela
empresa Renovigi Energia
Solar. A entidade recebeu
o maior número de indicações em uma postagem no
Instagram da empresa, que
realiza um projeto para viabilizar a doação de equipamentos para entidades sociais de todo o Brasil.
A comunidade rotária
de Pato Branco promoveu

uma mobilização para que
a entidade beneficiada fosse o Remanso da Pedreira,
projeto que atende a crianças em situação de vulnerabilidade social. O movimento foi articulado pelos oito
clubes de Rotary locais em
parceria com a empresa E3
Engenharia.
O equipamento seria
doado para a entidade que
tivesse o maior número de
indicações por meio de comentários em uma postagem específica no Instagram
da Renovigi. O movimento
que beneficiou o Remanso

também selecionou entidades no Rio Grande do Sul e
em Santa Catarina.
De acordo com Cassiano Alba, articulador da
ideia e membro do Rotary Club de Pato Branco ‒
Sul, as próximas etapas envolvem
a
formalização
da doação, aprovação do
projeto junto a Copel, instalação e vistoria por parte
da companhia.“Acreditamos
que em 60 dias todo esse
processo seja desenrolado”,
estima.
Segundo ele, o gerador
deverá contribuir para a re-

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

dução dos custos com energia elétrica por parte da
entidade, que promove oficinas e atividades artísticas,
esportivas e de saúde para
várias crianças.

Caixa divulga orientação para desbloqueio de contas
Agência Brasil
A partir de ontem (23),
os usuários do Caixa Tem,
usado no recebimento do
auxílio emergencial, que tiveram contas bloqueadas
preventivamente por inconsistência cadastral poderão
realizar o envio de documentos por meio do aplicativo para realizar o desbloqueio em até 24 horas. O
Caixa Tem apresentará as
orientações necessárias que
o beneficiário deverá seguir
no próprio aplicativo.
No caso de contas bloqueadas por indícios de

fraudes, os usuários serão
informados por meio do
aplicativo Caixa Tem para
que se dirijam a uma agência
de acordo com calendário
escalonado por mês de aniversário. Segundo o banco,
o objetivo é evitar filas nas
agências e aglomerações.

Combate a
fraudes

O banco disse ainda
atua de forma conjunta com
os órgãos de segurança pública para mitigar riscos de
fraudes e garantir nível ade-

quado de segurança no pagamento do auxílio emergencial e demais benefícios
sociais.
A Caixa reforça que o
aplicativo tem “múltiplos
mecanismos integrados de

segurança, mantendo-se inviolável e seguro”. “Recomenda-se aos usuários utilizar apenas os aplicativos
oficiais da Caixa e jamais
compartilhar informações
pessoais”, diz o banco.

Veja as datas dos desbloqueios:
Mês de aniversário

Data para os desbloqueios
(início)
Janeiro, fevereiro e março .......... até 24 de julho
Abril e maio ......................................... de 27 a 31 de julho
Junho e julho ..................................... de 3 a 7 de agosto
Agosto, setembro e outubro .... de 10 a 14 de agosto
Novembro e dezembro ............... de 17 a 21 de agosto
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Tesouro e B3 zeram
taxa de custódia no
Tesouro Selic até
estoque de R$ 10 mil
Estadão Conteúdo
O Tesouro Nacional e a B3 zeraram a taxa de custódia para os investimentos no Tesouro Selic até o estoque de R$ 10 mil, conforme nota divulgada nessa
quinta-feira (23), por ambos. A mudança entra em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto. Antes, estava
em 0,25% ao ano.
Às 15h30, o subsecretário da Dívida Pública do Tesouro, José Franco, e o diretor de Relacionamento com
Corretoras, Bancos de Investimento e Serviços Qualificados da B3, Felipe Paiva, farão uma live pelo Instagram do Tesouro Direto sobre o assunto.
Segundo o Tesouro e a B3, a zeragem representa “mais um marco” da série de inovações e melhorias, “que incluem a análise contínua de seus custos
de manutenção e aprimoramento e que vêm sendo conduzidas pelo Tesouro e pela B3”. A taxa de
custódia havia diminuído pela última vez, de 0,30%
para 0,25% para todos os títulos, em 1º de janeiro
de 2019.
A medida beneficia mais de 53% de todos os investidores ativos do programa, segundo Tesouro e
B3.
“O Tesouro Direto tem hoje quase 1,3 milhão de
investidores ativos. Com a zeragem da taxa, um terço
deles ficariam completamente isentos de tarifa. Mas,
como a medida isenta o pagamento para todos os investidores em Tesouro Selic até o limite de R$ 10 mil
em estoque, todos que possuem esse título, e que respondem por 53% da base de investidores ativos do
programa, acabarão de alguma maneira sendo beneficiados”, detalha a nota.
“O Tesouro e a B3 reafirmam o seu compromisso
de monitorar constantemente as oportunidades de reduções estruturais na taxa de custódia cobrada pela
B3”, finaliza o texto.
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Na terça-feira (21), teve início as obras de infraestrutura do que será a maior
fábrica de queijos do Brasil, pertencente a Piracanjuba. A solenidade dessa
terça em São Jorge DʼOeste, contou com a presença dos deputados da região
e do governador Ratinho Junior

Emanuela,
mamãe
Francieli
e papai
Jeverton
Quevedo.
Foto Casulo
Baby
Fotograﬁa

No último dia 22
de julho o patobranquense Marcelo
Bier, atleta proﬁssional
de Powerlifting
(levantamento de
peso), completou
mais um ano de vida.
A comemoração foi
muito simples para
evitar aglomerações.
Mas o Marcelo
agradece a todos que
mandaram mensagens
de felicitações em
suas redes sociais e
Whatsapp
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FOTO DO DIA

ARTIGO
PAULO TESSARO

Uma dose de vitamina N
Por Ginessa Corrêa Lemos

O nascer do sol em Pato Branco, na quinta-feira (23), pareceu poema de Vinícius de
Moraes, aquele que diz: “um novo dia vem nascendo; um novo sol já vai raiar; parece a
vida, rompendo em luz; e que nos convida a amar”.

NAYARA LAIS TEDESCO

Amigos: a família que a gente escolhe
Esta semana comemoramos o
dia do amigo, esse ano talvez um
pouco diferente, seja por que precisamos estar longe, seja por conta
das circunstâncias, mas vamos entender a importância desse afeto em
nossas vidas e em todas as fases.
Quando criança, a amizade é
papel importante no processo de
desenvolvimento da socialização. O
processo se inicia na família, na convivência com os outros aprendemos
sobre ele, nós e o mundo.
Na adolescência, a amizade faz
parte do processo de independência. É nesse período que se descobre
quem se quer ser ou de quem se é
de fato. Quando os objetivos e ideais
são parecidos, os amigos se tonam
a família escolhida, porque também
decidimos quem pode ficar e participar da trajetória.
Com o tempo, a lista de amigos
é formada por aqueles que perma-

necem, ou seja, que possuem uma
ligação. Os amigos são pessoas que
dividem situações e momentos. Porem pode haver momentos em que,
as pessoas serão passageiras, isso
não é ruim, cada amizade trará uma
vivência e uma experiência única
e precisamos valorizar isso e cada
momento que é nos dado.
Amigos nos aceitam por inteiro e encontrar eles, não é uma tarefa fácil, quando se trata da complexidade das relações humanas. Em
uma relação ambos, precisam estar dispostos à experiência de se conectar em um nível profundo, oferecendo o que há de melhor dentro da
gente. Amigos são aqueles em quem
confiamos, dividimos histórias, opiniões, aprendizados, segredos, risadas, memórias, silêncios e as dores.
É nessa troca que, conhecemos
o outro e é assim que a gente se reconhece, porque os amigos tam-

bém são as referências de nós mesmos. Compartilhamos os momentos
da nossa vida com pessoas que são
importantes para nós, que também
possamos confiar. Nós, seres humanos precisamos de conexão, de
calor humano então vamos reconhecer importância dessas experiências. Estabelecer novas amizades,
bem como manter e cultivar antigas,
é uma forma prazerosa e saudável
de viver a vida.
Psicóloga, coach, atendimentos
psicológicos no Instituto Flor de
Lis e membro do Núcleo
da Mulher Empresária de
Pato Branco - NUME

Aos poucos as portas foram se fechando, primeiro as empresas, depois o comércio e por fim as nossas casas. Conforme as recomendações das autoridades de saúde e para a segurança de todos, no dia 17 de março os parques nacionais
também foram fechados e, na sequência, outras áreas naturais protegidas, como parques municipais, reservas particulares e até mesmo as praias.
Parques Nacionais protegem áreas naturais com atrativos turísticos importantes, como as Cataratas do Iguaçu, o
Cristo Redentor e as praias de Jericoacoara. A procura desses
ambientes por visitantes gera renda para inúmeros pequenos
negócios e comunidades. De acordo com o ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em 2017
os visitantes gastaram cerca de R$ 2 bilhões, foram gerados
aproximadamente 80 mil empregos diretos e R$ 2,2 bilhões
em renda. Com o fechamento dos parques todos esses empregos e receita foram drasticamente reduzidos, afetando famílias que dependem destes recursos para sobreviver.
Criatividade, solidariedade e coletividade estão sendo
fundamentais para encontrar alternativas que buscam minimizar a difícil situação de tantos trabalhadores. Algumas
comunidades afetadas se organizaram. Na Área de Proteção
Ambiental da Ilha do Combu (PA), por exemplo, onde a população local passou a vender seus produtos via internet e
criou vouchers promocionais para visitas futuras. Contudo,
como nem todos têm essa opção, a alternativa foi contar com
o movimento de esforços coletivos. Para atender as comunidades diretamente impactadas no entorno dos parques onde
atua, o Grupo Cataratas, lançou uma campanha de arrecadação onde os doadores são contemplados com ingressos para
as Cataratas do Iguaçu, o BioParque do Rio, o Cristo Redentor
e o AquaRio. Com o valor arrecadado estão sendo distribuídas
cestas básicas para as comunidades e equipamentos de proteção individual (EPIs) para profissionais de saúde que estão
na linha de frente dos hospitais do Rio de Janeiro.
Na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
(GO), a AVE - Associação de Amigos dos Parque Nacional dos
Veadeiros estima que 3.000 pessoas estão em situação de
vulnerabilidade devido o fechamento do parque e ao encerramento das atividades de turismo. Uma campanha solidária
foi criada para segurança alimentar dos afetados enquanto a
região se prepara para o retorno dos turistas.
Estar ao ar livre nunca foi tão desejado. Estar na natureza
sempre significou saúde. E somente a Vitamina N (N de natureza), como afirma o escritor e pesquisador Richard Louv, nos
traz restauração e qualidade de vida, entre muitos outros benefícios. Não precisa ser no meio de uma floresta ou em uma
praia paradisíaca, basta abrir a janela de casa que ela está ali
convidando para uma experiência por meio do céu, das nuvens, ou até mesmo daquele vasinho de flores que exige o
seu cuidado. O importante é procurar o que mais te agrada,
te deixa confortável e se conectar.
Enquanto isso, podemos aproveitar para planejar onde e
como vai ser a próxima dose de saúde em uma área natural.
A natureza nos mostra o quanto cada ser precisa estar conectado e em cooperação para que tudo esteja em equilíbrio. É
com essa lição que comunidades, empresas e instituições estão conectadas, se preparando para receber a todos de forma segura, no tempo certo e contando, é claro, com a cooperação dos visitantes para que tudo volte ao equilíbrio. Seja
para cochilar na sombra ou tomar um banho de sol para repor as vitaminas; seja em trilhas para diversão ou para se
exercitar. Meditar, orar, brincar, ou apenas observar. Quando puder, tome sua dose de vitamina N! Os parques e as áreas naturais oferecem saúde e esperam a todos com o cenário
perfeito para as selfies.
Administradora da Reserva Natural Salto Morato na
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza
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Cidade-sede dos Jogos Centro- Assegura a troca de um produto
defeituoso em até 30 dias
Americanos e do Caribe de 2002
Adoçante Esporte radical pra- (?) Maiden, Preocupação de
silvestre ticado em penhascos banda
motoristas na serra
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O livrão sobre os
personagens interpretados
pela Gi no Luccas Toon.

HORÓSCOPO

facebook.com/tionenetours

contato@tionenetours.com.br

ÁRIES 21/03 A 20/04

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Ótimo dia para tratar com pessoas de alta posição, com políticos
e personalidades governamentais
e administrativas. Lucrará nos negócios relacionados com navegação, no comércio de atacado ou de
grande escala.

Muito bom aspecto astral para lucrar
em negócios que há muito iniciou e
para ser bem sucedido proﬁssional e
ﬁnanceiramente. Sucesso romântico. Mais compreensão em tudo para
você aproveitar.

Dia em que deverá enfrentar alguns
obstáculos em seu lar. Mas se usar
de fato a inteligência, conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para
adquirir a casa própria e para elevar-se no campo proﬁssional.

Negativo ﬂuxo astral para mudanças de emprego, atividades ou residência. Tendência à depressão
psíquica, o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Dia propício ao sucesso na investigação de todo e
qualquer assunto.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Os aspectos astrais indicam relações harmoniosas com o cônjuge,
pessoas amigas, vizinhos e familiares. O êxito ﬁnanceiro, proﬁssional e social, também será evidente.
Bom ao amor.

Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom ﬂuxo de Vênus.
Contudo, procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem
como os familiares e a pessoa querida. Loteria favorecida.

Esmero e capricho demasiados poderá resultar em perda de tempo.
Cuidado com o perigo de escândalo que terá de passar. Faça o que tem
a fazer com brevidade. Terá boas
chances de viajar.

Procure agir de forma dinâmica e
com mais tato, sem impor sua autoridade. Você tem gênio forte e
nem sempre os outros aceitam.
A pessoa amada está merecendo
maior atenção da sua parte. No
trabalho, haja com mais vontade.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

As pessoas do seu signo, são, realmente, mais favorecidas nesta fase
astrológica. Aproveite o dia para se
dedicar à vida sentimental, cultural,
intelectual e tiver um bom resultado nas relações humanas.

Aproveite-o para colocar em dia
seus assuntos pendentes e resolver
uma situação com a pessoa amada. Se ainda não se casou, poderá
ﬁcar noivo ou casar-se agora. Fase
propícia.

Boa inﬂuência astral para você. Terá
paz no setor amoroso, a ajuda dos
amigos, parentes e religiosos para
elevar seu estado de espírito e será
bem sucedido nos divertimentos.
Obterá favor de pessoas religiosas
ou de autoridades.

Conte hoje com a poderosa proteção das pessoas em quem conﬁa. Boas inﬂuências para revelar
planos para o futuro, fazer amigos,
obter resultados positivos e práticos. Dia bom para relações com
pessoas de amigas.
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Segurança

PLANTÃO
Roubo de celular

Uma mulher teve o seu
celular roubado por um homem na última quarta-feira,
por volta das 19h, na rua Tapir, centro de Pato Branco. A
vítima relatou a Polícia Militar que o assaltante arrancou
o celular das suas mãos e saiu
correndo. Durante as buscas,
os policiais receberam informações de que havia um rapaz tentando vender um celular no bairro Alvorada. Os
policiais foram ao local e localizaram o suspeito, que estava com o aparelho roubado da mulher. Ele foi preso e
encaminhado à Delegacia da
Polícia Civil para as devidas
providências.

Furto qualificado

Um morador da linha
Macagnan, em Francisco Beltrão, acionou a Polícia Militar
na última quarta-feira e comunicou sobre o arrombamento da porta da frente da
sua residência. O ladrão levou
um televisor de 42 polegadas,
um botijão de gás de 13kg e
um cilindro elétrico. Os policiais foram até o local e realizaram buscas, mas não conseguiram localizar o ladrão.

Apreensão
de arma

A Polícia Militar apreendeu na tarde da última quarta-feira na linha Palmital, em
Clevelândia, uma espingarda calibre 44 e quatro munições intactas. A arma estava
na casa de um homem acusado de violência doméstica.
Ele foi preso e encaminhado,
juntamente com a espingarda e às munições, à Delegacia
da Polícia Civil de Pato Branco para as providências cabíveis ao fato.

Contrabando

Uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai avaliada em mais de
R$ 2,5 milhões foi apreendida por policiais militares do
19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM). A ação policial
aconteceu na madrugada de
quinta-feira (23) na cidade
de Guaíra. Os policiais militares estavam dando cumprimento a Operação 19, quando avistaram uma carreta em
alta velocidade e fizeram a
abordagem ao veículo, que
tinha dois ocupantes. Durante as buscas, os militares estaduais encontraram mil caixas
de cigarros contrabandeados,
equivalente a 50 mil pacotes.
Ao fazer a busca pessoal, a
equipe policial encontrou R$
2,5 mil em espécie nas roupas
íntimas de um dos homens.
A carga, avaliada em mais de
R$ 2,5 milhões, a carreta e os
dois homens foram encaminhados para as medidas cabíveis sobre o fato.
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BPFron apreende mais de 40kg de maconha
na região de fronteira
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Policiais do Batalhão
de Polícia de Fronteira
(BPFron) seguem combatendo o tráfico de drogas e contrabando de mercadorias na
região de fronteira. Durante
patrulhamento na tarde de
quarta-feira, em Barracão,
os policiais tiraram de circulação mais 43,850kg de
maconha.
Conforme nota divulgada pelo BPFron, a droga estava no interior de um Gol,
que foi encontrado abandonado em Barracão. Os policiais realizaram buscas nas
imediações, mas o motorista do veículo não foi localizado. Em consulta ao sistema, foi constatado que o Gol

Divulgação

não possuía alerta de furto.
A apreensão faz parte da Operação Hórus, que
vem sendo desenvolvida em
toda a fronteira do Paraná
com a Argentina e o Paraguai. O trabalho envolve todas as forças de segurança
do Estado e do País. O Gol
e a droga apreendida foram
entregues na Delegacia da
Polícia Civil de Barracão.

A maconha
estava no
interior de um
Gol que foi
encontrado
abandonado
em Barracão

Vinho

Na quarta-feira à noite, policiais do BPFron fizeram mais uma apreensão
de vinho contrabandeado
da Argentina. Eles estavam
realizando buscas por um
veículo escuro na BR-163,
em Barracão, quando um
pedestre ao avistar a viatura saiu correndo para trás

de uma residência, não sendo localizado.
Já com apoio da Polícia Militar de Bom Jesus do
Sul, deram continuidade nas
buscas e avistaram pela janela da casa dos fundos que
havia uma grande quantidade de caixas de vinho oriun-

do da Argentina. Os policiais entraram no imóvel e
encontraram 122 caixas de
vinho, totalizando 732 garrafas de 750 ml cada.
A equipe policial entrou
em contato com o proprietário da residência. Ele informou que alugou o imó-

vel para um homem, que só
chega e sai rápido e sempre
durante a noite. Como não
havia ninguém no local para
apresentar nota do vinho, os
policiais fizeram a apreensão e entregaram na Delegacia da Receita Federal para
as devidas providências.

Estado registra queda de acidentes, mortes e feridos
O Paraná registrou queda no número de acidentes,
feridos e mortes no trânsito no primeiro semestre do
ano. Levantamento da Polícia Militar mostra a ocorrência de 35.606 acidentes em
vias urbanas e rodovias estaduais. O número representa redução de 23,8% em relação ao mesmo período do
ano passado, quando foram
registrados 46.759 acidentes.
No
período
houve
13.176 feridos e 454 óbitos, contra 17.950 feridos e
564 mortes do ano anterior.
A queda é de 26,6% em feridos e 19,5% em óbitos. A
média foi de 195,6 acidentes e dois óbitos por dia no
trânsito do Estado. O balanço aponta, ainda, que
nas vias urbanas ocorreram 30.878 acidentes, com
10.501 feridos e 158 mortes, de janeiro a junho deste
ano. Os números são inferiores aos registrados no mesmo período de 2019, quan-

do foram 41.964 acidentes,
14.595 feridos e 213 óbitos.
O isolamento social contribuiu para a redução dos acidentes. Já nas rodovias estaduais, onde o trânsito de
veículos pesados e de carga continuou normalmente durante a pandemia, não
houve grande impacto no
tráfego e, consequentemente, nos dados. No semestre
houve 4.728 acidentes, com
2.675 feridos e 296 mortes,
ao passo que no mesmo período do ano passado foram
4.795 acidentes com 3.355
feridos e 351 mortes.
Na Capital, o Batalhão
de Polícia de Trânsito (BPTran) também registrou redução. No primeiro semestre
deste ano foram contabilizados 2.352 acidentes contra
2.993 no ano passado. O número de feridos foi de 1.842
neste ano, contra 2.385 em
2019. Neste ano houve 18
óbitos no local do acidente
e em 2019 foram 30 mortes no trânsito. Os autos de
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e, consequentemente, os casos de acidentes.
O comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), tenente-coronel
Mario Henrique do Carmo,
destaca que a redução dos
acidentes e mortes alivia o
sistema hospitalar, sobrecarregado com outras demandas, principalmente com pacientes diagnosticados com
coronavírus. “Temos que
considerar que, lamentavelmente, as vítimas de aciden-

te de trânsito numa situação
de normalidade tendem a
ocupar em torno de 60% dos
leitos de UTI. Se considerarmos que esse número reduziu, teremos uma demanda
menor nos hospitais, uma
ocupação menor desses leitos, deixando-os disponíveis
para o atendimento das vítimas da pandemia”, destacou.
Para
o
comandante, a redução dos acidentes no trânsito pode impactar numa maior consciência
dos cidadãos, para valorizarem a vida. Ele destaca ainda
que é possível que num cenário sem pandemia, com a
participação ativa da sociedade, os números de acidentes caiam ainda mais.
“Toda a situação que
envolve a pandemia toca as
pessoas sobre a valorização
da vida humana, e acreditamos que isso possa também
refletir nos números de acidentes de trânsito quando
voltarmos à normalidade”,
finalizou. (AEN)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na
noite de quarta-feira (22),
268,8 mil dólares, que estavam sendo transportados
no estepe de uma camionete, em Santa Terezinha de
Itaipu.
Por volta das 20h30,
agentes da PRF abordaram
um motorista de 36 anos,
que conduzia uma Amarok alugada. Em vistoria, os
agentes encontraram, dentro do pneu estepe da camionete, 268,8 mil dólares,
que convertidos para a mo-

eda nacional, atinge a soma
de cerca de R$ 1,4 milhão
(câmbio de 23/7).
Questionado, o homem
disse não saber da existência da quantia dentro do
pneu.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Polícia
Federal para o registro de
crime contra a ordem tributária, uma vez que a moeda
estrangeira, acima do equivalente a R$ 10 mil, deve
ser realizada exclusivamente por meio de instituição
autorizada. (Agência PRF)

A redução de acidentes foi de 23,8% em relação ao
primeiro semestre do ano passado
infrações tiveram queda de
18% - 13.965 para 11.437
comparando os seis primeiros meses de 2019 e 2020.

Isolamento

O trânsito, assim como
outros setores, registrou
efeitos das medidas de isolamento social. Com o fechamento de estabelecimentos
considerados não essenciais,
suspensão das aulas e outras restrições, a circulação
de veículos caiu nas cidades

PRF apreende 268 mil dólares no Paraná
Divulgação/ PRF

O dinheiro
estava dentro
do estepe
de uma
camionete

Esporte
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Grêmio segue com 100% de
aproveitamento no 2º turno
Estadão Conteúdo
O Grêmio levou a melhor no Gre-Nal 425. Com
gol de Jean Pyerre, o time
de Renato Gaúcho venceu
por 1 a 0 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul,
pela quarta rodada do
Campeonato Gaúcho, que
retornou na quarta-feira à
noite, após a paralisação
causada pela pandemia do
novo coronavírus.
Com a vitória, o Grêmio
segue com 100% de aproveitamento no segundo turno
do Estadual e lidera o Grupo B, com 12 pontos, cinco
a mais do que o Caxias, que
ainda não jogou na rodada.
O Inter, com sete pontos, conheceu sua primeira derrota
no returno, mas ainda lidera o Grupo A, com sete pontos, quatro a mais do que o
segundo colocado, o Novo
Hamburgo, com uma partida a menos.
O Inter até começou
melhor a partida e com boa
presença no campo de ataque, mas tinha dificuldades
para chegar com perigo ao
gol de Vanderlei. Mais fechado, o Grêmio foi se soltando aos poucos e apro-

veitava principalmente as
escapadas em velocidade de
Everton e as bolas paradas
de Jean Pyerre. Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, Busto puxou Kannemann dentro da área e o
árbitro Daniel Nobre Bins
marcou pênalti. Everton cobrou, mas o goleiro Marcelo
Lomba caiu do lado direito
e fez bela defesa, evitando o
gol gremista.
Na segunda etapa, uma
das principais armas do Grêmio surtiu efeito. Aos 17 minutos, Jean Pyerre cobrou
falta, a bola desviou em Edenilson, fez uma incrível curva e traiu o Marcelo Lomba.
O Inter ainda tentou responder até o final do clássico, mas não conseguiu produzir muito ofensivamente.
Mesmo com as entradas de
D’Alessandro e Patrick, o
time seguiu com pouca efetividade no meio-campo e não
conseguiu evitar a derrota.
Com o resultado, o Inter segue tentando quebrar
a série recente invicta estabelecida pelo rival nos últimos clássicos. O time colorado soma oito jogos sem
vencer o arquirrival.

Mike Tyson fará luta de exibição
Estadão Conteúdo
Mike Tyson vai fazer uma luta de exibição com Roy Jones Jr., em 12 de setembro, na Califórnia, com transmissão pelo
pay-per-view, na plataforma Triller. O anúncio foi feito, na quinta-feira, pelo site TMZ. O
duelo terá oito rounds, será disputado provavelmente em Los Angeles, com autorização da Comissão Atlética da Califórnia, e foi
nomeado de “Frontline Battle” (Batalha de
Primeira Linha). O evento incluirá apresentações de artistas como Snoop, Lil Wayne,
Future, The Weeknd, Pitbull, Marshmello
entre outros.
Tyson, de 54 anos, e Jones, de 51 anos,
vão aparecer em dez vídeos promocionais
aos domingos como propaganda para a luta.
Eles também darão entrevistas e mostrar a

Furacão goleia o Londrina e está
na semifinal do Estadual
Adenir Brocco
ade@diariodosudoesrte.com.br
Lucas Uebel

Os jogadores do Grêmio comemoraram a vitória e a
série de oito jogos sem perder para o rival

sua preparação no ginásio com os treinamentos diários.
Desde o início da pandemia, Tyson tem
se apresentado em vídeos, fazendo treinos
fortes de boxe e anunciando o seu retorno
aos ringues. Ele disse ter emagrecido 30
quilos. Inúmeras ofertas foram feitas e até
o Conselho Mundial de Boxe prometeu colocá-lo entre os 15 primeiros do ranking. Com
seu carisma, o pugilista conseguiu vários
parceiros comerciais.
Tyson e Jones quase lutaram em 2003,
quando Jones conquistou o título mundial
dos pesos pesados, versão Associação Mundial de Boxe. Mas, durante as negociações,
nas quais cogitou-se bolsas no valor de US$
30 milhões, Jr. acabou não assinando o contrato.
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Com um início de jogo arrasador, o Athletico Paranaense não tomou conhecimento do Londrina e goleou por
5 a 0, na quinta-feira, garantindo vaga na semifinal do
Campeonato Paranaense. O adversário do Furacão será o
FC Cascavel, que passou pelo Rio Branco, de Paranaguá,
também por 5 a 0.
Como o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1,
o Athletico precisava vencer em casa para garantir a classificação. Com isso, partiu para cima do Londrina e com
seis minutos de jogo já vencia por 2 a 0. Nikão abriu o placar e Marquinhos Gabriel fez o segundo do Rubro-Negro.
O Tubarão apenas se defendia, criando poucas jogadas no
ataque. O Furacão seguiu pressionando e aos 20 minutos
Nikão ampliou a vantagem. Ainda no primeiro tempo, Guilherme Bissoli aproveitou um vacilo da zaga do Londrina e
livre de marcação fez 4 a 0. Novamente Bissoli, aos 43 minutos, fez o quinto, encobrindo o goleiro Matheus Albino.
No segundo tempo, o Athletico voltou a criar oportunidades, mas parou no goleiro do Tubarão, que fez boas
defesas. Já o Londrina teve dificuldades com a forte marcação da zaga do Furacão e não levou perigo para o goleiro Santos. Com o placar elástico, o técnico Dorival Júnior
aproveitou para testar alguns jogadores da equipe, que é
uma das favoritas ao título.
O FC Cascavel, adversário do Furacão, venceu os dois
jogos diante do Rio Branco, o primeiro por 3 a 0 e depois
goleou por 5 a 0. A equipe de Paranaguá se despediu da
competição, mas conquistou uma das vagas paranaenses
no Campeonato Brasileiro da Série D de 2021.
O Furacão volta a campo neste final de semana para
enfrentar o FC Cascavel nas semifinais do Paranaense. O
primeiro jogo acontece no Estádio Olímpico, em Cascavel. A decisão da vaga será na próxima semana, na Arena da Baixada. As datas e horários exatos devem ser definidas nesta sexta-feira (24) pela Federação Paranaense
de Futebol (FPF).
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Dia da Sobrecarga na Terra
O Overshoot Day é o dia que zeramos o uso de recursos naturais que poderiam ser renovados sem
custo para o meio ambiente durante um ano, como água, minério, petróleo, animais para consumo,
esgotamento do solo, entre outros. Em 2020, devido a pandemia de covid-19, essa data será em 22 de
agosto -- três semanas mais tarde que no ano passado. E isso é muito bom! PÁGS. 4 E 5

SAIBA MAIS

MITO OU VERDADE

TECNOLOGIA

Perfil de atingidos pela
Síndrome do Coração Partido
muda na pandemia

A gestação é uma fase cheia
de dúvidas e informações
desencontradas

Startup brasileira tem aparelho
utilizado no mundo todo para
tratamento de covid-19
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A pandemia e a banalização da morte
Chegamos aos quatro meses de isolamento social,
ou mais de 200 dias, sem abraços, sem beijos, sem
contatos. Claro, que tudo isso, para as pessoas que
cumpriram as determinações dos órgãos competentes.
Com o passar do tempo, o isolamento social, ainda necessário, começa a ser relaxado pelas pessoas
economicamente ativas. Os motivos são diversos, financeiros, depressão, teimosia, desinformação, e por
aí vai...
A coragem de sair de casa, enfrentar o dia-a-dia
nas ruas e frequentar o comércio começa a aparecer nos indivíduos que observam a cidade, em pleno
funcionamento, e ainda amedrontada.
Apenas saí para comprar remédios de minha avó
e já percebi o relaxamento, a falta de uso de máscaras, muito desrespeito aos outros e a si mesmo.
Vejo, com grande preocupação, a banalização
da morte. O sentimento do luto, necessário ao ser
humano, em sua formação histórica, se dissolvendo.
Quando antes, aquele sentimento profundo de dor,
tristeza que nos invadia ao receber uma notícia de
falecimento, começa a esvaziar-se. Ontem, fulano,
hoje, beltrano e amanhã, sicrano. Tudo bem, qualquer hora sou eu. E o obituário se estende para as
redes sociais num mar de condolências.
Quem não tem medo da morte são, em minha
opinião, aqueles que em nada mais têm a oferecer
à sociedade e a ninguém. Vemos isso em assaltantes, que “corajosamente” enfrentam policiais, sem
ter nada a perder. Muitas vezes, acabam por enlutar
famílias.
A morte do indivíduo se dá a partir destes sentimentos banalizados, mal cuidados, impostos, talvez.
Afinal, então, qual é esse “novo luto”? Será que é

Arquivo

fruto do nosso conhecimento, da nossa fragilidade,
da nossa existência?
Ou será que esse descompasso entre um sentimento corriqueiro de luto e a necessidade de valorizarmos o “estar vivo”, nada mais seja do que um
temporário contraponto, tal e qual o prato da balança, desequilibrada pelo enfrentamento individual da

pandemia?
Essa é apenas uma reflexão sobre nossos valores,
nossas responsabilidades e nossos sentimentos.
| Bebel Ritzmann, jornalista e empresária

A eficiência na testagem da Covid19 salva vidas
O surto de covid-19 tem afetado social e economicamente países do mundo todo. Por ser tão
complexa a situação, há muitas discussões acerca do
surgimento do vírus, maneiras de retardar a propagação e as pesquisas para se descobrir a vacina. Porém,
há um ponto de concordância entre as autoridades
de saúde: a testagem em maior número possível do
novo coronavírus é essencial para seu controle.
Em países como o Brasil, onde a doença ainda
está em ascensão em diversas regiões, é fundamental
realizar testes que tenham uma precisão na detecção do vírus, uma vez que um indivíduo contaminado com o Sars-CoV-2, o vírus da covid-19, pode
transmiti-lo para cerca de seis pessoas, muitas vezes
antes mesmo de apresentar os sintomas mais agudos, ampliando exponencialmente a propagação do
vírus, segundo o Disease Control and Prevention, o
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principal instituto nacional de saúde pública dos Estados Unidos.
Em relação à tecnologia, há dois tipos principais
de testes atualmente disponíveis para a diagnóstico
do Sars-CoV-2: o RT-PCR (sigla em inglês que quer
dizer Transcrição Reversa seguida de reação em Cadeia da Polimerase) e o Sorológico.
O RT-PCR consiste em um método laboratorial
de diagnóstico molecular, ou seja, que detecta a
presença do material genético do vírus. A amostra
utilizada é obtida da mucosa das vias respiratórias.
Ele é considerado o método padrão ouro, ou seja,
o melhor e mais indicado para diagnóstico da covid-19. E em meio a uma pandemia, com a enorme quantidade de casos confirmados e suspeitos, é
imprescindível recorrer a um teste com qualidade e
precisão diagnóstica.
A eficiência de um teste é avaliada por dois fatores: sensibilidade e especificidade. A primeira significa a capacidade de detectar o vírus mesmo em
concentrações muito baixas. Em alguns infectados,
especialmente aqueles em estágio pré-sintomático,
a quantidade de partículas virais (ou cópias) pode
ser muito baixa. O RT-PCR detecta a partir de 10
cópias do vírus, o que minimiza resultados falsos negativos. Já o conceito de especificidade está relacionado à capacidade de diferenciar “pedaços” do vírus
da covid-19 que não sejam semelhantes a de outros
vírus. Em outras palavras, garantir resultado positivo
quando houver a presença do Sars-CoV-2, apenas,
e negativo em sua ausência, mesmo se houver infecção por outros vírus respiratórios. O RT-PCR tem
a capacidade de detectar o vírus nos primeiros dias
após o indivíduo o contrair, mesmo sem apresentar

sintomas.
O outro tipo de teste, mencionado acima, é o Sorológico. E como ele funciona? Por meio da pesquisa
de anticorpos (IgG e IgM) produzidos contra o SARS-CoV-2 numa amostra sanguínea.
O IgM, também chamado de anticorpo de fase
aguda da doença, aparece quando a doença está
em curso, e só é detectável após o oitavo ou décimo dia da infecção. O IgG, conhecido como anticorpo de memória imunológica, identifica se a pessoa
foi exposta ao vírus e, por isso, produziu anticorpos
em resposta à infecção. Embora capaz de distinguir
infecção ativa (aguda) ou prévia (memória) da covid-19, a sensibilidade dos testes sorológicos é bastante inferior à PCR. Por isso, a recomendação da
OMS – Organização Mundial da Saúde e de autoridades de saúde, para diagnóstico da doença é o
RT-PCR, descritos nos principais protocolos mundiais
para detecção do novo coronavírus.
Atualmente, já é possível obter um resultado
muito rápido do método RT-PCR – em menos de
três horas, a partir da análise da amostra. Também
há disponibilidade de testes para que o Brasil possa
iniciar a testagem em larga escala, com o objetivo de
auxiliar os governantes a tomarem as melhores medidas com relação à flexibilização do isolamento social,
com um mapeamento preciso dos casos confirmados
da covid-19 no país.
| Patrícia Munerato é diretora de Análises Genéticas
da Thermo Fisher Scientific
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Maternidade:
mitos e
verdades
sobre
o pré e
pós-parto

Durante todo o período da gestação até o pós-parto, o corpo da mulher
passa por algumas transformações e
situações que podem trazer dúvidas às
mães. Estes questionamentos ajudam
a aumentar a insegurança em torno do
parto.
Perguntamos ao ginecologista e
obstetra André de Paula Branco sobre
as alguns mitos e verdades que envolvem essa doce espera.

Toda gestante precisa
tomar vitaminas

MITO. O uso de vitaminas ajuda
muito no pré-natal e algumas podem
faltar no processo de gestação do bebê,
mas não dá para afirmar que é obrigatório para todas as mulheres. Quando
há uma carência especial, é necessário
fazer uma reposição individualizada de
cada vitamina faltante.

Os enjoos só ocorrem no
primeiro trimestre

MITO. Os vômitos e as náuseas
podem acontecer durante toda a gestação, porém são mais comuns no primeiro trimestre por conta de algumas
alterações hormonais, em especial do
HCG. A tendência é diminuir após a
12ª ou 14ª semana. Mais para frente,
já no final da gravidez, muitas mulheres sentem náuseas e vômitos por ou-

tros motivos, como refluxo devido ao
tamanho do útero que passa a comprimir o estômago.

Grávidas têm mais cáries

MITO. Não há nenhum estudo
que comprove o aparecimento de cáries durante a gravidez.

Gestantes têm mais
chances de desenvolver
hemorróidas

VERDADE. Durante a gestação,
o útero se transforma em um órgão
cada vez maior, que vai comprimindo
os vasos sanguíneos da região pélvica.
Isso dificulta a circulação do sangue,
favorecendo a dilatação dos vasos, o
que causa as varizes que dão origem às
hemorróidas.

Grávidas sofrem com
prisão de ventre

VERDADE. O processo de digestão se torna mais lento durante a gravidez e há uma tendência em fazer constipação intestinal. Quando necessário,
o médico pode receitar alguns medicamentos que ajudam na digestão, tanto
durante a gravidez como no pós-parto.

É obrigatório usar cinta
no pós-parto

MITO. A cinta pode ser um ins-

trumento de apoio para algumas mulheres por uma questão de adaptação.
Algumas pacientes se sentem mais seguras com a cinta, por dar sustentação
e diminuir a sensação de desconforto
pós-cirúrgico, geralmente no caso das
cesarianas.

A mulher pode engravidar
novamente amamentando

VERDADE. É realmente mais
difícil a mulher engravidar enquanto amamenta devido aos níveis elevados do hormônio prolactina, que
proporciona a lactação. Mesmo assim, não é confiável acreditar que
não vai ocorrer, pois a amamentação pode durar meses e os níveis
de hormônios são variáveis. Nesse
caso, se a paciente não deseja engravidar novamente, é preciso utilizar métodos preventivos.

É normal sangrar após o
parto normal

VERDADE. Sangrar no pós-parto
é natural nos primeiros dias, mas vai
diminuindo ao longo do tempo. Isso
ocorre porque há uma perda sanguínea em virtude da saída da placenta e
do útero, por um determinado tempo,
ainda sangra, porém a perda de sangue é controlada por fatores musculares e hormonais, impedindo que haja

um sangramento exagerado.

É normal sentir dor
nas primeiras relações
sexuais

VERDADE. O corpo da mulher
está em recuperação nos primeiros 40
dias. Então, há desconforto, sim, nas
primeiras relações sexuais, principalmente se for nesse período inicial. Não
é proibido, mas sim desaconselhado.
Se dois ou três meses após o parto a
dor ou desconforto permanecer, é necessário investigar.

O formato da barriga
implica ou traz riscos
para a gravidez

MITO. O formato ou altura da barriga são subjetivos – muito baixa, muito
alta, quadrada –, não conseguimos supor um diagnóstico apenas olhando as
características da barriga da paciente.

Grávida não pode pintar
os cabelos

VERDADE. Há muitos produtos
que possuem componentes de risco
e elementos tóxicos para a gravidez e
para a formação do bebê. É imprescindível que a gestante converse com
o seu obstetra sobre fazer a tintura no
cabelo, pois deve haver consenso entre
o médico e a paciente. (Assessoria)
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| em alerta

Com a quarentena, Dia de Sobrecarga
da Terra será três semanas mais tarde
A covid-19 deu uma ajuda na preservação ambiental. Em 2020, vamos atingir o limite de uso dos recursos
naturais da Terra disponíveis para este ano em 22 de agosto, maior tempo desde 2005
Arquivo

| Mariana Salles
mariana@diariodosudoeste.com.br

Todos os anos, o Dia de Sobrecarga da Terra assinala a data em que a
humanidade esgotou todos os recursos
biológicos que o planeta tem capacidade para renovar durante o ano inteiro.
O conceito de “Overshoot Day” foi originalmente desenvolvido pelo instituto
independente britânico de pesquisas
New Economics Foundation, uma organização parceira da Global Footprint
Network.
De acordo com os cálculos da Global Footprint Network, a demanda atual por recursos ecológicos renováveis e
os serviços que eles fornecem é atualmente equivalente a cerca de 1,6 Planeta Terra. Ou seja, consumimos 60%
a mais da capacidade de renovação
todos os anos.
Para piorar, esse consumo é crescente. Desde 2001, primeira medição

feita pelo instituto, o dia de Sobrecarga da Terra vem sendo antecipado, em
média, três dias a cada ano.
Mesmo que a metodologia para
realizar essa avaliação esteja em constante evolução, todos os modelos científicos demonstram um padrão consistente: projetam um avanço para além
do nosso “orçamento”.
Estima-se que a primeira vez que
ficamos em déficit com a Terra foi na
década de 1970, e nossa dívida vem se
multiplicando desde lá.
Por essa dívida ecológica, pagando
juros altíssimos, que vão desde escassez de alimentos em algumas regiões,
erosão do solo e acúmulo de CO2 na
nossa atmosfera. Os custos, no entanto,
estão muito além dos humanos. O furo
monetário é devastador.

Queda na pandemia

A projeção dos dados apontavam
que a humanidade deveria consumir,

antes da metade do século, recursos
equivalentes a dois planetas. Mas a
pandemia de covid-19, que vem parando o mundo desde o início de 2020,
desacelerou esse processo.
Este ano o limite será atingido a 22
de agosto, mais de três semanas mais
tarde do que em 2019, quando os recursos foram esgotados em 29 de julho
(veja infográfico).
Os efeitos positivos para o planeta
e há mais uma prova disso mesmo.
Em comunicado, a Global Footprint Network explicou que a data reflete uma redução de 9,3% de consumo
de recursos ecológicos pela humanidade entre 1º de janeiro e o Dia de Sobrecarga da Terra em comparação com
o mesmo período do ano passado. Puxam essa redução o menor consumo
de madeira e as emissões de CO2,
consequência diretas dos bloqueios na
quarentena.
Ainda assim, a Global Footprint
Network avisou que a “súbita” alteração de tendência está “muito longe de
uma redução intencional, algo necessário para alcançar o equilíbrio histórico
e o bem-estar da população”. O CEO
da organização, Laurel Hanscom, defende ainda que “tornar a regeneração
central para esforços de reconstrução e
recuperação tem o potencial de solucionar os desequilíbrios na sociedade e
a relação com a Terra”.
Neste caso, o que está em jogo não
é a vida do planeta, e sim a própria

perpetuação raça humana, uma das
espécies mais novas por aqui.
Para se ter uma ideia, a vida unicelular surgiu há 3,7 bilhões, enquanto os
registros dos primeiros humanos são de
200 mil anos.
Há algumas atitudes, pequenas e
grandes, que podem mudar essa realidade. O trilhar rumo a uma economia
de baixo carbono, por exemplo, é um
ato para evitar os riscos de que sejamos
vítimas da grande sexta extinção em
massa - uma extinção dramaticamente
provocada por nós mesmos. Mas ainda
há tempo de evitar as consequências
mais trágicas.

Ações para ajudar na
regeneração da Terra

A química, empresária no setor da
sustentabilidade e militante da causa
Charlane Larissa Dresch Carletto conta
que desde 2011 há um movimento bem
interessante quando se fala em sustentabilidade, que é o Julho Sem Plástico. “É
claro que não devemos evitar o plástico
apenas em julho, mas nesse mês somos
convidados a essa reflexão”, diz.
Neste sentido, ela elenca cinco atitudes que podemos aderir no dia-a-dia
e que podem ajudar a tirar essa sobrecarga da Terra.

1- Recuse sacolas
plásticas de
supermercado

Charlane disse que essa foi a pri-
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meira atitude da qual teve consciência, e começou a levar ecobags para
carregar as compras. Os saquinhos
plásticos, aquele que utilizamos para
embalar as frutas e legumes, também
não são recicláveis. “Eles são descartáveis, ou seja, de único uso, e vão
ficar sobre o planeta por milhares de
anos”, explica.
Estima-se que, todos os dias, 1,5
bilhão de sacolas plásticas sejam consumidas no mundo. Práticas, gratuitas
e presentes em praticamente toda compra, as sacolinhas têm alto custo ambiental por serem produzidas a partir
de petróleo ou gás natural, que são recursos naturais não-renováveis. Depois
de usadas, geralmente por uma única
vez, costumam ser descartadas de maneira incorreta e levam cerca de 450
anos para se decompor. Elas geram
poluição; entopem bueiros, impedindo
o escoamento das águas das chuvas;
vão parar em matas, rios e oceanos,
onde acabam engolidas por animais
que acabam morrendo sufocados ou
presos nelas.
“O Brasil é o quarto maior gerador
de plástico do mundo, sendo que 40%
desses plásticos de uso único ou de no
máximo um ano de vida útil”, lembra
Charlane.

2- Troque as esponjas
de poliuretano pelas
buchas vegetais

A esponja de lavar louça, usada
para manter a limpeza, por ironia, é um
dos itens mais sujos da cozinha. Justamente por ser um “porta-bactérias”, ela
tem uma vida útil reduzida, e quem segue um protocolo sanitário sabe que o
ideal é que você use a mesma esponja
por apenas sete dias.
Comumente feita por uma mistura
de plásticos, prevalecendo o poliuretano, a reciclagem das esponjas é muito
difícil e pouco viável economicamente. Isso porque o plástico em questão
contém especificidades que dificultam
muito seu reaproveitamento, sem contar o acúmulo de bactérias. Por isso
Charlane recomenda que se troque as
esponjas de poliuretano por buchas
vegetais, inclusive para lavar louças e
na limpeza da casa. “Quando chegar
o fim da sua vida útil, ela vai se compostar ao invés de gerar microplástico,
que o que acontece com as esponjas
tradicionais”, diz.

3. Separe o lixo

Ainda pensando na questão do

lixo, e levando em consideração que
sua casa não terá mais sacolinhas
plásticas para descartar os seus rejeitos, Charlane indica que o lixo seco
seja colocado em sacos de lixo bem
grande ou em caixas de papelão para
posteriormente ser entregue na coleta
de recicláveis. “Em Pato Branco temos
containers espalhados em todos os lugares. Também tem o caminhão da coleta seletiva, basta consultar a agenda”,
informa.
Para o lixo do banheiro, a química
utiliza saco de papel. “O papel do saco
com o papel higiênico, eles se tornam
mais compostáveis quando chegarem
ao aterro sanitário”, explica.
Já o lixo orgânico, ela indica que se
faça compostagem em casa. “Há cidades que possuem compostagem coletiva, e seria muito legal se tivéssemos em
Pato Branco também”, diz.

4. Compre roupas
em brechó

Um estudo que aponta que até
2030 o mercado de roupas de segunda mão vai ultrapassar o fast fashion,
o que, do ponto de vista de Charlane,
deve ser comemorado. Ela acredita que
o consumo consciente é uma ótima
tendência para evitar o desperdícios de
recursos naturais, e comprar roupas em
brechó é uma das atitudes mais sensatas do ponto de vista ambiental. “A
roupa que está a venda no brechó já
existia, não foi retirado nenhum recurso da natureza para que se fizesse uma
outra nova. É melhor, também, que
você alugue um vestido de festa do que
compre um vestido de festa, peça que
será usada muito pouco durante toda a
vida”, indica.

5. Trocar o carro
pela bike ou
caminhada

Um estudo realizado pela Universidade de Londres observou 18 mil
pessoas durante uma década e indicou que caminhar, pedalar ou até optar pelo transporte público para ida ao
trabalho é melhor para o bem-estar
do que enfrentar o trânsito ao volante. Além de bem para a saúde, optar
por transportes alternativos causam um
grande impacto na redução da poluição causada pelos carros, o que reflete
diretamente no ar que respiramos. Tanto é que a baixa emissão de CO2 foi o
que deu três semanas a mais de fôlego
para Terra, tempo ainda muito abaixo
do ideal.

E o Brasil?

Alguns atributos jogam a nosso favor
quando o assunto é Sobrecarga da
Terra. Possuímos uma das maiores áreas
florestadas do mundo. Desde que a
ONU começou a coletar dados sobre o
assunto, em 1961, a capacidade total
dos ecossistemas naturais brasileiros
em se renovar aumentou 5,8%. Mas
infelizmente não carregamos apenas
boas notícias. Nos últimos 50 anos,
os recursos florestais diminuíram
10%, enquanto os recursos de terras
cultiváveis foram multiplicados por 5,5,
e as pastagens mais do que dobraram.
Em consumo, de acordo com os últimos
dados disponíveis (2012), Pegada
Ecológica total do Brasil aumentou
249%.

O que é Pegada
Ecológica

A Pegada Ecológica é uma metodologia
de contabilidade ambiental que permite
avaliar a demanda humana por recursos
naturais, com a capacidade regenerativa
do planeta. A Pegada Ecológica de
uma pessoa, cidade, país ou região
corresponde ao tamanho das áreas
produtivas de terra e mar necessárias
para gerar produtos, bens e serviços que
utilizamos. Ela mede a quantidade de
recursos naturais biológicos renováveis
(grãos, vegetais, carne, peixes, madeira
e fibra, energia renovável entre outros)
que estamos utilizando para manter
o nosso estilo de vida. O cálculo é
feito somando as áreas necessárias
para fornecer os recursos renováveis
utilizados e para a absorção de resíduos.
É utilizada uma unidade de medida,
o hectare global (gha), que é a média
mundial para terras e águas produtivas
em um ano. (fonte: WWF)

Dia da Sobrecarga
ano a ano

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5 de outubro
4 de outubro
30 de setembro
21 de setembro
13 de setembro
6 de setembro
4 de setembro
2 de setembro
4 de setembro
8 de setembro
31 de agosto
27 de agosto
25 de agosto
22 de agosto
19 de agosto
13 de agosto
8 de agosto
2 de agosto
1º de agosto
29 de julho
22 de agosto

| Charlane Larissa Dresch Carletto é
química e empreendedora no setor de
sustentabilidade com a Eco-Ar.
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saiba mais

SBC realiza estudo inédito sobre síndrome
do coração partido
Mapeamento visa conhecer o perfil epidemiológico da doença no país para melhorar o diagnóstico,
o tratamento e a adoção de políticas públicas de prevenção
Fotos: Arquivos

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) está realizando um estudo
inédito no país sobre a síndrome de
Takotsubo, que vai criar um registro nacional sobre a doença. O mapeamento
visa conhecer o perfil epidemiológico
da síndrome no país para melhorar o
diagnóstico, bem como proporcionar
tratamentos mais eficazes e políticas

públicas de prevenção à patologia.
Também conhecida como “síndrome do coração partido” e “cardiomiopatia por estresse”, a doença ocorre
quando os músculos do coração enfraquecem, causando dor no peito, falta
de ar ou cansaço. Diferente do ataque
cardíaco, ela é desencadeada por eventos estressantes e não por bloqueios na

corrente sanguínea, mas pode ser fatal
em casos raros.
A síndrome tem perfil desconhecido no país, mas há a desconfiança que
o cenário brasileiro sobre o problema
pode estar como o dos Estados Unidos,
onde médicos da Cleveland Clinic, em
Ohio, descobriram um aumento da incidência de Takotsubo durante a pandemia de Covid-19.
Em dois hospitais do sistema de
saúde americano, os diagnósticos de
cardiomiopatia por estresse aumentaram durante março e abril, e a doença
foi diagnosticada em 7,8% dos pacientes
que chegaram ao pronto-socorro da instituição com dor no peito e outros possíveis sintomas cardíacos, um número de
quatro a cinco vezes maior do que as taxas observadas nos períodos pré-pandê-

micos, que oscilavam entre 1,5% e 1,8%,
segundo o estudo publicado em julho na
revista médica Jama Network Open.
Foram analisados 1.914 pacientes
por cinco períodos distintos ao longo
dos dois meses, incluindo uma amostra
de mais de 250 pacientes hospitalizados durante o pico inicial da pandemia. A média de idade da incidência
da síndrome foi de 67 anos, majoritariamente em homens, contrariando
os dados estatísticos que dizem que o
maior acometimento da doença é em
mulheres no período pós-menopausa.
O curioso é que, embora a covid-19
possa levar a complicações cardíacas,
nenhum dos pacientes diagnosticados
com Takotsubo descrita no artigo americano apresentou resultado positivo
para a infecção.
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“A pandemia por Covid-19 por
si só gera grande estresse emocional,
como acontece também em situação
de guerra. A emergência em saúde
devido ao novo coronavírus pode estar aumentando o número de infartos,
de crises hipertensivas, de pessoas
obesas, com ansiedade e depressão,
em função de todo o contexto da pandemia, que causa falta de perspectivas e mudança de hábitos. Tudo isso
leva a uma condição final de extremo
estresse, que é gatilho para o desenvolvimento da síndrome de Takotsubo
em indivíduos que têm predisposição
genética”, explica o cardiologista Marcelo Westerlund Montera, coordenador do registro nacional da doença da
SBC.
Mais um motivo para conhecer o
perfil da síndrome é que, no país, são
14 milhões de pessoas acometidas por
doenças cardiovasculares, responsáveis
por mais de 30% das mortes -- mais de
300 mil óbitos todos os anos --, configurando um problema de saúde pública agora agravado pela pandemia do
novo coronanvírus.
“O mapeamento da SBC sobre a
síndrome de Takotsubo vai trazer para
nós, cardiologistas, uma visão do comportamento da doença no Brasil, suas
manifestações, se ela segue o padrão
mundial e sua evolução, como toda doença deve ter. Vai ser um registro nacional pujante para ter uma visão plena e
oficial da síndrome, o que é fundamental para se ter bases para melhor entendimento, melhor diagnóstico e, por fim,
melhor tratamento”, afirma Montera.
O estudo teve início em junho e, até
o momento, 32 centros que atendem
pacientes com problemas cardíacos em
todo o país estão cadastrados na plataforma de banco de dados organizado
pela SBC, por meio do Departamento
de Insuficiência Cardíaca e do Grupo
de Estudos de Cardiomiopatias da entidade. A estimativa é ter, ao fim do registro, os dados analisados de mais de
400 pacientes, o que representará um
dos maiores arquivos mundiais sobre a
síndrome feito por um único país.
Atualmente, o único levantamento
disponível no Brasil sobre a doença é
um estudo regional com 169 pacientes internados com diagnóstico de
Takotsubo ou que desenvolveram essa
condição durante a internação, entre
outubro de 2010 e o mesmo período
de 2017, em 12 hospitais do estado do
Rio de Janeiro, que será publicado no
próximo mês nos Arquivos Brasileiros
de Cardiologia da SBC.
A análise trouxe que a média dos
pacientes acometidos pela síndrome
tinha 71 anos, era em sua maioria mulheres (90,5%), com prevalência de dor
torácica (63,3%) e histórico de estresse emocional considerável, registrado
aproximadamente em 40% dos casos.
“Os resultados mostram não se
tratar de patologia benigna como se
pensava. Há riscos de complicações e
mortalidade. Estratégias de abordagem
específica devem ser desenvolvidas a
fim de melhorar a qualidade do atendimento e os desfechos clínicos desses
pacientes”, orienta o presidente do Departamento de Insuficiência Cardíaca e
coordenador da Universidade do Cora-

ção da SBC, Evandro Tinoco Mesquita.

Impacto da pandemia

A Organização Mundial da Saúde
(OMS) já havia dado o alerta sobre o
impacto do coronavírus na saúde mental, prestando atenção especial ao isolamento da vida com distanciamento.
Os médicos consideram que o cenário
da pandemia colabora para o aumento
de fortes emoções, responsáveis pela
síndrome de Takotsubo, cuja primeira
descrição foi registrada em 1991, no
Japão. “Agora, o estresse da pandemia,
do medo do vírus à perda de emprego,
com a condição psico-sócio-econômica
das pessoas, não é difícil imaginar por
que motivo a cardiomiopatia por estresse aumentaria”, afirma Mesquita.
O especialista alerta para outro
problema: o receio da contaminação
também tem feito pacientes portadores
de doenças cardiovasculares e de outras doenças agudas, que necessitam
de acompanhamento médico, negligenciarem a rotina de saúde, deixando
de ir ao médico.
A SBC já vinha acompanhando a
situação por causa da redução no número de atendimentos cardiológicos
de urgência em o todo o país durante a pandemia. Até então não havia
informações consolidadas ou alguma
explicação sobre a diminuição, apenas o fato de as pessoas não estarem
chegando às emergências mesmo que
mortes por causas cardíacas continuassem acontecendo, e ainda tendo a covid-19 como um fator complicador. Por
isso, a SBC firmou uma parceria com
a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-Brasil),
entidade que analisou, interpretou e
consolidou, com o apoio de médicos e
pesquisadores das Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG) e do Rio
de Janeiro (UFRJ), os óbitos em domicílios por doenças cardiovasculares.
As informações disponíveis no
Portal da Transparência (https://transparencia.registrocivil.org.br) mostram
que, no período de 16 de março –
quando aconteceu a primeira morte
por Covid-19 – até o fim de junho de
2020, houve aumento de 31,82% no
número de óbitos em domicílio por doenças cardiovasculares, incluindo acidente vascular cerebral (AVC), infarto e

doenças cardiovasculares inespecíficas,
como a parada cardiorrespiratória e a
morte súbita, que pode ser ocasionada pela síndrome do coração partido.
Foram registradas 23.342 mortes nos
meses de pandemia, enquanto no ano
passado, no mesmo período, foram
17.707.
Somente as mortes em domicílio
causadas por doenças cardiovasculares
inespecíficas registraram um aumento
de 90,06%. Foram 9.640 mortes durante a pandemia, ante 5.072 no mesmo período do ano passado.
Mesquita explica que a síndrome
do coração partido representa 1% dos
casos de infarto e pode ser que muita
gente tenha tido a doença durante a
pandemia e ficado em casa ou ter ido a
óbito por morte súbita. “Por isso é tão
importante a visão da SBC de implantar o registro nacional da síndrome de
Takotsubo. Ter esse material muito bem
documentado e chamar a atenção para
o problema”, ressalta.
Para ele, esse mapeamento também cria um alerta para a comunidade
cardiológica, porque não se sabia que
a doença poderia afetar com tanta intensidade as pessoas que não foram infectadas pelo novo coronavírus, como
mostrou a pesquisa americana.
“Ela chamou a atenção para que
olhemos também para a população
sem covid-19. Tendo dor no peito, com
mais de 60 anos, sendo mulher na menopausa ou homem também nesta faixa etária, deve-se procurar assistência
médica, pois a síndrome de Takotsubo
na fase aguda é potencialmente fatal e
não se consegue distinguir facilmente
do infarto.”

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da síndrome do coração partido considera os dados obtidos no exame físico, no levantamento
de histórico do paciente e em resultados de exames laboratoriais de sangue,
uma vez que a presença de certas enzimas na corrente sanguínea pode sugerir doença cardíaca.
Vencida essa primeira fase, exames
não invasivos, como eletrocardiograma
e ecocardiograma, raios-X de tórax,
ressonância magnética e angiograma
coronariano, são úteis para fechar o
diagnóstico, pois ajudam a identificar

a existência ou não de irregularidades
na estrutura e no funcionamento do
coração.
Não existe tratamento específico
para a síndrome. Mesmo assim, algumas ações podem ser úteis para reduzir
o esforço do coração durante o processo de recuperação e evitar novas crises.
Os medicamentos utilizados nessa fase são praticamente os mesmos
indicados nos casos de insuficiência
cardíaca grave associada ao infarto do
miocárdio. São exemplos dessas drogas os inibidores ECA, para controle da
pressão arterial; os betabloqueadores,
para diminuir a frequência cardíaca; os
diuréticos, para reduzir a concentração
de líquidos no organismo; e os remédios para alívio do estresse.
Técnicas de relaxamento e meditação também podem trazer alguns benefícios, já que se trata de cardiomiopatia induzida por estresse.
Não existe nenhuma fórmula eficaz
para prevenir a síndrome do coração
partido, mas é fundamental estar sempre
alerta a fim de identificar os agentes estressores que podem provocar danos no
organismo. Nesse sentido, a prática regular de exercícios físicos já demonstrou
sua eficácia no controle do estresse que
sobrecarrega o coração. (Assessoria)

Dicas para controlar
o estresse durante a
pandemia
- Controle o acesso a informações sobre
a doença
- Use as redes sociais como aliadas:
distração, entretenimento e ficar próximo
às pessoas queridas
- Seja solidário
- Preste atenção aos seus sentimentos e
necessidades
- Procure por histórias positivas e as
espalhe
- Respire. Se possível, medite
- Durma bem
- Faça exercícios físicos
- Coma alimentos saudáveis
- Cultive um olhar diferente sobre seus
problemas
- Aceite o que você não pode mudar
- Mantenha-se ocupado, mas não em
excesso
- Não seja vítima do perfeccionismo
- Mantenha-se positivo
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| tecnologia

Tecnologia brasileira é usada em diversos países no
tratamento de pacientes com covid-19
O tomógrafo por impedância elétrica (TIE), desenvolvido pela startup
Timpel, empresa que está em Pato
Branco, com apoio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), tem sido utilizado em diversos países no tratamento de pacientes
com covid-19 em estado grave.
O equipamento permite que as
equipes médicas avaliem ininterruptamente e de forma não invasiva, à beira
do leito, a condição do pulmão dos pacientes com insuficiência respiratória.
Dessa forma, é possível otimizar a ventilação artificial para diminuir o tempo
de dependência e, consequentemente,
os efeitos colaterais da intubação.
Inicialmente, o equipamento foi
projetado para monitorar pacientes
que precisam de ventilação artificial em
unidades de terapia intensiva (UTIs),
independentemente da doença.
Com a pandemia do novo coronavírus, os pesquisadores da empresa começaram a adaptar a tecnologia para
auxiliar equipes médicas no tratamento de pacientes em estado grave por
meio de um projeto selecionado em
um edital lançado pelo PIPE-Fapesp
em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para apoiar o
desenvolvimento de produtos, serviços
ou processos criados por startups e pequenas empresas de base tecnológica
voltados ao combate da covid-19.
“A ideia é usar, inclusive, o conhecimento acumulado por médicos que
atuaram no atendimento de pacientes
com covid-19 na Europa, em países
como a Itália e a Espanha, onde o pico
dos casos da doença já foi atingido,
e também nos Estados Unidos e no
Brasil, onde os casos continuam crescendo, para aprimorar o equipamento
de forma que seu uso seja ainda mais
direcionado e intuitivo”, diz Rafael Holzhacker, presidente da empresa.
O equipamento faz a avaliação da
resistência à passagem de uma corrente elétrica (a impedância), que varia
substancialmente devido ao ar nos pulmões, na medida em que o paciente
inspira e expira.

Por meio de uma cinta com 32
eletrodos, o tomógrafo emite uma corrente elétrica de baixa intensidade ao
redor do tórax do paciente – similar à
corrente elétrica utilizada em exames
de eletrocardiograma.
À medida que atravessa o tórax
e encontra diferentes resistências no
percurso, a corrente elétrica indica a
região dos pulmões por onde o ar está
circulando. Com base na impedância
medida na superfície do tórax são geradas 50 imagens por segundo, que representam a distribuição e a dinâmica
de insuflação do pulmão, fornecendo
uma informação vital ao médico, em
tempo real, à beira do leito.
Um software integrado ao equipamento permite à equipe médica avaliar a melhor estratégia de ventilação
protetora para o paciente. “O equipamento possibilita avaliar a evolução do
paciente no leito, reduzindo a necessidade de fazer tomografias por raios X
recorrentes e o risco de transportá-lo
para a radiologia, uma operação muito
arriscada para pacientes com covid-19,
que precisam ser mantidos em isolamento”, afirma Holzhacker.

Série de inovações

Os pesquisadores pretendem agora simplificar a eletrônica embarcada
no equipamento, de modo a reduzir o
custo da máquina. Além disso, o TIE
poderá ser operado de forma remota

pela equipe médica, possibilitando que
os profissionais de saúde não precisem
circular muito dentro das UTIs.
“Isso também permitirá que as
equipes de hospitais de referência
possam contribuir com hospitais localizados em regiões mais afastadas dos
grandes centros urbanos e com poucos
recursos humanos”, avalia Holzhacker.
Ao contrário do que ocorre com
os tomógrafos em operação hoje,
todas as cintas e os eletrodos que
entram em contato com a pele do
paciente também passarão a ser totalmente descartados.
“Vamos configurar o equipamento para funcionar com bateria, o que
pode ser útil em situações de transporte e em áreas mais remotas do país”,
afirma Holzhacker.
Outra inovação, segundo o executivo, será o desenvolvimento de um aplicativo totalmente novo para o monitoramento da ventilação mecânica, que irá
incorporar as características clínicas que
estão sendo observadas nos casos de
covid-19. “Toda essa série de inovações
tem o objetivo de facilitar o trabalho das
equipes médicas”, diz Holzhacker.
Os estudos sobre os casos de covid-19 e a experiência clínica dos médicos envolvidos no tratamento de pacientes com a doença mostram que o
ajuste da ventilação assistida nas UTIs
deve ser feito de forma individualizada,
para que se consiga, inclusive, minimi-

zar os eventos adversos causados pela
própria ventilação mecânica, sublinha.
“É um equipamento que pode
ser comprado tanto pelo setor público
como privado e que vai atender a uma
demanda que tende a continuar alta, infelizmente, por um bom tempo”, estima.
Hoje há mais de 150 TIE em funcionamento nos Estados Unidos, Itália,
Espanha e outros países. No Brasil, o
equipamento é usado no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FM-USP), no Hospital Emílio Ribas, no
Instituto do Coração (Incor) e em diversos hospitais privados.
Inicialmente, a Timpel foi incubada
no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), em São
Paulo. Os primeiros equipamentos surgiram por meio de um convênio entre
a empresa, a Faculdade de Medicina,
a Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (USP) e a Universidade
Federal do ABC (UFABC).
Os primeiros equipamentos começaram a ser vendidos em 2015, após
aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Comunidade Europeia e, posteriormente, da
Food and Drug Administration (FDA) –
a agência regulatória do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos
Estados Unidos.
A empresa possui uma filial na Holanda. (Agência Fapesp)
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Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cooperativa Agropecuária Tradição, inscrita no CNPJ nº 05.528.196/0018-53
e IE nº 90.753.721-80 torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Beneficiamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas instalada na
Rodovia PR 459 Km 1,5 s/nº. Zona Rural do Município de Mangueirinha/PR.
LO de Ampliação Válida até 14/07/2025.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
Cooperativa Agropecuária Tradição, inscrita no CNPJ nº 05.528.196/0018-53
e IE nº 90.753.721-80 torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Beneficiamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas instalada na Rodovia PR 459 Km 1,5 s/nº. Zona Rural do Município de
Mangueirinha/PR. Válida até 14/07/2025.
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
Cooperativa Agropecuária Tradição, inscrita no CNPJ nº 05.528.196/0017-72
e IE nº 90.753.095-78 torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Comércio Atacadista de Calcário para Correção do
Solo instalada na Rodovia BR 373, Km 401,5 s/nº. Centro do Município de
Candói/PR. Válida até 07/07/2024.

PORTARIA Nº 091/2020, DE 23 DE JULHO DE 2020

Concede licença sem remuneração ao Servidor CLAUDENIR HAITO, no período de 01/08/2020 à
31/12/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 41/2020, DE 23 DE JULHO DE 2020.
Data da sessão: 06/08/2020 Horário da sessão: 09:00hrs
______________________________

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 24 de JULHO de 2020, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2020.
PROCESSO Nº 410/2020. Em concordância ao resultado de classificação, apresentado
pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 40/2020 de 07 de
abril de 2020, ADJUDICO o objeto a contratação de empresa para execução de obra de
construção de quadra poliesportiva na Rua 10, Lote 08, Quadra 92, com área a ser
construída de 646 m² (seiscentos e quarenta e seis metros quadrados), conforme
Contrato de Repasse n° 886846/2019 - MC/CAIXA, firmado entre a Ministério da
Cidadania e o Município de Mariópolis, de acordo com cronograma, planilha de serviços
e memorial descritivo, a proponente: Sergio Valus Engenharia Eireli, pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ nº 24.378.765/0001-28, Inscrição Estadual nº 9071668301, com o
valor total de R$ 206.659,53 (duzentos e seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta e três centavos). E, após Parecer Jurídico do procedimento licitatório,
HOMOLOGO, conforme art. 43 da Lei 8.666/93, o Edital epigrafado, e determino que
seja elaborado o respectivo Termo de Contrato, na forma legal. Mariópolis, 23 de Julho
de 2020. Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Associação Sudoestina de Aeromodelismo – ASA
(CNPJ – 03.356.626/0001-23), Milton Lazzarotto Cabral, de acordo
com o disposto no Artigo 7º de seu Estatuto, CONVOCA todos os
associados, para ASSEMBLEIA GERAL a ser realizada na sede atual
da ENTIDADE, Estrada Municipal prolongamento da Rua
Arquimedes Gobato, junto à Liga de Futebol de Pato Brando, chácara
8, Bairro Bela Vista, às 18:00 horas, do dia 08 de agosto de 2020, com
a seguinte ordem do dia:
1. Apreciação e aprovação do relatório de atividades da
gestão que finda;
2. Definição e atualização de taxas e contribuições a serem
pagas pelos associados;
3. Eleições dos representantes para o próximo mandato para
as Funções de Presidente, Vice-Presidente, Secretário,
Tesoureiro e Composição dos Conselhos Fiscal e
Deliberativo;
4. Reforma e atualização do Estatuto vigente da Associação;
5. Outros assuntos.
A primeira convocação às 18:00 horas. Não tendo quórum mínimo,
segunda convocação às 18:30 com qualquer número de associados.
Presidente
23/07/2020

X

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) presidente Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
77/2020
b) Nr. Licitação:
24/2020 - IL
c) Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
23/07/2020
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado
ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
BREOWICZ & BITENCOURT SERVICOS MEDICOS LTDA
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE
E TERAPIA (SADT)

Un.
SERV

Quantidade
12,000

Vl. Unitário

Total dos Itens

2.000,0000
R$ 24.000,00
Total geral: R$ 24.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados

Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

Altair José Gasparetto
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 24/2020
Fundamentado nos art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 24/2020, para a
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios
consorciados ao CONIMS.
Valor Global: 24.000,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076
Data: 23/07/2020
Altair José Gasparetto
Presidente

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ
Decreto 7367/2020, de 21 de julho de 2020. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 8.000,00. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte
endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipiocoronelvivida.pr.gov.br, conforme
autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
CONVOCAÇÃO-REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO CORRETIVA NO
SISTEMA HIDRÁULICO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SISTEMA DE ALARME E
DETECÇÃO DE INCÊNDIO INSTALADOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAL.
Resumo: Convocação das licitantes remanescentes na ordem de classificação, empresa R. A.
CATTUCI – EIRELI e empresa PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCÊNDIO LTDA para sessão
pública a ser realizada no dia 28/07/2020 as 15h00min na Divisão de Licitação do município, com
vistas a negociação do preço ofertado para os itens 01 e 02, abertura dos envelopes de habilitação e
sequência do processo licitatório.
A publicação na íntegra do ato acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br, na edição de 24 de julho de 2020 - conforme
autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

Assinado por: MILTON LAZZAROTTO CABRAL:36959758068

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE PATO BRANCO
TRAVESSA BORGE N; 200.BAIRRO BONATO
CEP.85506-390-TEL (46)3224-6441
sindservermuni@hotmail.com

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2020 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.

DIRETORIA E CONSELHO

CONTRATADO: MASAMI MOTORS LTDA

01] autorizaçâo para sinatura de convenio
02 articulasâo da eleiçâo que sera realizada no de outubro
Nº PORTARIA
385

NOME
CASSIO AURELIO TEIXEIRA E OUTROS

ASSUNTO
NOMEIA CONSELHO PATOPREV

DATA

04 assuntos gerais.

16/07/2020

ELENIR APARECIDA MUCZINSKI E DISPENSA POR TÉRMINO DE
21/07/2020
OUTRAS
CONTRATO
A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-9se disponível (eis) no seguinte endereço eletrônico:
www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 24 de julho de 2020, respectivamente, conforme Lei Complementar nº 70, de 06
de julho de 2017.
393

Atenciosamente;
NELCIO R.A. FERREIRA

Decreto 7370/2020, de 23 de julho de 2020. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 35.000,00. A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no
seguinte endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipiocoronelvivida.pr.gov.br,
conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº
2852/2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÂO

O Sindicato dos servidores e funcionarios públicos municipal de pato
branco.por seu presidente NELCIO RENATO ALVES FERREIRA abaixo
assinado,no uso desuas atribuições que confere o estatuto, convoca os
membroa da diretoria e concelhopara uma REUNIÂO para debater
assuntos de intrrese da intidade sendo que por meio da pamdemia esta
proibido fazer assembleia pra envitar algumeraçâode pessoas. A ser
realizada no dia 28/07/2020 tendo como local a sede travessa borge n;
200 esquina com a fernado ferrari. Bairro bonato au lado da A.P.E A
reuniâo sera as 19 horas em nossa sede somente com uma comvocaçâo
com as seguites ordem do dia.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ

PATO BRANCO.23/07/20

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando
realizar revisão de 40.000 km no veículo Pajero HPE 3.2 4X4,
Placa BDF3F84, conforme solicitação da Secretaria de Gabinete
desta municipalidade.
VALOR: R$ 3.832,46 (três mil oitocentos e trinta e dois reais e
quarenta e seis centavos).
DATA: 23 de Julho de 2020.
Mangueirinha 23 de Julho de 2020.
PUBLIQUE-SE
Setor de Licitações
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 66/2020. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 10 de agosto de 2020, às 09:00 (nove)
horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA
PACIENTES EM TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS NA CIDADE DE CASCAVEL/PR. Valor máximo estimado: R$
46.360,00. Gênero: Serviços. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de
Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das
08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46)
3242-8614.

B2

Edição nº 7686
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020/GP. Termo de Colaboração n.º 06/2020/
GP. Chamamento Público nº 01/2020, Processo n.º 01/2020. PARTES: Município
de Pato Branco e Associação Basquetebol Arte de Pato Branco. OBJETO: Realização de transferências voluntárias de recursos financeiros, para consecução de finalidade de interesse público de projetos esportivos para o exercício de 2020, visando à participação atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento
não profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas, promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção
de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas, conforme segue: Modalidade Basquetebol, Naipe Masculino, Categoria Adulto. ADITAMENTO – SUSPENSÃO:
Com base na Lei Federal n.º 13.019/2014, em seu Art. 55, e considerando as medidas de prevenção à propagação da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus)
fica suspensa a execução do plano de trabalho, bem como o repasse dos recursos
referente a parceria, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 16 de Junho de
2020. Pato Branco, 15 de Julho de 2020. Augustinho Zucchi – Prefeito. Marcelo
Pastorello - Representante Legal.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020/GP. Termo de Colaboração nº 07/2020/
GP. Chamamento Público nº 01/2020, Processo n.º 01/2020. PARTES: Município
de Pato Branco e Associação de Voleibol de Pato Branco. OBJETO: Realização
de transferências voluntárias de recursos financeiros, para consecução de finalidade de interesse público de projetos esportivos para o exercício de 2020, visando à participação atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento não
profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas,
promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de
suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas, conforme segue: Modalidade Voleibol, Naipe Masculino e Feminino, Categoria Adulto. ADITAMENTO – SUSPENSÃO: Com base na Lei Federal n.º 13.019/2014, em seu Art. 55, e considerando
as medidas de prevenção à propagação da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus) fica suspensa a execução do plano de trabalho, bem como o repasse dos
recursos referente a parceria, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 16 de
Junho de 2020. Pato Branco, 15 de Julho de 2020. Augustinho Zucchi – Prefeito.
Ronaldo Bieber - Representante Legal.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020/GP. Termo de Colaboração nº 08/2020/
GP. Chamamento Público nº 01/2020, Processo n.º 01/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Associação Patobranquense de Bochas. OBJETO: Realização
de transferências voluntárias de recursos financeiros, para consecução de finalidade de interesse público de projetos esportivos para o exercício de 2020, visando à participação atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento não
profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas,
promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de
suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas, conforme segue: Modalidade Modalidade Bocha, Naipe Masculino, Categoria Adulto. ADITAMENTO – SUSPENSÃO: Com base na Lei Federal n.º 13.019/2014, em seu Art. 55, e considerando
as medidas de prevenção à propagação da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus) fica suspensa a execução do plano de trabalho, bem como o repasse dos
recursos referente a parceria, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 16 de
Junho de 2020. Pato Branco, 15 de Julho de 2020.Augustinho Zucchi – Prefeito.
Jucelino Boschi - Representante Legal.
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020/GP. Termo de Colaboração nº 09/2020/
GP. Chamamento Público nº 01/2020, Processo n.º 01/2020. PARTES: Município
de Pato Branco e Associação Patobranquense de Futsal Feminino. OBJETO: Realização de transferências voluntárias de recursos financeiros, para consecução de
finalidade de interesse público de projetos esportivos para o exercício de 2020, visando à participação atletas e equipes de esporte de formação e de rendimento
não profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas, promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas amadores competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção
de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas, conforme segue: Modalidade Futsal, Naipe Feminino, Categoria Adulto e Juvenil. VALOR: R$ 20.000,00. ADITAMENTO – SUSPENSÃO: Com base na Lei Federal n.º 13.019/2014, em seu Art.
55, e considerando as medidas de prevenção à propagação da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus) fica suspensa a execução do plano de trabalho, bem
como o repasse dos recursos referente a parceria, pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
contados de 16 de Junho de 2020. Pato Branco, 15 de Julho de 2020. Augustinho
Zucchi – Prefeito. Vitalino Franzoni Junior - Representante Legal.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020/GP. Termo de Colaboração nº 10/2020/
GP. Chamamento Público nº 01/2020, Processo n.º 01/2020. PARTES: Município
de Pato Branco e Centro Integrado para o Desenvolvimento do Esporte Amador.
OBJETO: Realização de transferências voluntárias de recursos financeiros, para
consecução de finalidade de interesse público de projetos esportivos para o exercício de 2020, visando à participação atletas e equipes de esporte de formação e
de rendimento não profissional de Pato Branco, divulgando e popularizando modalidades esportivas, promovendo a formação de equipes que viabilize aos atletas
amadores competirem nos principais eventos estaduais e nacionais, oportunizando a construção de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico para uma dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas, conforme segue:
Modalidade Futsal, Naipe Masculino, Categoria Adulto. ADITAMENTO – SUSPENSÃO: Com base na Lei Federal n.º 13.019/2014, em seu Art. 55, e considerando as medidas de prevenção à propagação da pandemia da COVID-19 (novo
Coronavírus) fica suspensa a execução do plano de trabalho, bem como o repasse
dos recursos referente a parceria, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 16
de Junho de 2020. Pato Branco, 15 de Julho de 2020.Augustinho Zucchi – Prefeito. Luiz Sergio Lavarda - Representante Legal.

Publicações legais
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 03/2020 - Contrato nº 103/2018.GP. Dispensa nº 63/2018. PARTES: Município de Pato Branco e Leonel Biedermann Inocencio. OBJETO: A regulamentação das relações entre a ITECPB/PR - Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica de Pato Branco/Paraná - da Secretaria Municipal
de Ciência, Tecnologia e Inovação - SMCTI e o Sr. Leonel Biedermann Inocencio, na modalidade de incubada residente, para o desenvolvimento de empreendimentos, estabelecendo condições de permissão de uso a título precário, de espaço físico nas dependências da ITECPB/PR - Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica de Pato Branco/Paraná, da sala de negócios/reuniões, das áreas comuns e também das facilidades e apoios oferecidos, e de suas obrigações e direitos, conforme solicitação apresentada no protocolo 420208/2020. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na Cláusula Oitava, inciso I e II do Termo de Permissão
de Uso nº 103/2018, bem como Art. 20 do Regimento Interno da Incubadora, as
partes pactuam prorrogação do prazo de vigência contratual para mais 12 meses, ou seja, até 24 de julho de 2021. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco,
21 de julho de 2020. Augustinho Zucchi – Prefeito. Leonel Biedermann Inocencio - Permissionário

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISODELICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020
PROCESSO Nº 127/2020
O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da servidora Loreci Dolores Bim, designada pela Administração Municipal através da Portaria nº 330/2020
para atuar como Pregoeira, torna público aos interessados, devidamente inscritos
no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, destinado a ampla participação de pessoas jurídicas
de qualquer espécie, objetivando a implantação de Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de lavanderia para processamento de roupas
de serviços de saúde, com coleta, pesagem, lavagem de roupas com reparo de peças avariadas, entrega das roupas limpas e embaladas, para as Unidades Básicas de
Saúde - UBS, Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, Pediatria, Ambulatório de Odontologia, Mãe Patobranquense, Ambulatório Central, Laboratório,
COAS, CME, Setor de Transporte e UPA 24 Horas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas no edital, 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 8.574, de 01 de novembro de 2019,
Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto
nº 8.441, de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O recebimento das propostas,
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 11
DE AGOSTO DE 2020. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Secretaria Municipal de Saúde
de Pato Branco, no horário de expediente, compreendido entre 08h às 12h e das
13h às 17h, na Rua Paraná, nº 1605, esquina com Caetano Munhoz da Rocha,
Bairro Sambugaro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.
br/ www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações, fones: (46) 32131727, Ramal: 1905, e-mail: loreci@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 23 de julho
de 2020. Loreci Dolores Bim - Pregoeira.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE

Gabinete do Prefeito
Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia – Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP 85.530-000
Fone/Fax: (046) 3252-8000

DECRETO Nº 0152/2020

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de
Arrecadação no Orçamento de 2020 do Município de Clevelândia, Estado
do Paraná no valor de R$ 276.066,30 (Duzentos e setenta e seis mil e
sessenta e seis reais com trinta centavos).
O Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela
Lei Municipal nº 2.705 de 07 de novembro de 2.019.
DECRETA
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar ao Orçamento Geral do
Município de Clevelândia, Estado do Paraná, por Excesso de Arrecadação no Orçamento de 2020, no valor de
R$ 276.066,30 (Duzentos e setenta e seis mil e sessenta e seis reais com trinta centavos), para atender despesas
no seguinte órgão e Dotações Orçamentárias:
08 – Secretaria Municipal de Obras e Viação
08.01 Administração S.M.O.V.
267820014.1.0020000 – Pavimentação Poliédrica
4.4.90.51.00 – 003 Obras e Instalações.................................................................................................................... 51.302,92
267820031.1.005000 – Pavimentação Asfáltica
4.4.90.51.00 – 003 Obras e Instalações.................................................................................................................. 224.763,38
Total ...................................................................................................................................................................... 276.066,30
Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão utilizados recursos de
excesso de arrecadação descrito abaixo:
Excesso
1.7.1.8.99.1.1.99.04 – 003 – Auxilio Financeiro aos Municípios Conf. LC 173/2020.......................................... 276.066,30
Total....................................................................................................................................................................... 276.066,30

DIÁRIO DO SUDOESTE
24 de julho de 2020
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020 - Contrato nº 152/2019.GP. Dispensa nº 65/2019. PARTES: Município de Pato Branco e Celso Avelino Berlatto. OBJETO: A locação de Imóvel, construído no lote rural 63-2, sob matricula de imóvel n.º 17.515, no 1º oficio de Registro de Imóveis, com área total construída de
250m², sito a Rua Artibano Sutile n.º 60, no bairro São Francisco, no Município de
Pato Branco – Paraná, para armazenamento assim como o manuseio para reforma, pintura e limpeza das peças decorativas e a reforma das já existentes que fazem parte do Desfile de Natal, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na Cláusula Terceira, inciso
II do Contrato Original, bem como a solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura levada mediante protocolo nº 420153/2020, as partes pactuam prorrogação do prazo de vigência contratual até 25 de julho de 2021.
Da Dotação Orçamentária: Para suporte da despesa será utilizada a Dotação Orçamentária: 07.04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Departamento
de Cultura – Fonte 0 – Ação 2180 - Despesa 466 – Desdobramento 3715 com o
valor de R$ 8.500,00. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e
condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 17 de julho de
2020. Augustinho Zucchi - Locatário. Celso Avelino Berlatto - Locador

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Permissão de Uso nº 99/2020/GP. Dispensa de Licitação nº
53/2020, Processo nº 125/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Bitz Softwares Ltda. OBJETO: O presente Termo de Permissão de Uso tem por objeto a
utilização a título precário, oneroso e intransferível, do espaço vago (Laboratório Industrial), com área de 515 m², denominado Laboratório Industrial do Parque Tecnológico de Pato Branco, situados na Rua Lídio Oltramari, 1628, em Pato
Branco - PR, destinados exclusivamente a implantação de unidades de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e/ou de área de operação para a produção de produtos e
processos inovadores que apliquem a P&D, conforme previsto no Regimento Interno do Parque Tecnológico de Pato Branco. VALOR E PAGAMENTO: Pelo uso
das instalações e serviços, as permissionárias recolherão aos cofres públicos os
valores correspondentes a metragem da área utilizada. O valor mensal a ser pago
pela permissionária será de R$ 8,00 por metro quadrado, totalizando R$ 4.120,00
mensais, valor este convertido em Unidade Fiscal do Município - UFMs que regulará a correção anual. VIGÊNCIA: 05 anos. GESTOR: Diretor da Incubadora.
Pato Branco, 20 de julho de 2020. Augustinho Zucchi – Prefeito. Thiago Guilherme Santin - Representante Legal.
PORTARIA N°065/2020
DATA: 21/07/2020
SUMULA: Concede Progressão Vertical e Horizontal aos servidores a seguir relacionados; Tobias Ezequiel Taffarel
Gheller, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Art.1°Conceder progressão de nível Horizontal e Vertical aos servidores a seguir relacionados nas respectivas carreiras, em
conformidade a Lei 037/2005;
Mudanças de níveis nas classes Horizontais
Nome
Cargo
Nível Anterior
Avançou para nível:
Bruno Gustavo Klein
Engenheiro Civil
II
III
Martinho Antonio Rombaldi
Odontólogo
VII
VIII
Mudanças de níveis nas classes Verticais
Nome
Cargo
Nível Anterior
Avançou para nível:
Ana Paula Aparecida Brum
Professora
I “C”
II “C”
Ademar Gilberto Abegg
Motorista
I - Classe II
I – Classe III
Angelo Dilso Buratto
Vigia
XI – Classe I
XI – Classe II
Sorali Kalamar Martins
Enfermeira II-Plantonista
I – Classe I
I – Classe II
Art. 2°- Esta portaria entra em vigor a data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. Gabinete do
Prefeito Municipal de Mariópolis, em 21 de julho 2020. Tobias Ezequiel Taffarel Gheller Prefeito Municipal

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Clevelândia- Estado do Paraná, 23 de julho de 2020.
ADEMIR JOSE GHELLER
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 247/2019
CONTRATADA: MARISA AP. DIVINO GONCALVES – EIRELI - EPP
CNPJ: 17.897.400/0001-44
CLÁUSULA PRIMEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por mais 90 dias, passando a ter validade na data de 04 de agosto
de 2020 até 03 de novembro de 2020, e prazo de vigência também por mais 90 dias, com início na data de 16 de
agosto de 2020 até 15 de novembro de 2020, em razão da desaceleração que houve no andamento da obra
ocasionada pelas medidas de enfretamento e combate da COVID-19 e também devido as intensas chuvas que
ocorreram na região nos últimos dias.
CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 22 de julho de 2020.
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Vitorino
Estado do Paraná
CNPJ 77.778.645/0001-84

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITATAÇÃO Nº 01/2020
Extrato da Dispensa nº 01/2020 - Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de
Vitorino - CNPJ: 77.778.645/0001-84 - Contratado: Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais - CNPJ: 61.198.164/0001-60. Objeto: Contratação de empresa, para
renovação do seguro total anual do veículo Prisma LTZ 1.4, Placa AXK – 0834, de
propriedade da Câmara Municipal de Vereadores. Valor R$ 1.428,46 (mil quatrocentos
e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos) – Dotação Orçamentaria: 33.90.39.69.03
Seguros de demais veículos públicos. Motivo da dispensa: A contratação de serviços,
objeto deste processo é dispensável de licitação em decorrência do disposto no artigo
24, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data 23/07/2020.
Assinaturas: Câmara Municipal – Nivaldo João Vitale. Alessandro de Souza –
Presidente da Comissão de Licitação. Valderes Everton Neselo – Procurador.

DIÁRIO DO SUDOESTE
24 de julho de 2020
MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS
EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 1/2020. Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de
Empreitada por Preço Global nº 21/2020/GP, que entre si celebram o Município de Mariópolis e A. J. Valentim
& Cia Ltda, na forma que segue. Pelo presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS, Estado do
Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua 6, 1030, centro, inscrito no CNPJ n.º
76.995.323/0001-24, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, TOBIAS EZEQUIEL
TAFFAREL GHELLER, brasileiro, portador da CI/RG nº 8.846.439-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº
056.521.939-13, residente e domiciliado na Rua 8, centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do
Paraná de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado A. J. VALENTIM & CIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 22.860.957/0001-40, inscrição estadual nº 90787870-80,
localizada na Rua Tiradentes, nº 810, sala 01, Bairro Vila Nova, CEP 85.200-000, na cidade de Pitanga, estado
do Paraná, neste ato devidamente representada pelo Sócio Gerente, ANTONIO JEFERSSON VALENTIM,
brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 810, 2º Pavimento, Bairro Vila
Nova, CEP 85.200-000, na cidade de Pitanga, estado do Paraná, portador da CI/RG n.º 7.535.121-6 SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob n.º 033.042.709-14, de ora em diante denominado CONTRATADA, tendo certo e
ajustado a execução dos serviços, adiante especificados, cuja licitação foi promovida através do CONVITE nº
1/2020, que independente da sua transcrição, integra o presente contrato que regerá pelas disposições da Lei
nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições que tem por objeto a
contratação de empresa para execução de obra de alargamento da ponte sobre o Rio Pato Branco, na estrada
vicinal MP – 040, com área a ser ampliada de 35 m² (trinta e cinco metros quadrados), conforme memorial
descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de serviços. Cláusula Primeira – Do Aditamento - I – Do
Aditamento. a) Do Fundamento Legal – Lei n° 8.666/93. O Aditivo de valor em questão será realizado conforme
previsão contida na Cláusula Quarta do contrato e com fundamento no art. 65, inciso I, alínea b, c/c § 1°, da Lei
nº 8.666/93, sendo que os interesses da Administração estarão sendo devidamente resguardados. Vejamos:
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos: ... I - unilateralmente pela Administração: ... b) quando necessária a modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; ... § 1o O
contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos. b) Da Doutrina quanto à Matéria sob Exame - Quanto à matéria sob exame,
vejamos o posicionamento do E. STJ: “1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do
contrato em duas hipóteses: (a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica; (b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b). 2. O contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nas obras,
serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício
ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos (Lei 8.666/93, art. 65, § 1º). 3. O poder de
alterar unilateralmente o ajuste representa uma prerrogativa à disposição da Administração para concretizar o
interesse público. Não constitui em arbitrariedade nem fonte de enriquecimento ilícito. 4. A modificação
quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, em igual medida, à alteração das
obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública e particular), ou seja, a variação do preço
deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com aumento/diminuição do objeto, sob pena de
desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento sem causa e frustração da própria licitação.” (REsp nº
666.878/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª T., j. em 12.06.2007, DJ de 29.06.2007, p. 492). (grifei). Cláusula
Segunda – Da Justificativa - O ato administrativo pretendido pode ser praticado sem maiores entraves,
porquanto: I – há previsão contratual para tanto, conforme se extrai da Cláusula Quarta (Ref.: Das alterações).
II – há disponibilidade orçamentária para tal fim, com previsão específica no PPA, LDO e LOA, que registra o
valor das despesas com logradouros públicos, obras e instalações (Código 44 90 51). III - conforme Parecer
Técnico emitido pela Divisão de Engenharia do Município, este atestou que o aumento quantitativo do objeto do
contrato ocorreu porque houve um equívoco dos serviços necessários para a execução da obra em sua
totalidade na planilha inicial e servirão como reforço do projeto estrutural previsto. IV - a Lei nº 8.666/93, em seu
art. 65, inciso I, alínea b, c/c § 1º, autoriza a sua celebração; Cláusula Terceira - Do Valor - I - O valor certo e
ajustado do contrato que era de R$ 61.073,23 (sessenta e um mil setenta e três reais e vinte e três centavos),
passará a ser R$ 71.646,93 (setenta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos).
Aumentando o valor total de R$ 10.573,70 (dez mil quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos). Sendo
a porcentagem de 17,31 %. Cláusula Quarta – Da Vigência - I - Permanecem em plena vigência todas as
demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. II - Assim, por estarem certos e
ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no
em 3 (Três) vias de igual teor e forma. Mariópolis, 22 de Julho de 2020. Município de Mariópolis - Contratante
Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE CONVITE Nº 4/2020. PROCESSO Nº
456/2020. O Município de Mariópolis, através do Prefeito Municipal e da
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 40/2020 de
07 de Abril de 2020, torna público aos interessados cadastrados na
correspondente especialidade, que até o dia 04 de AGOSTO de 2020, às
09h00 (NOVE HORAS), no Edifício da Prefeitura Municipal, localizada na
Rua Seis, n° 1030, centro, na Divisão de Licitações e Compras, receberá os
envelopes de Documentação e Proposta de Preços, referente ao Convite nº
4/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para reforma da
Escola Municipal Professora Amélia Lara, localizada na Alameda 4 esquina
com Rua 13, nº 1073, bairro Água Azul, com área a reformada de 300,70
m2 (trezentos metros quadrados e setenta centímetros), conforme
memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha de serviços em
anexo, que faz parte do edital, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO
GLOBAL”. Convoca os interessados, não convidados, que se manifestem
até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas (Art. 22, § 3º
da Lei 8.666/93) para que possam participar do certame. A licitação será
para ampla participação de empresas em geral, regida pela Lei nº 8.666/93,
suas posteriores alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal
Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010 e demais
legislação pertinente, conforme instrumento convocatório. Informações
poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Mariópolis, no horário
de expediente, localizada na Rua Seis, n° 1030, centro, em Mariópolis-PR,
pelo
fone
(046)
3226-8100,
no
e-mail:
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, Portal Transparência do Município
ou no site www.mariopolis.pr.gov.br, aba licitações, modalidade convite.
Certificamos que o presente aviso ficará exposto no mural da Prefeitura
Municipal de Mariópolis, durante o prazo mínimo de cinco (05) dias úteis,
contados desta data. Mariópolis, 23 de Julho de 2020. Tobias Ezequiel
Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 47/2020 - GP. CONVITE Nº 3/2020.
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E A PROPONENTE: Everton Luiz Frizzo - ME, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ nº 20.196.165/0001-98, inscrição estadual nº 90737717-20, com sede Rua Terezópolis, nº
951n bairro Pinheirinho, CEP 85.603-580, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, de ora em
diante denominado CONTRATADA. Objeto: a contratação de empresa para prestação de serviços (mão
de obra), para pintura de 402,40 m2 (quatrocentos e dois metros quadrados e quarenta centímetros) de
janelas, portas e grades da Escola Municipal Padre Eduardo Machado. Do Valor: R$ 7.279,33 (sete mil
duzentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos). Dos Prazos e Vigência Contratual: O prazo de
execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias após a emissão da Ordem de Serviço pela
Administração Municipal. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Município de
Mariópolis, por meio de funcionários nomeados por instrumento interno, que anotarão em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. O período de vigência contratual será o prazo de
execução, acrescido de 30 (trinta) dias, totalizando assim 90 (noventa) dias. Dos Pagamentos: O
pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização dos serviços, mediante aprovação do
Departamento Responsável. Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do objeto da licitação
correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária: 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 –
Divisão de Educação – 12.361.0011.2.013.000 – Manutenção do Ensino Fundamental Recursos Educação
- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 33.90.39 – Fonte (104). Despesa 916. Do Gestor do
Contrato e do Preposto e Fiscalização: Será Gestor do presente contrato a Sra. Simone Perera. A
fiscalização do contrato será efetuada pela Prefeitura Municipal de Mariópolis, através de seu Engenheiro
civil Bruno Gustavo Klein, CREA nº 134618/D PR nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8666/93.
O contratado manterá o preposto, Everton Luiz Frizzo, aceito pela administração, que ficara no local do
serviço, para representá-lo na execução do contrato. FORO: Comarca de Clevelândia, Estado do Paraná.
Mariópolis, 02 de Julho de 2020. Prefeito Municipal, Tobias Ezequiel Taffarel Gheller.

B3

Publicações legais
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020.
UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 477/2020. Tipo de Licitação: MENOR
PREÇO POR ITEM. Data da realização: 07 de AGOSTO de 2020.
Abertura
da
Sessão:
09h00
horas.
Local:
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Município de Mariópolis/PR, neste
ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Tobias Ezequiel Taffarel
Gheller que o presente instrumento subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da
municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, tornam público que se
encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 29/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Processo n.º 477/2020,
objetivando a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual
aquisição de materiais que serão utilizados na construção do muro da
Garagem Municipal, de acordo com as especificações contidas no Anexo I,
que faz parte do edital, que será regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002,
Decreto Municipal nº 38/2020, Decreto Municipal nº 006/2008, Lei
Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº
8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº
36/2010, Decreto Municipal nº 43/2007, aplicando-se, ainda,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal
n.º 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie,
realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, AO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa
(S.C.). As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por
este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte
integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos
de habilitação serão recebidos conforme mencionado no edital, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame no site www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão de
processamento do Pregão será realizada eletronicamente no site:
www.comprasgovernamentais.gov.br, iniciando-se no dia 07/08/2020 às
09h00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2020 completo
encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitação
do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 - Centro – CEP: 85.525-000 –
Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a
Sexta-Feira
entre
as
08h00
ás
13h00,
E-mail:
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, Portal Transparência do Município
ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações e
www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR, 23
de Julho de 2020. Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.555, DE 23 DE JULHO DE 2020
Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
Especial no exercício de 2020, no valor deR$
2.771.331,93 (dois milhões, setecentos e setenta e
um mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três
centavos) e dá outras providências.
a seguinte Lei:

Edição nº 7686
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2020. CONCORRÊNCIA n° 7/2020.
EMPRESA: Amil Materiais de Construção Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF
nº 85.478.287/0001-12, inscrição estadual n° 3170030485, localizada na Alameda Oito, n° 595,
Centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do Paraná. Objeto: a implantação de
Registro de Preços para futura eventual aquisição de materiais de construção, hidráulicos e itens
diversos que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, conforme descrição
abaixo:
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A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações
posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:
Programa
Especificação
Valor R$
0043
Manutenção da Saúde
2.771.331,93
0043
Manutenção da Saúde
-2.771.331,93
Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.380/2019 e alterações
posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2020, conforme segue:
Ação
Especificação
Valor R$
2.117
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
2.771.331,93
2.117
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
-2.771.331,93
Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato
Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Anulação de Recursos de Fonte de Recurso Vinculada no
valor de R$ R$ 2.771.331,93 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e
noventa e três centavos) na classificação funcional programática abaixo:
Código
Especificação
Valor R$
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.03
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10
Saúde
10.302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043
Manutenção da Saúde
2.117
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
2.754.557,93
3.3.50.43 – 356
Subvenções Sociais
16.774,00
4.4.50.42 – 356
Auxílios
Total
2.771.331,93
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito
acima ocorrerão por conta dos recursos de Anulação total de dotação orçamentária constante do orçamento
programa em vigor, conforme discriminado a seguir:
Código
Especificação
Valor R$
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.03
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10
Saúde
10.302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043
Manutenção da Saúde
2.117
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de
Auditoria
-2.771.331,93
3.3.90.39 – 356
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Total
-2.771.331,93
Art. 5º Fica revogada a Lei nº 5.544, de 30 de junho de 2020.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.737, DE 23 DE JULHO DE 2020
Abre Crédito Especial no exercício de 2020, no valor
de R$ 2.771.331,93 (dois milhões, setecentos e setenta
e um mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três
centavos) e dá outras providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.555, de 23 de julho de 2020,

1
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano
Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:
Programa
Especificação
Valor R$
0043
Manutenção da Saúde
2.771.331,93
0043
Manutenção da Saúde
-2.771.331,93
Art. 2º Fica criada ação na Lei nº 5.380/2019 e alterações posteriores da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2020, conforme segue:
Ação
Especificação
Valor R$
2.117
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
2.771.331,93
2.117
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
-2.771.331,93
Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná,
Crédito Especial por Anulação de Recursos de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ R$ 2.771.331,93
(dois milhões, setecentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) na
classificação funcional programática abaixo:
Código
Especificação
Valor R$
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.03
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10
Saúde
10.302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043
Manutenção da Saúde
2.117
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
2.754.557,93
3.3.50.43 – 356
Subvenções Sociais
16.774,00
4.4.50.42 – 356
Auxílios
Total
2.771.331,93
Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito
acima ocorrerão por conta dos recursos de Anulação total de dotação orçamentária constante do orçamento
programa em vigor, conforme discriminado a seguir:
Código
Especificação
Valor R$
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.03
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10
Saúde
10.302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043
Manutenção da Saúde
2.117
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
-2.771.331,93
3.3.90.39 – 356
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Total
-2.771.331,93
Art. 5º Fica revogado o Decreto nº 8.723, de 30 de junho de 2020.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

DESCRIÇÃO

Arame recozido
1,65 mm bwg
18
Ferro 1/2
Ferro 5/16
Ferro 4,2 mm
Flexível 40 cm.
Flexível 50 cm.
Prego 13x15
pacotes com 1
kg
Prego 15x21
pacotes com 1
kg
Prego 16x24
pacotes com 1
kg
Prego 17X27,
pacotes com 1
kg
Tijolo 6 furos
9x14x19
Vassoura Gari
Torneira
p/jardim - preta
Tubo
40mm
Soldável barra
6m
Veda
Calha
285g Alumínio
Fio flexível 2,5
mm
Fio flexível 4,0
mm
Fio paralelo 2 x
1,5 mm
Fio paralelo 2 x
2,5 mm
Fio sólido 10
mm
Brocha
para
pintura média
Fechadura
interna
Abafador
auricular
externo
tipo
concha arco c/
giro de 360
graus
p/
ultilização em 3
posições
diferentes
Botina
de
segurança
preta
com
elástico e sem
bico de aço,
confeccionado
em
couro
vacum curtido
ao
cromo,
fechamento em
elástico,
palmilha
de
montagem em
não
tecido
fixada
pelo
sistema strobel,
solado
de
poliuretano
monodensidade
injetado direto
no
cabedal,
resistente
à
absorção
de
energia.
Números 38 ao
44.

QTD
.
45

UNIT
.
10,00

TOTAL

MARCA

UND

UN

450,00

MULTILITE

140
190
240
62
62
45

UND
UND
UND
UND
UND
Kg

38,90
19,60
6,00
2,90
2,90
8,00

5.446,00
3.724,00
1.440,00
179,80
179,80
360,00

GERDAU
GERDAU
GERDAU
KRONA
KRONA
GERDAU

25

Kg

8,00

200,00

GERDAU

25

Kg

8,00

200,00

GERDAU

45

Kg

8,00

360,00

GERDAU

5000

UND

0,43

2.150,00

PRUDENTOPOLIS

35
40

UND
UND

10,00
2,50

350,00
100,00

MAX
HERC

75

UND

21,00

1.575,00

MULTILIT

55

UND

15,00

825,00

VEDACT

480

M

0,90

432,00

TECFIO

470

M

1,40

658,00

TECFIO

270

UND

1,10

297,00

TECFIO

270

UND

1,30

351,00

TECFIO

160

UND

3,20

512,00

TECFIO

35

UND

3,00

105,00

ODIN

22

UND

35,00

770,00

ALIANÇA

10

UND

10,00

100,00

DELTA PLUS

110

UND

35,00

3.850,00

PANTANAL

O prazo de validade do Registro de Preços será de até (12) doze meses contados da assinatura
da Ata de Registro de Preços. Do Valor: R$ 24.614,60 (vinte e quatro mil seiscentos e quatorze
reais e sessenta centavos). Dos Prazos vigência: O prazo de vigência de entrega dos materiais
será de até 12 (doze) meses. Da Entrega dos Materiais: A entrega dos produtos, objeto da
licitação, será feita de acordo com a necessidade na Prefeitura Municipal de Mariópolis, Rua 6,
1030, centro, ou então na Rua Vinte e Um, nº 272, centro, na sede da Garagem Municipal e será
formalizada através da Autorização de Compras, emitida pelo Departamento de Compras do
órgão solicitante, nas quantidades ali determinadas. Após a emissão da Autorização de Compras,
o fornecedor terá um prazo de 10 (dez) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Do
Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais.
Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do objeto da licitação correrão por conta dos
recursos da Dotação Orçamentária: 03.00 – Departamento de Administração – 03.01 – Divisão de
Administração – 04.122.0003.2.003 – Manutenção dos Serviços Administrativos – 33.90.30 –
Material de Consumo – Fonte (000). 05.00 – Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de
Educação – 12.361.0011.2.011 – Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica,
Fundeb 40 % – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (102). 05.00 – Departamento de
Educação – 05.01 – Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do Ensino
Fundamental – Recursos Educação – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (103), (104). 05.00
– Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação – 0501.12.361.0011.2.014 –
Manutenção do Ensino Fundamental – Recursos Próprios – 33.90.30 – Material de Consumo –
Fonte (000). 08.00 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde –
0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material de
Consumo – Fonte (000), (303). 09.00 – Departamento de Assistência Social – 09.02 – Divisão de
Assistência Social – 08.243.0005.6.001 – Manutenção do Fundo Municipal da Criança e
Adolescente – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (000). 09.00 – Departamento de
Assistência Social – 09.01 – Divisão de Assistência Social – 08.244.0008.2.046 – Manutenção dos
Serviços Sociais – Órgão Gestor – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (000). 09.00 –
Departamento de Assistência Social – 09.03 – Divisão do Fundo Municipal de Assistência Social –
08.244.0008.2.030 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – 33.90.30 – Material
de Consumo – Fonte (000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 –
Divisão de Serviços Rodoviários – 26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas
Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (000), (510), (511). 11.00 – Departamento de
Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços urbanos – 15.452.0017.2.034 –
manutenção dos Serviços Urbanos – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (000). Despesas
1266, 1272, 1280, 1281, 1288, 1300, 1302, 1309. Os recursos que não forem utilizados o saldo
fica automaticamente extinto. Da Garantia do Objeto: Deverá a Contratada reparar, corrigir,
remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes por ocasião da entrega, ou ainda má
qualidade dos produtos. Do Gestor da Ata de registro de Preços: Ronaldo Gustmman de Souza.
Mariópolis, 16 de Julho de 2020. Município de Mariópolis. Tobias Ezequiel Taffarell Gheller Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE MARIÓPOLIS
DECRETO Nº 58/2020 – Data: 23/07/2020 SÚMULA: “Decreta Ponto Facultativo para o Comércio em Geral”. A publicação na integra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: Amsop.dioems.com.br. edição
do dia 24/07/2020, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 06/2012 de
25/01/2012.
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CAMARA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2019 A JUNHO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS

INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSADOS¹

(a)

(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
Pessoal Ativo
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

1.267.879,66

-

1.267.879,66

-

1.050.817,14

-

217.062,52

-

Obrigações Patronais
Benefícios Previdenciários

-

-

Pessoal Inativo e Pensionistas

-

-

Aposentadorias, Reserva e Reformas

-

-

Pensões

-

-

Outros Benefícios Previdenciários

-

-

-

-

-

-

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

-

-

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

-

-

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

-

-

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

-

-

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

1.267.879,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

% SOBRE A RCL AJUSTADA
-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

-

-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

-

-

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA
COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020 - PROCESSO Nº 128/2020
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu Cadastro de Fornecedores até três (03) dias anteriores à data adiante fixada, ou que atenderem todas as condições para cadastramento nos termos do artigo 22 § 2º da Lei 8.666/93, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, destinado a participação de empresas de qualquer porte, objetivando a contratação de empresa especializada
para realizar a demolição da estrutura dos Pavilhões A e B, localizados no Parque de Exposição do Município de Pato Branco, Rua Benjamim Borges dos Santos, nº 524, Bairro Fraron, com área total de 3.566,15 m², incluindo a remoção e destinação
de materiais que serão reaproveitados (estrutura metálica da cobertura, telhas de cobertura, esquadrias e bancadas de granito)
e os inservíveis deverão ser encaminhados para uma área de descarte de resíduos de construção civil que detenha licença ambiental, atendendo as necessidades das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Engenharia e Obras, conforme Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, Projetos e demais anexos deste Edital, sendo a licitação do tipo “menor preço”, critério de julgamento “menor preço global” e regime de execução “empreitada por preço global”, e será regida, em todas
suas etapas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e demais legislação pertinente à matéria. O preço máximo admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 358.866,67 (trezentos e
cinquenta e oito mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). O recebimento dos Envelopes nº 01, contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02, contendo a Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as 09
HORAS, DO 14 DE AGOSTO DE 2020, junto ao Protocolo de Licitações, anexo a Divisão de Licitação do Município de Pato
Branco, sito a Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 09h15m do mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser
examinados e retirados, gratuitamente (em mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, na sede Prefeitura Municipal de Pato Branco, na Divisão de Licitações, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, ou pelo
site: www.patobranco.pr.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone para (46) 3220-1511/1534, e-mail: gizeli@patobranco.pr.gov.br, licita1@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 23 de Julho de 2020. Gizeli Cristina Mattei - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

-

51.395.000,88

51.395.000,88

-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

1.267.879,66

2,47

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

3.083.700,05

6,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

2.929.515,05

5,70

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

2.775.330,05

5,40

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 66/2020
DATA: 06/07/20
ABERTURA: 20/07/20
HORÁRIO: 08:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, O KM, TIPO HATCH, ANO/MODELO 2020/2020, PARA INCREMENTAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. CONVÊNIO Nº 068/2020 – PROTOCOLO 16.234.555-9,
PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 66/2020
DATA: 06/07/20
ABERTURA: 20/07/20
HORÁRIO: 08:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, O KM, TIPO HATCH, ANO/MODELO 2020/2020, PARA INCREMENTAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. CONVÊNIO Nº 068/2020 – PROTOCOLO 16.234.555-9,
PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital.
A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipio.
coronelvivida.pr.gov.br, na edição de 24 de julho de 2020 - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL

DIÁRIO DO SUDOESTE
24 de julho de 2020

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jul/2020, 14h e 34m.
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do
exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.
Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Onilda Aparecida Lamp

Joventino de Macedo

Contadora

Tania Marta Fortunati

Presidente

Controle Interno
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CAMARA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020
LRF, Art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

Receita Corrente líquida

51.395.000,88

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

51.395.000,88

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

51.395.000,88

DESPESA COM PESSOAL

VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal DTP

1.267.879,66

2,47

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%

3.083.700,05

6,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%

2.929.515,05

5,70

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%

2.775.330,05

5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jul/2020, 14h e 48m.
Onilda Aparecida Lamp

Joventino de Macedo

Contadora

Tania Marta Fortunati

Presidente

Controle Interno

Camara Municipal de Clevelandia - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2020

Página 1 de 1

R$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)

41.582,78

-

28.859,65

DISPONIBILIDADE DE
EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE DE
RESTOS A
CAIXA LÍQUIDA (ANTES
CAIXA LÍQUIDA
LIQUIDADOS
PAGAR
DA INSCRIÇÃO EM
CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO
EMPENHADOS E
RESTOS A PAGAR NÃO
EM RESTOS A
(NÃO INSCRITOS
NÃO LIQUIDADOS
PROCESSADOS DO
PAGAR NÃO
POR
DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO)¹
INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
(f) = (a – (b + c + d + e))
(g)
(h) = (f - g)
FINANCEIRA)
12.723,13
12.723,13
-

Recursos Ordinários

8,67

-

-

-

2,73

5,94

-

-

5,94

Outros Recursos não Vinculados

41.574,11

-

-

-

28.856,92

12.717,19

-

-

12.717,19

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

-

-

-

-

25,08

(25,08)

-

-

(25,08)

Recursos Vinculados ao RPPS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos de Operações de Crédito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recusos Vinculados a Precatórios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros Recursos Vinculados

-

-

-

-

25,08

(25,08)

-

-

(25,08)

TOTAL (III) = (I + II)

41.582,78

-

-

-

28.884,73

12.698,05

-

-

12.698,05

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Restos a Pagar
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não
Demais Obrigações
Liquidados de
Financeiras
Exercícios
De Exercícios
Anteriores
Anteriores
Do Exercício
(b)
(c)
(d)
(e)

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

(a)

-

-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jul/2020, 14h e 44m.
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Onilda Aparecida Lamp
Contadora

Joventino de Macedo
Presidente

Tania Marta Fortunati
Controle Interno

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA
CNPJ: 04.576.602/0001-42
CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2019
Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2020, às 15h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Prefeitura Municipal do Município de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501-025, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Vistoria, que subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a documentação da análise técnica da capacidade instalada da empresa CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA, CNPJ
04.576.602/0001-42, referente ao edital de Chamamento Público nº 02/2019, que tem por objeto o chamamento para credenciamento de instituições privadas prestadoras de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão Especial de Vistoria, nomeada pela Portaria 693/2019, registrou-se que a empresa: CLÍNICA DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA, CNPJ 04.576.602/0001-42, está apta a iniciar com a prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a documentação da empresa: CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA, CNPJ
04.576.602/0001-42, conforme quantidades, serviços e valores constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se
por encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes da sessão. Gracieli Ariani Ávila; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá; Cássio Aurélio Teixeira – Membros.

