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Crescente de casos em
21 dias foi de 41,25%
Rodinei Santos/Assessoria PMPB

PÁG. 2

REGIONAL

Sudoeste
chega a
2.277 casos
confirmados
de covid-19

PÁG. 8

MP pede a
condenação
de participantes
de festa
clandestina
PÁG. 8

SEGURANÇA

PMPR expulsa
13 policiais
rodoviários
acusados
de cobrar
propina

Pela segunda semana seguida, Pato Branco registrou uma alta de 15 casos ou mais, de
covid-19, no comparativo com a semana anterior. Somente no último boletim divulgado,
foram 22 novos casos registrados, chegando assim a 424 pacientes positivados. PÁG. 4

EM PALMAS, 17 MIL KITS COM MERENDA ESCOLAR
SÃO ENTREGUES A ALUNOS
Divulgação

PÁG. 18

Hidrocefalia
requer
tratamento
cirúrgico
Endoscopia cerebral pode
ser uma alternativa para
casos de obstrução. CADERNO

Desde a suspensão das aulas presenciais nas escolas na rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Cultura vem distribuindo, semanalmente, às famílias dos estudantes, um kit com alimentos que seriam
utilizados nas merendas. Todos os quatro mil alunos da rede municipal de ensino têm direito a doação. PÁG. 6
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Bolsonaro
causa
aglomeração
e tira máscara
em primeira
viagem após
isolamento
Estadão Conteúdo
O presidente Jair Bolsonaro foi recebido por dezenas de pessoas ao desembarcar no aeroporto de São Raimundo Nonato, no Piauí, na manhã dessa
quinta-feira (30), em sua primeira viagem após ser diagnosticado com o novo
coronavírus no início do mês. No sábado (25), Bolsonaro anunciou pelas redes sociais que testou negativo para a
doença. Com chapéu branco de couro, o
presidente montou em um cavalo e acenou para as pessoas que o chamavam de
“mito”.
Bolsonaro apareceu do lado de fora
do aeroporto com máscara, mas logo
deixou-a abaixo do queixo enquanto
era cercado por apoiadores, alguns sem
máscara. Mais cedo, outro grupo de manifestantes protestou segurando faixas
criticando a postura do governo no combate ao novo coronavírus.
O presidente participou em Campo
Alegre de Lourdes, no interior da Bahia,
da inauguração de uma adutora que leva
água do Rio São Francisco para o município. “Ninguém governa sozinho”, disse Bolsonaro. “Começamos enfrentando
uma pandemia, ninguém esperava isso,
mas ela veio, e nós fizemos tudo o possível para que seus efeitos fossem minorados. Mas fizemos isso tendo ao nosso
lado valorosos senadores e deputados”,
declarou o presidente, citando parlamentares presentes.
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Prazo para votação de projeto que
altera percentual de contribuição
do PatoPrev é prorrogado
Laiane CarnieL/assessoria CMPB

Vereadores que compõem a mesa diretora da Câmara durante assinatura do ato da Presidência
Cristina Vargas com assessoria
cristina@diariodosudoeste.com.br

Na manhã dessa quinta-feira (30), o
presidente da Câmara Municipal de Pato
Branco, Moacir Gregolin (Republicanos),
juntamente com os demais componentes da
Mesa Diretora, Amilton Maranoski (PL), Fabricio Preis de Mello (PSD) e Joecir Bernardi (PSD), convocaram a imprensa para tratar
sobre as mudanças dos valores da alíquota do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco (PatoPrev), tendo em vista que na madrugada
houve uma publicação no Diário Oficial da
União aumentando o prazo da votação em

60 dias.
O Ato da Presidência cancelou a sessão
extraordinária que seria realizada durante
a tarde de quinta, para segunda votação do
Projeto de Lei Complementar nº 5, de 2020,
de autoria do Executivo, que dispõe sobre
a alteração da Lei Complementar nº 74, de
23 de abril de 2018, aprovado em primeira
votação ainda na quarta-feira (29), em sessão ordinária.
O projeto aprovado na quarta por sete
votos a quatro adequava o valor das alíquotas previdenciárias dos servidores ativos,
inativos e pensionistas, do PatoPrev, reajustando a contribuição de 11% para 14%.
Os vereadores que votaram a favor do
projeto, na oportunidade, foram Claudemir
Zanco (PL), Fabrício Preis de Mello (PSD),
Joecir Bernardi (PSD), Marinês Boff Gerhardt (PSDB), Moacir Gregolin (Republicanos),
Ronalce Moacir Dalchiavan (PSD) e Vilmar
Maccari (Podemos); os que votaram contra

foram Amilton Maranoski (PL), Carlinho Antonio Polazzo (DEM), José Gilson Feitosa da
Silva (PT) e Rodrigo José Correia (Podemos).
O projeto recebeu parecer favorável nas
Comissões de Políticas Públicas e Justiça e
Redação e recebeu parecer contrário na Comissão de Orçamento e Finanças.
O Ato assinado pelo presidente da Câmara Municipal na manhã de quinta (30) seguiu o disposto na Portaria n°18.084, de
29 de julho de 2020, expedida pelo secretário especial da Previdência e Trabalho do
Ministério do Trabalho, que prorrogou para
30 de setembro o prazo de adequação de
contribuição previdenciária dos servidores
públicos municipais.
Com a nova data, os vereadores poderão estudar novas possibilidades de adequação aos novos percentuais, conforme determinado pelo Governo Federal, por meio da
Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019.

Alerj tenta evitar paralisia no STF
de recurso de Witzel
Estadão Conteúdo
A Assembleia Legislativa do Rio quer
evitar que o processo de impeachment do
governador Wilson Witzel fique paralisado
no Supremo Tribunal Federal.
Para isso, decidiu mudar a estratégia
jurídica no recurso que fará em resposta à
decisão do ministro Dias Toffoli. Plantonista do Judiciário, o presidente da Corte mandou, em concordância com os advogados do
mandatário, desfazer a comissão especial
que analisa o impeachment.
Anteontem, foi anunciado que a Casa
apresentaria embargos ao relator do pedido no Supremo, ministro Luiz Fux, que
volta do recesso do Judiciário no início de
agosto. Esse modelo, contudo, daria margem para que o magistrado demorasse a
analisar o recurso ou levasse o caso para
o plenário numa data futura. Partiriam da

Corte as diretrizes para o andamento do
processo. Enquanto isso, Witzel ganharia
tempo.
Na nova estratégia, definida na manhã
de ontem, a Assembleia optou por apresentar a Fux um pedido de reconsideração
da decisão de Toffoli. Na prática, portanto,
o objetivo da Assembleia é que o ministro
diga apenas “sim” ou “não” para seus argumentos, sem se debruçar sobre os caminhos
que ela deveria seguir. O texto será enviado
a Brasília no sábado.
Paralelamente, a Casa também trabalha
no aspecto político do processo. Já que os
argumentos do governador focam em certas etapas do rito do impeachment, como a
suposta irregularidade na formação da comissão especial, a Assembleia estuda uma
forma de compor um novo colegiado sem
brechas que possam ser questionadas.
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Lava jato São Paulo diz que
suspensão de ação penal contra
Serra é ‘indevida’
DIVULGAÇÃO PSDB

Da Redação ADI-PR Curitiba
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jornalismo@adipr.com.br

Dinheiro para vacina

A Assembleia Legislativa na segunda-feira, 3 de
agosto, transferência de R$ 100 milhões, de recursos
próprios, ao Estado. Esse dinheiro será destinado para
a compra da vacina contra o coronavírus. “Mais uma
vez estamos abrindo mão de recursos da Assembleia
nesta emergência causada pela pandemia da covid-19”,
disse o presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Ademar Traiano (PSDB).

Lupion continua

O deputado Pedro Lupion (DEM-PR) se reuniu com
o ministro Luíz Eduardo Ramos (Articulação Política)
e recebeu a garantia de que segue no posto de vice-líder do Governo na Câmara de Deputados. O encontro
se deu a convite do próprio Ramos. Na conversa, o ministro buscou entender os efeitos do desembarque do
DEM e do MDB do chamado centrão.

Serra foi posto no banco dos réus uma hora depois do STF parar
as investigações
Estadão Conteúdo
A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo classificou como ʻindevidaʼ a suspensão da ação
penal que colocou o senador José Serra (PSDB-SP) no
banco dos réus por lavagem
de propinas da Odebrecht. A
decisão foi tomada pelo juiz
Diego Paes Moreira, da 6ª
Vara Criminal de São Paulo,
após o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, travar as investigações contra o tucano
na quarta (29).
Serra foi posto no banco dos réus uma hora depois do STF parar as investigações. Por ʻcautelaʼ, o juiz
de primeira instância decidiu suspender a ação penal
após ser notificado da decisão de Toffoli. Segundo Paes
Moreira, a liminar do ministro não especificou se a paralisação atingiria a ação

penal, mas que aguardaria
uma nova ordem do Supremo antes de continuar com
a denúncia contra Serra.
A Lava Jato reagiu, afirmando entender a cautela do
juiz, afirmando que ela deriva da ʻcontrovérsiaʼ instaurada pela decisão de Toffoli. Os procuradores, porém,
afirmam que travar a ação
penal é ʻmedida indevidaʼ.
“Em primeiro lugar, porque
a decisão liminar proferida
pelo ministro Dias Toffoli
suspendeu, expressamente,
apenas investigação pertinente à chamada operação
Revoada, nada falando sobre a denúncia já oferecida,
que deu origem à ação penal”, explica a Lava Jato SP.
“Em segundo lugar, e mais
importante, porque como
amplamente noticiado, a denúncia em questão foi oferecida no exato mesmo dia em
que feitas as buscas ques-

tionadas pelo ministro, não
tendo, portanto, se baseado
em quaisquer elementos de
prova cuja obtenção o ministro considerou indevida”.
A decisão de Toffoli tratou ʻtoda a investigaçãoʼ da
6ª Vara Criminal Federal
de São Paulo. A defesa de
Serra alegava que a Operação Revoada, deflagrada no
mesmo dia em que o tucano foi denunciado por lavagem de propina, contou
com diligências que poderiam atingir documentos
e informações referentes
ao atual mandato de Serra.
“Não obstante a medida cautelar tenha sido determinada pela autoridade reclamada com escopo de coletar
provas referentes a tais fatos, a extrema amplitude
da ordem de busca e apreensão, cujo objeto abrange
agendas manuscritas, mídias digitais, computadores,

telefones celulares, pendrives, entre outros dispositivos de armazenamento eletrônico, impossibilita de
antemão, a delimitação de
documentos e objetos que
seriam diretamente ligados
ao desempenho da atividade típica do atual mandato
do Senador da República”,
afirmou Toffoli.
O presidente do Supremo suspendeu as investigações até o relator do caso,
ministro Gilmar Mendes, delibere sobre o caso. O recesso do Judiciário termina
nesta semana, mas não há
prazo para Mendes avaliar
a ação.
A Lava Jato afirmou
que irá adotar ʻas providências cabíveisʼ para retomar
a ação penal contra Serra e
espera que o caso seja levado com urgência ʻa julgamento colegiado pelo
Supremoʼ.

Moro confronta Aras e diz não haver ʻnada de
concretoʼ sobre desvios na Lava Jato
Estadão Conteúdo
O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e
ex-juiz da Lava Jato Sérgio
Moro rebateu mais uma vez
as alegações do Procurador-Geral da República, que falou em ʻcaixa de segredosʼ
da força-tarefa em Curitiba.
Em seu perfil no Twitter, Moro disse que, confrontado, Aras ʻnada tem de
concretoʼ sobre os supostos
desvios da força-tarefa Na
postagem feita na noite dessa quarta-feira (29), o ex-juiz federal afirmou ainda
que a base de dados da operação em Curitiba é ʻextensaʼ - segundo Aras têm 450
terabytes de informações e
dados de 38 mil pessoas -

em razão de a Lava Jato ser
a ʻmaior investigação sobre
corrupção do mundoʼ.
Na manhã da quarta (29), Moro já havia afirmado ʻdesconhecer segredos ilícitosʼ da operação
que comandou por mais
de quatro anos, destacando que a mesma ʻsempre
foi transparenteʼ e teve decisões confirmadas por tribunais superiores.
Em transmissão ao vivo
realizada na terça-feira (28),
Aras disse que a Lava Jato
teve um papel relevante,
mas, segundo ele, ʻdeu lugar a uma hipertrofiaʼ. O
PGR chegou a dizer que é
necessário corrigir desvios
e superar o chamado ʻla-

vajatismoʼ. Sobre os dados
da força-tarefa de Curitiba,
o PGR afirmou: “Ninguém
sabe como foram escolhidos, quais os critérios. Não
se pode imaginar que uma
unidade institucional se
faça com segredos, com caixas de segredos”, afirmou.
As alegações do PGR, feitas
em transmissão ao vivo do
Grupo Prerrogativas, motivaram reações de diferentes
integrantes do Ministério
Público Federal. As força-tarefa da Operação Lava Jato
em Curitiba e São Paulo chamaram os ataques de Aras
de ʻgenéricosʼ, ʻdeclarações
infundadasʼ e ʻilaçõesʼ.
A Associação Nacional dos Procuradores da

República (ANPR) também se manifestou, tecendo elogios à Lava Jato e repreendendo ʻtentativas de
enfraquecimento da sua
atuaçãoʼ. A associação destacou ainda que o trabalho
dos procuradores é submetido à avaliação contínua da
Corregedoria do MPF e do
Conselho Nacional do Ministério Público.
“Neste ano, aliás, houve correição em todas elas,
não havendo sido identificado qualquer fato que autorize a desqualificação do
trabalho por elas realizado
e muito menos a imputação
de pechas de ilegalidade e/
ou clandestinidade em sua
atuação”, diz o texto.

Saúde

O secretário Beto Preto (Saúde) e o deputado líder
do governo Hussein Bakri (PSD) autorizaram a prefeitura de Paulo Frontin a licitar a reforma do Hospital Municipal São João Batista. “São R$ 500 mil a
fundo perdido, a partir de emenda parlamentar que
indiquei para essa obra. A reforma será integralmente custeada pelo governo Ratinho Junior e o município não terá de reembolsar nenhum valor ao Estado”,
disse Bakri.

Gastos na pandemia

Cinquenta municípios paranaenses apresentam informações adequadas quanto à gestão dos recursos
públicos relacionados à pandemia do coronavírus. O levantamento do Ministério Público avalia os portais de
transparência das prefeituras quanto à divulgação dos
gastos ligados à covid-19. Os municípios paranaenses
já gastaram R$ 211,6 milhões em aquisições para o
combate à pandemia.

Segurança

O deputado Delegado Recalcatti (PSD) recebeu
na reunião da bancada da segurança pública da Assembleia Legislativa com entidades das forças de
segurança, na sede da Adepol, sugestões de novos
modelos de gestão. “Todos sabemos dos avanços no
desempenho das polícias, mas é notória a insatisfação dos servidores com a política salarial e a falta
de investimentos em infraestrutura. O compromisso é de levarmos esses problemas ao conhecimento
do Palácio Iguaçu para evitarmos uma crise generalizada no setor”.

Empregos

Ponta Grossa registrou o melhor desempenho entre as grandes cidades do Paraná na geração de emprego. No mês passado, foram 2.480 admissões e
2.030 demissões, o que representa que foram abertas 450 novas vagas em um mês. A indústria foi o setor que mais gerou emprego, 460 novas vagas. Em
segundo lugar está a construção, com 142 vagas de
trabalho. Com 593 novos postos de emprego a cidade
de Arapongas teve o maior número de contratações
no mês de junho.

Permanente

O secretário Norberto Ortigara (Agricultura) disse na Frente Parlamentar do Coronavírus que o Estado estuda tornar permanente o Cartão Comida Boa, de
transferência de R$ 50 mensais a 794 mil famílias em
situação de vulnerabilidade. “Com recursos do Fundo
de Combate à Pobreza e aprovada pela Assembleia, a
transferência foi uma das formas encontradas pelo Governo para minimizar os prejuízos das famílias nesse
momento”, disse.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Crescente
de casos em
21 dias foi
de 41,25%
Nessa quinta-feira, Pato Branco registrou o nono óbito por agravamento devido ao covid-19
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Pela segunda semana seguida, Pato Branco registrou uma alta de 15 casos ou mais, de covid-19, no
comparativo com a semana
anterior.
O informativo do coronavírus divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde
no fim da tarde da quinta-feira (30), apontou 424 ca-

sos, desde o primeiro registrado, até ontem.
O boletim apresentou
22 novos casos, no intervalo de 24 horas. Ao mesmo tempo em que o número
de casos cresceu, o de recuperados também registrou
alteração. Na quarta-feira
(29), eram 285 casos, já na
quinta, 294.
De 24 a 30 de julho,
foram registrados 80 novos casos no Município. No

comparativo com a semana
anterior, ̶ de 17 a 23 de
julho ̶, foram 18 acasos a
mais, uma vez que a soma
de novos casos para a semana foi de 62.
Já comparando com o
período de 10 a 16 de julho, são 33 novos casos. Em
um intervalo de 21 dias, a
crescente de casos foi de
41,25% em Pato Branco.
Segundo o informativo
do Município, 118 pacien-

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.

Contato 98802-6616

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

tes estão em isolamento social; dois internados em enfermaria e um em Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).

Óbito

Mais um óbito foi registrado no Município devido
ao agravamento em decorrência da covid-19.
Uma senhora de 92,
que tinha como comorbidade hipertensão arterial sistêmica, teve seu quadro de
saúde agravado, e faleceu
na quinta.
Ela é a nona pessoa do
município a falecer com o
diagnóstico da covid-19.

Crescente dos
óbitos

Com relação aos óbitos, até o momento no mês
de julho foram oito pessoas
que perderam a vida com o
novo coronavírus, ̶ o primeiro óbito foi registrado
em abril.
O Município vinha re-

gistrando um falecimento
até 14 de julho, quando faleceu o segundo paciente com
diagnóstico da doença.
Já no dia 17 deste mês
foi anunciado o terceiro óbito, cinco dias depois o quarto, devido a agravamentos
da covid-19.
A semana de 24 a 30 de
julho, foi a que registrou o
maior quantitativo de óbitos
pela doença no Município,
quatro. O que implica em dizer que 44,44% dos casos
de óbitos por agravamento
pela covid-19 foi registrado
nos últimos sete dias.

Recuperados

Também segundo o boletim municipal do coronavírus, 294 pacientes diagnosticados com a doença
estão recuperados.
Nos últimos sete dias,
foram 42 novas confirmações de recuperação. O número é inferior ao da semana anterior, quando em sete
dias foram totalizadas 48

recuperações.

Descartados

Com relação aos testes
descartados, Pato Branco
registrou nesta quinta, um
total de 1954 exames.
No acumulado de sete
dias, foram 265 pessoas que
realizaram o teste e não positivaram. Este mesmo número foi registrado na semana anterior.

Suspeitos

Conforme o boletim da
Secretaria de Saúde, nessa
quinta, 180 pessoas eram
observadas como suspeitas.
No andamento mensal
esta foi a primeira semana
que o saldo fechou negativamente, uma vez que em
24 de julho eram 213 suspeitos e nessa quinta, 180.
Na semana anterior, 90
pessoas foram observadas
como suspeitas, enquanto
que no período de 10 a 16
de julho, a variação foi de
28 casos.

Prefeitura de Pato Branco abre PSS para
contratação de técnico em Raio X
Assessoria
A Prefeitura de Pato
Branco publicou o edital,
com inscrições para o Processo Seletivo Simplificado
(PSS) para contratação de
um técnico de Raio X. As
inscrições devem ser feitas
de 30 de julho a 5 de agosto, pelo site www.patobranco.pr.gov.br/concursos através do link http://bit.ly/
radiologiapb. Não há taxa
de inscrição.
O edital, com todas as
informações para participação, requisitos para ingresso, carga horária e remuneração, também está
disponível no mesmo endereço eletrônico.

O edital estabelece instruções especiais, destinadas a realização de Processo Seletivo Simplificado,
para atuar no enfrentamento a situação de emergência
de Saúde Pública, conforme
as necessidades e estratégias
ao combate da infecção humana pelo novo coronavírus,
nas unidades de atendimento da Secretaria Municipal
da Saúde, exclusivamente
para atender à necessidade
temporária de excepcional
interesse público.
Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio completo (escolaridade mínima exigida no
edital); formação específi-

ca legalmente reconhecida
e inscrição no Conselho de
Classe. O PSS será realizado
em uma única etapa e consistirá na análise de títulos
para avaliação da formação
e experiência profissional,
o que terá caráter classificatório e eliminatório. Serão avaliados: a experiência
profissional ligada à área da
função; cursos de aperfeiçoamento profissional e, a escolaridade. O contrato de
trabalho será de seis meses.
Mais informações podem ser obtidas no Departamento Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura
de Pato Branco, pelo (46)
3220-1523.
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Cerca de 17 mil kits de merenda escolar são entregues a alunos de Palmas
PREFEITURA DE PALMAS

Semanalmente, o Município
distribui alimentos a pais ou
responsáveis de estudantes
da rede municipal de ensino
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.com.br

Em Palmas cerca de 17 mil kits alimentares já foram entregues as famílias dos alunos da rede municipal de ensino. Os alimentos vêm sendo distribuídos aos estudantes
desde o início da pandemia, quando um decreto do governo do Paraná suspendeu as
aulas presenciais como forma de inibir o
contágio do novo coronavírus.
Esses kits não são considerados uma
cesta básica ̶ composta normalmente por
alimentos como feijão, arroz, farinha de trigo, macarrão, açúcar, óleo e café ̶ pois,
são produtos que seriam utilizados na merenda escolar das crianças, que em alguns
dias são apenas lanches.
De acordo com a assessora da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Rosângela Maria Stahlschmitt, cada
semana o kit é composto por alimentos diferentes, que variam de acordo com o cronograma da merenda escolar. “Teve uma semana que a merenda seria cachorro quente.
A criança ia comer [na escola] apenas uma

A quantidade e o tipo de alimentos em cada kit, varia de acordo com o cardápio da
semana em cada escola
unidade. Então, nesse caso, nós colocamos
um quilo de salsicha e oito pães, por exemplo”, explicou.
Além do kit ser diferente toda semana
ele varia entre cada unidade, devido a faixa
etária dos estudantes. “Nos Cmeis, onde ficam os bebês, a maioria das vezes, além do
leite para a mamadeira, os alimentos são sopas e frutas. Então, nós distribuímos o leite,
a carne de frango para fazer a sopinha e a
fruta”, contou.
Rosângela comenta ainda que a distribuição dos kits contribui para que os alimentos não sejam jogados fora. Pois, além

de alguns produtos terem um prazo rápido
de validade, o Município continua comprando, mesmo sem as aulas, mais alimentos, devido a licitações que tem em aberto.

Entrega

Nas quartas-feiras, todas as escolas
e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) de Palmas, abrem as portas aos pais e responsáveis dos estudantes para entregar as atividades escolares
as crianças que não tem acesso à internet em casa para acompanhar as atividades online.

Associado a isso, as escolas também estão distribuindo os kits das merendas escolares. Conforme Rosângela, cada unidade
de ensino tem o seu horário de funcionário, que pode ser verificado diretamente no
Facebook da prefeitura do Município. Não
é necessário agendar ou entrar em alguma
lista de espera para retirar o kit de alimentos. O kit é entregue diretamente na escola
onde a criança estuda.
No início, a Secretaria entregava uma
média de 400 kits por semana. Atualmente, até 1.500 kits são distribuídos. “Aos poucos, a quantidade de itens em cada kit vem
diminuindo, tanto pelo número de famílias
que vem aumentando para pegar os alimentos, como também porque precisamos economizar. Não podemos ser irresponsáveis
em uma época como esta em que a arrecadação diminuiu.”

Quem tem direito

A entrega dos produtos é feita semanalmente. Segundo a assessora da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Rosângela Maria Stahlschmitt, todos os
alunos matriculados na rede municipal têm
direito ao kit, independentemente da classe social. “[O kit] ajuda. Tem pais que realmente precisam do alimento, assim como
tem outros que não. Nós buscamos sempre
conscientizar as famílias para que retirem
os kits, quem realmente precisa.”

Sistema de Cultura de Chopinzinho é um dos 37 aptos no Paraná
Assessoria
Recentemente, o Ministério do Turismo
divulgou que o Sistema de Cultura de Chopinzinho é um dos 37 aptos a operarem no
Estado do Paraná, dentre 399. Agora, isto
vai refletir na execução da Lei Aldir Blanc,
que beneficia com auxílio emergencial o setor cultural.
O Sistema foi implementado em 2018 e
consiste no Órgão Gestor (representado pelo
Departamento de Cultura), Conselho Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura.
Além disso, o Ministério do Turismo divulgou que Chopinzinho consta com cadastro aprovado no Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, que a documentação e legislação
estão de acordo com as exigências federais.
“Estamos muito felizes com estes retornos, que são resultado do trabalho desenvolvido juntamente com toda a sociedade
e entidades. Juntos conseguimos construir

esta estrutura”, afirma a diretora do Departamento de Cultura, Gracielli Demartini.
Agora, o foco é continuar com os projetos
exitosos e dar atenção para a execução da
Lei Aldir Blanc.

ARQUIVO/ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA DE CHOPINZINHO

Cadastramento

Para a execução da lei, na semana passada foi aberto processo de cadastramento
de todos os trabalhadores do cenário cultural local e que foram impactados.
Devem se cadastrar os trabalhadores
da cultura, entidades, instituições e espaços
culturais. Isto porque, desta forma, o Município terá um banco de dados, buscando mapear o mais próximo possível da realidade
da produção cultural local.
O processo de cadastramento segue
aberto. É importante que todos que se encaixam no estabelecido na lei se inscrevam
o quanto antes, porque os dados podem ser

Devem se
cadastrar os
trabalhadores da
cultura, entidades,
instituições e
espaços culturais
necessários a qualquer momento.
Este banco de dados é um dos pré-requisitos da lei. Ele não cria vínculo ou
obrigação da Prefeitura, mas se torna instrumento para as próximas ações do Departamento de Cultura. Link para cadastro é https://bit.ly/3geKyw2.
Todos os trabalhadores devem buscar
mais informações diretamente no departamento ou pelo site do Município, para fins

de conhecimento da própria Lei.
A Lei Aldir Blacn prevê três modalidades. Uma é por meio de renda emergencial
mensal, semelhante ao modelo que é ofertado para demais categorias. Outra, é subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos, empresas, instituições e entidades.
Além disso, prevê Edital e Chamada Pública para aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural.

Guarda de São Cristóvão doa 3,5
toneladas de alimentos
Assessoria
Nessa quinta-feira (30) a Associação
Guarda de São Cristóvão de Francisco Beltrão fez a entrega de 3,5 toneladas de alimentos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Foram montadas 140 cestas básicas de
25 quilos cada. São compostas de arroz, feijão, macarrão, açúcar, azeite, sal, farinha de
trigo e farinha de milho.
Os alimentos foram adquiridos com re-

cursos de uma campanha de venda de pizzas. Foram comercializadas 1.561 pizzas
e metade do valor arrecado foi destinado
para a compra de alimentos. O presidente
da Guarda, Adão Carvalho e o coordenador
da promoção de venda de pizzas, Valdemiro Azzolini, falaram sobre a iniciativa e dividiram o sucesso da campanha com todos os
integrantes da Guarda, os voluntários que
colaboraram com a comercialização e principalmente com a comunidade.
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MPPR requer
a condenação
de oito
participantes
em festa
clandestina
Assessoria
Na região Sudoeste, o
Ministério Público do Paraná, a partir da Promotoria de
Justiça de São João, ajuizou
ação civil pública contra oito
pessoas que participaram de
uma festa clandestina na localidade de Lagos do Iguaçu, zona rural de São Jorge
D’Oeste.
O MPPR requer o pagamento de R$ 100 mil por
dano moral coletivo – a realização do evento implicou em
descumprimento de decretos municipais então vigentes, que preconizavam o isolamento social como medida
de prevenção ao coronavírus.
Entre os réus estão um médico e uma farmacêutica.
O evento aconteceu no
dia 23 de maio, em uma residência, e reuniu, aproximadamente, 20 convidados,
oriundos de diversos municípios paranaenses (Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois
Vizinhos, Quedas do Iguaçu,
Curitiba, São João e Cascavel,
entre outros).
Além da aglomeração,
foi relatado à Promotoria que
na festa não houve utilização
de máscaras e álcool em gel,
mas sim o consumo de narguilé e drogas (maconha, cocaína e ecstasy) e a promoção de poluição sonora, com
aparelhagem de som em volume excessivo.

Recusa

O Ministério Público
buscou os participantes do
evento, para que firmassem
termo de ajustamento de
conduta reconhecendo a ilegalidade e se comprometendo a ressarcir a população.
Como oito se recusaram, foi
ajuizada a ação judicial cível pelo MPPR: ainda cabe
denúncia criminal, caso não
seja aceita a transação penal
que será oferecida em audiência no Juizado Especial Criminal, aos que fazem jus ao
benefício, para a responsabilização dos envolvidos pelo
crime de infração de medida
sanitária (art. 268 do Código
Penal).
O valor requerido como
ressarcimento por dano moral coletivo deverá ser pago
de forma solidária, entre os
oito citados, a ser revertido
ao Fundo Municipal da Saúde de São Jorge D’ Oeste. Os
demais convidados do evento aceitaram o ajustamento
de conduta e pagarão multa
no valor aproximado de R$
22 mil.

diariodosudoeste.com.br
31 de julho de 2020

Em 24 horas Sudoeste registra mais
117 casos de Covid-19
AEN

Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.com.br

Nessa quinta-feira (30) o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) apontou para 117 novos casos confirmados de Covid-19 na região sudoeste do
Paraná. Com isso, a região chega a um total de
2.277 positivados.
Do total de confirmados no Sudoeste, 1.138
já estão recuperados e 44 tiveram seu estado
de saúde agravado por conta da doença e evoluíram a óbito.
No Sudoeste, 818 pessoas aguardam resultado do exame de testagem para coronavírus.

No Sudoeste, 818
pessoas aguardam
resultado do
exame de
testagem para
coronavírus

Positivados

Os 117 novos casos, confirmados pela
Sesa, ontem, foram registrados nos municípios de Chopinzinho [2], Clevelândia [3], Coronel Domingos Soares [1], Mangueirinha
[4], Palmas [1], Pato Branco [19], Ampére
[2], Bela Vista do Caroba [1], Bom Jesus do
Sul [1], Capanema [13], Dois Vizinhos [14],
Francisco Beltrão [13], Marmeleiro [9], Nova
Esperança do Sudoeste [2], Nova Prata do
Iguaçu [5], Planalto [8], Realeza [3], Salto do
Lontra [3], Santa Izabel do Oeste [2], Santo

Antônio do Sudoeste [6], São Jorge D’Oeste
[4] e Verê [1].

Regionais

Dos 2.277 confirmados, 977 são da microrregião da 7ª Regional de Saúde, que realiza
a cobertura de 15 municípios do Sudoeste.
Os outros 1.280 casos foram notificados na
área da 8ª Regional, que abrange 27 municí-

pios na região.
Conforme o boletim estadual, apenas os
municípios de Bom Sucesso do Sul e Flor da Serra do Sul não registram casos confirmados da
doença.
A 7ª Regional, que já contabiliza 20 óbitos
por Covid-19, tem 740 pessoas recuperadas da
doença, enquanto que a 8ª RS, com 24 vítimas,
contabiliza 398 recuperados.

Prestação de serviços de delivery requer atenção
e adaptação às novas rotinas
Para que entregas continuem sendo uma boa
alternativa para os consumidores, mesmo
com a reabertura de parte do comércio,
o Sebrae recomenda comunicar segurança
e confiança aos clientes
Assessoria
Com a necessidade de isolamento social
diante da pandemia, o crescimento das compras pela internet, principalmente de alimentos
e produtos de saúde, por meio de aplicativos e
telefone, impactou significativamente o volume
de entregas de mercadorias em domicílio.
Na mesma proporção, cresceu também o
nível de preocupação e de exigência dos clientes quanto aos cuidados adotados pelas empresas e pelos entregadores para evitar a transmissão do coronavírus.
Pensando nos entregadores que atuam
com serviços de delivery, o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
preparou um protocolo de retomada das atividades dentro desse novo contexto da economia.
Os conteúdos funcionam com um guia de
boas práticas e foram elaborados tanto para
ajudar os empreendedores a se prepararem
para atender às novas rotinas, como para
orientar os clientes que mudaram a forma de
consumir produtos e serviços, além de gestores públicos que precisam definir parâmetros
e regras para a retomada da atividade em diversos segmentos. As informações contidas no
documento seguem as orientações e recomendações das autoridades oficiais de saúde e entidades setoriais.

Recomendações

A primeira recomendação do Sebrae para
os entregadores é a atenção aos decretos e demais regulamentos vigentes em cada localidade, em relação ao funcionamento dos estabelecimentos, exigências do uso de máscaras e
outras medidas de prevenção. Caso exista diver-

DivulgAção

to para os clientes. Ela ressalta que essas práticas exigiram uma série de adaptações por parte
das empresas e que hoje configuram um grande diferencial para os donos de micro e pequenos negócios.
“A empresa tem muitas informações à disposição para aplicar às necessidades do negócio. É importante que haja essa capacitação dos
entregadores e adaptação da frota aos processos de entrega seguros para que a própria marca também se valorize. Comunicar essas medidas de segurança e mostrá-las aos clientes, na
prática, pode fazer toda a diferença para o negócio”, afirma.

Francisco Beltrão

Empresa de Francisco Beltrão adotou serviço
especializado em entregas para garantir a
segurança
gência de informações entre as medidas estaduais e municipais, a opção deve ser seguir a
orientação mais rígida, de preferência de acordo com as recomendações das autoridades oficiais de saúde, como Organização Mundial de
Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Ministério da Saúde, entre
outras.
Segundo a coordenadora estadual de turismo do Sebrae/PR, Patrícia Albanez, os protocolos do Sebrae visam estabelecer procedimentos
mínimos de segurança e de higiene tanto para a
equipe de colaboradores e fornecedores, quan-

Em Francisco Beltrão, a Iraci Cafeteria e
Confeitaria passou a oferecer serviço de delivery durante a pandemia de Covid-19. Após estudos, houve a opção por contratar uma empresa especializada no serviço.
“Com a demanda crescente por delivery,
surgiram empresas com soluções para entrega,
tanto de moto quanto carro. Tentamos com três
empresas, na terceira é que encontramos o padrão esperado de cuidado com o transporte, higienização adequada e tempo de resposta nas
entregas”, relata João Paulo Ruaro, diretor comercial do empreendimento.
O empresário conta que o serviço de entregas não era uma prática adotada antes da pandemia, mas que agora corresponde a 4% do faturamento. “De primeiro momento, parece não
representar grande fração. Porém, trata-se de
percentual de novos clientes, pessoas que não
consumiam ou não conheciam a Iraci, por uma
questão de localização ou padrão de consumo
via delivery. Justamente por ser um canal de
vendas que não explorávamos anteriormente”,
conclui João Paulo.
Maiores informações e orientações para
realizar o delivery com segurança podem ser
acessadas no site do Sebrae.
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Confiança de serviços sobe
7,3 pontos em julho ante
junho, diz FGV

Para FMI, recuperação
do mundo será ʻparcial e
desigualʼ

Estadão Conteúdo
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 7,3 pontos na
passagem de junho para julho, na série com ajuste sazonal, alcançando 79,0 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Após três meses consecutivos de altas, o índice recuperou cerca
de 62% das perdas sofridas nos primeiros quatro meses do ano,
a maior parte do tombo decorrente da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
“A confiança de serviços mantém, em julho, a trajetória de recuperação após atingir o fundo do poço em abril. Apesar da melhora tanto na percepção sobre o momento atual, quando em relação às expectativas, o resultado do mês precisa ser analisado
com cautela porque ainda há um caminho considerável para voltar ao ritmo anterior à pandemia. As flexibilizações podem contribuir para a melhora da confiança do setor, mas a cautela dos
consumidores e a incerteza que se mantém em patamar elevado impedem imaginar um cenário de recuperação robusta do setor no curto prazo”, avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
Em julho, o único dos 13 segmentos pesquisados que não registrou melhora foi o de serviços de manutenção, que teve queda
de 2,4 pontos na confiança.
O Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 7,0 pontos em julho,
para 71,0 pontos, recuperando nos últimos três meses 45% da
perda acumulada em março e abril. Já o Índice de Expectativas
(IES) cresceu 7,5 pontos, para 87,3 pontos, o que significa uma
alta de 40,0 pontos entre maio e julho, embora ainda permaneça
aquém do patamar pré-pandemia.

Estadão Conteúdo
A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional
(FMI), Kristalina Georgieva, afirmou na quinta-feira, 30, que
a recuperação do mundo será “parcial e desigual”, entre diferentes países e setores da economia. Além disso, alertou
para que os formuladores das políticas pelo mundo não retirem estímulos “antes da hora”, já que isso poderia atrapalhar a retomada, diante do choque causado pela pandemia
da covid-19.
Georgieva participou de evento virtual do próprio FMI,
com a presença do presidente da Eurasia, Ian Bremmer. Ela
lembrou que a economia do mundo deve encolher quase 5%
neste ano. “A pandemia afetará quase todos os países, que estarão mais pobres em dezembro de 2020 do que um ano atrás”,
afirmou.
Ao mesmo tempo, a diretora-gerente do FMI destacou o
grande esforço feito por medidas de bancos centrais e também de apoio fiscal dos países. Ela pediu agilidade nas respostas aos problemas gerados pela pandemia, qualificando-a “sobretudo como uma tragédia humana”.
Georgieva comentou também que o mundo precisa ter
confiança na possibilidade de que haverá uma vacina, “mas
não pensar que será uma solução rápida e universal”. Além disso, disse ser importante que exista acesso universal a vacinas e
tratamentos, “incluindo países em desenvolvimento”. “Seja qual
for o custo de universalizar vacinas e tratamentos, temos de fazer isso”, afirmou, acrescentando que o Fundo está disposto a
apoiar isso.
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DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Baixa: 0,56%

105.008 pontos

Volume negociado: R$ 29,32 bilhões
102.293 102.381 104.477 104.109 105.605 105.008

EURO
Var. julho: -5,17%
R$ 5,158
R$ 5,159

Baixa: 0,25%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

DÓLAR PARALELO

23/07

24/07

27/07

28/07

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Ambev ON
Localiza ON
Pão de Açúcar ON
Cogna ON

29/07

30/07

%
-1,51%
-2,67%
-1,70%
-3,50%
-3,96%
+10,85%
-6,27%
+2,38%

R$
22,82
61,27
27,81
23,41
14,55
49,96
73,71
9,46

26.313,65
5.989,99
12.379,65
22.339,23

-0,85
-2,31
-3,45
-0,26

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

%

OURO - BM&F
30/07

var. dia
R$ 321,70 /grama

-0,87%

IR

DÓLAR TURISMO
Var. julho: -5,59%
R$ 4,86
R$ 5,40

Baixa: 0,18%
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: -0,78%
R$ 5,74
R$ 6,40

Alta: 0,31%
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)

fev
0,17
0,25
0,22
0,11
-0,04
0,01
-0,03
-0,01
0,33

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

abr
-0,23
-0,31
-0,01
-0,30
0,80
0,05
0,11
-0,18
0,22

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene
Libra esterlina
Peso argentino

R$ 0,0494
R$ 6,76
R$ 0,07

US$ 1 É IGUAL A:
Iene
Libra esterlina
Euro

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

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

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

ago
1,0927
-

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

mai
-0,25
-0,38
-0,59
-0,24
0,28
1,07
1,77
-0,54
0,20

105,07
0,77
0,85

jun
0,30
0,26
0,02
0,39
1,56
1,60
2,22
0,36
0,34

jul
0,30
2,23
-

ano
0,36
0,10
0,67
0,34
6,71
4,54
6,40
0,55
1,74

12m
2,35
2,13
2,13
2,62
9,27
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 JULHO

Venc.: empresas 20/8, pes.físicas 17/8, emp. domésticos 6/8. 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

POUPANÇA, TR

48,62

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
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.

30/07/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Abr/20
Mai/20

Var. julho: -5,57%
R$ 4,86
R$ 5,42

Baixa: 0,18%
Compra
Venda

Var. julho: -0,68%
R$ 6,1109
R$ 6,1121

Alta: 1,03%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. julho: -5,34%
R$ 5,1831
R$ 5,1837

Alta: 0,86%
Compra
Venda

Estadão Conteúdo
A Petrobras anunciou aos seus clientes
queda média de 4% no preço do litro da gasolina vendido em suas refinarias. O preço do
óleo diesel não foi reajustado, segundo a empresa. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) informou que a
queda do preço, válida a partir da sexta-feira,
31, foi de R$ 0,0692 por litro.
“Eu não esperava (alteração no preço da
Petrobras). O mercado está muito volátil, com
o câmbio subindo e a mudança na especificação da gasolina”, afirmou Sérgio Araújo, presidente da entidade.
A Petrobras já começou a vender aos
distribuidores a gasolina com octanagem
RON 93, que passa a ser obrigatória a partir de janeiro de 2022 em todo o País, segundo as novas regras da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP).
A Resolução 807/20, da ANP, entra em
vigor na próxima segunda-feira, dia 3. A regra estabelece uma octanagem mínima de
92 pela metodologia RON (Research Octane
Number), a mesma já existente na Europa.

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

Petrobras anuncia
redução média de 4%
no preço da gasolina
nas refinarias

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
113,00
109,00
109,00
109,00
109,00

SEM
0,0%
0,9%
1,9%
1,9%
1,9%
1,9%

30 d.
-0,9%
-0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1,0%
4,3%
6,7%
5,4%
4,2%
6,5%

2,0%
4,3%
2,1%
4,3%
4,2%
2,1%

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

50,00
49,00
48,00
49,00
50,00
49,00

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)

30/07
2.065,40
227,00
541,57
283,30

DIA
0,22%
0,18%
1,85%
-0,02%

MÊS
4,66%
3,94%
6,65%
4,50%

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

30/07/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias
30 dias
SOJA
saca 60 kg
100,75
0,3%
1,5%
1,9%
MILHO
saca 60 kg
42,64
0,1%
3,4%
5,9%
TRIGO
saca 60 kg
58,21
0,0%
0,0%
0,8%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
204,15
0,0%
-1,7%
6,0%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
215,29
0,0%
0,0%
13,5%
BOI GORDO
arroba, em pé
213,46
0,0%
0,9%
5,3%
SUÍNO
kg, vivo
6,11
0,8%
5,0%
44,1%
ERVA MATE
arroba
15,52
-0,3%
0,0%
-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$
100,00
43,50
59,00
215,00
6,00
-

Pato B.
R$
101,50
43,70
58,00
210,00
190,00
210,00
5,60
13,00
-

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

30/07/20
MILHO

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

FECH.
891,75
886,75

*DIF.
0,25
2,25

1 SEM.
-1,6%
-1,6%

1 MÊS
1,5%
1,1%

289,80
292,50

2,90
2,60

Cont.
set/20
dez/20

FECH.
315,75
326,75

*DIF.
0,25
0,50

1 SEM.
-3,7%
-2,6%

1 MÊS
-7,5%
-6,8%

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)

-0,2%
-0,2%

0,2%
0,4%

set/20
dez/20

529,50
536,00

-3,25
-2,50

0,0%
0,2%

7,7%
7,4%

*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.
115,35
118,25

*DIF.
3,75
3,75

1 SEM.
7,3%
7,2%

1 MÊS
15,3%
17,1%

30/07/20
ALGODÃO

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

Cont.
out/20
dez/20

FECH.
62,82
63,18

*DIF.
1,79
1,57

1 SEM.
1,8%
2,0%

1 MÊS
2,2%
3,8%

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

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F)
Cont.
nov/17
mai/18

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

*DIF.
-0,09
-0,07

1 SEM.
0,0%
0,2%

29/08/17

MILHO - R$/saca 60 kg

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

*DIF.
0,02
0,09

1 SEM.
-2,4%
-0,7%

MÊS
4,5%
2,9%

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

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

Geral
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Apenas um terço dos
profissionais de saúde foi
testado para covid-19
ROVENA ROSA/ AGÊNCIA BRASIL

A13

Lotofácil terá
mudanças a partir da
próxima segunda-feira
Assessoria
A Lotofácil, a segunda loteria mais vendida pela Caixa, terá novidades para os apostadores, a partir da próxima segunda-feira (3). Os
sorteios passarão a ter periodicidade diária, de segunda-feira a sábado. Até então, a Lotofácil era sorteada às segundas, quartas e sextas.
Outra mudança na modalidade é a premiação adicional aos concursos de final 0. A distribuição dos valores destinados à premiação
ficará assim: 62% do total será destinado aos acertadores de 15 números (principal faixa de premiação); 13% será para a segunda faixa, ou seja, para quem acertar 14 números entre os 15 sorteados;
10% será destinado para os concursos de final 0 e os 15% restantes ficam acumulados para a primeira faixa ‒ 15 acertos ‒ do concurso especial realizado em setembro de cada ano, a Lotofácil da Independência.
O primeiro concurso com final 0 a ser sorteado após a implementação das alterações será o de número 2.010, previsto para
ocorrer no dia 13 de agosto.

Teimosinha e bolão

Em junho, apenas 32% receberam equipamento de proteção individual
Agência Brasil
Apenas um em cada três profissionais de saúde foi testado
para covid-19, de acordo com levantamento divulgado ontem (30),
pelo Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), da Fundação Getulio
Vargas (FGV). Embora as categorias da área estejam expostas, diariamente, a um alto risco de contágio da doença, somente metade
dos funcionários recebeu equipamentos de proteção individual
(EPI) para desenvolver suas atividades, no mês passado.
Os EPI faltaram, sobretudo,
entre agentes comunitários de
saúde e os agentes de endemia.
Em junho, apenas 32% deles receberam esse tipo de item, por iniciativa dos respectivos empregadores. O índice está somente um
pouco acima do registrado em
abril, de 19,65%.
Os apontamentos foram elaborados com base em uma segunda devolutiva do estudo A Pandemia de Covid-19 e os Profissionais
de Saúde Pública no Brasil. O levantamento ouviu 2.138 profissionais da saúde pública, de todos
os níveis de atenção e regiões do
país, entre os dias 15 de junho e
1º de julho.
A amostragem é composta por 40% de agentes comunitários e agentes de controle de endemia, 20,8% de profissionais de
enfermagem, 14,7% de médicos e
23,8% de outros profissionais do
segmento.
A primeira fase do estudo, realizada em abril, foi costurada a

partir da percepção de 1.456 trabalhadores. Além de ampliar o
número de entrevistados, os pesquisadores buscaram investigar
aspectos relativos a saúde mental, assédio moral e testagem dos
profissionais.

Capacitação e medo

Pelas respostas enviadas
através de formulário, constata-se que os trabalhadores que tiveram treinamento para aperfeiçoar o atendimento durante a crise
sanitária são minoria, a exemplo
do que ocorreu em relação à testagem. A proporção dos profissionais que tiveram acesso a uma
capacitação específica sobre atendimento durante a pandemia subiu de 21,91% para 32,2%, entre
abril e junho. No cômputo, foram
considerados médicos e técnicos
de enfermagem.
Tais números podem ser relacionados a outro índice: o que
mensura o nível de temor quanto à
covid-19. Ao todo, 89% de agentes
comunitários de saúde e agentes
de combate à endemia reconheceram sentir medo da doença, mesmo sentimento compartilhado por
83% dos profissionais da enfermagem, 79% dos médicos e 86% de
demais profissionais da área de
saúde.
A preocupação é justificada
não só pelo contexto geral, mas
porque sentem que a infecção se
avizinha, já que 80% dos entrevistados declararam ter ao menos um
colega contaminado pelo novo coronavírus nessa segunda fase da

pesquisa. Anteriormente, esta parcela era de 55%.
No que concerne à atuação do
governo federal, a avaliação piorou. Em abril, 67% diziam não sentir que tal esfera do poder público os apoia, parcela que aumentou
para 78% em junho. A insatisfação
é superior à observada quanto à
falta de suporte do governo municipal, que foi de 58%.

Saúde mental

Outros aspectos abordados foram o assédio moral e o comprometimento da saúde mental, que
atingem, respectivamente, 30%
e 78,2% dos profissionais consultados pela FGV. Mesmo diante dos problemas, somente um
quinto (20%) afirmou ter recebido algum tipo de apoio do estado
para enfrentá-los.
A confluência de fatores destacados pelos profissionais, que,
majoritariamente (95%) teve sua
rotina alterada, ajuda a explicar
por que 70% deles não se sentem
preparados para lidar com a pandemia. Na primeira fase da pesquisa, o índice era 64,97%.
Conforme explica a coordenadora da pesquisa, Gabriela Lotta, a omissão das autoridades governamentais “cria uma situação
muito tensa de trabalho, na qual
prevalecem o medo e o sentimento de despreparo”. Como consequência disso, acrescenta a especialista, surge um aumento dos casos
de transtorno mental, adoecimento, afastamento do trabalho e até
morte.

Um pouco antes disso, no dia 10 de agosto, também passam a
valer novas alterações na Lotofácil, como a ampliação na quantidade de apostas múltiplas permitidas, a quantidade de Teimosinhas e a
ampliação na quantidade de cotas por Bolão.
Atualmente, é possível apostar de 15 a 18 números dentre os 25
disponíveis no volante. Com a mudança, será possível marcar até 20
números por volante, aumentando a probabilidade de acerto.
O valor de uma aposta simples da Lotofácil, com 15 números, é
de R$ 2,50. A aposta múltipla de 19 números vai custar R$ 9,6 mil e
a de 20 terá o custo de R$ 38,7 mil.
Para quem quiser concorrer com os mesmos números em mais
de um concurso, a Lotofácil também vai permitir uma quantidade
maior de apostas no formato Teimosinha: poderão ser até 24 concursos, o dobro do que é possível atualmente.
Os apostadores que costumam fazer apostas em grupo por
meio do Bolão Caixa também vão poder aumentar as chances de ganhar na Lotofácil: a quantidade máxima de cotas passa a ser de 100
por bolão. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, sendo que cada
cota não pode ser inferior a R$ 3,00.
É permitida a realização de, no máximo, 10 apostas por Bolão,
em caso de bolões com 15, 16, 17 ou 18 números. No caso de bolões com 19 números, o máximo será de 6 apostas por Bolão. Para
bolões com 20 números só será possível a realização de uma aposta.
Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de prognósticos.

ANP aprova distribuição de
royalties para educação e saúde
Agência Brasil
A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou na quinta-feira (30), em reunião da diretoria colegiada, a distribuição de R$ 470 milhões em royalties
para serem aplicados em educação e saúde.
Os royalties são oriundos da produção em campos sob o regime
de partilha, dentre os quais Tartaruga Verde Sudoeste, Nordeste de
Sapinhoá, Noroeste de Sapinhoá e Sudoeste de Sapinhoá, localizados
na região do pré-sal na Bacia de Santos.
Em nota, a ANP informou que dos R$ 470 milhões, 34% serão
destinados à União e 66% a estados e municípios, diretamente ou
por meio do Fundo Especial do Petróleo.
Os royalties distribuídos serão aplicados em educação (75%) e
saúde (25%), fortalecendo o combate à pandemia do novo coronavírus.
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Estiveram
recentemente no
Diário do Sudoeste,
o deputado
federal pelo PSL
Felipe Barros e
Mateus Neumann,
articulador do
Aliança pelo Brasil

Andressa Vaz dos Santos fez o book de 15 anos na
Foto Chicoski Digital

Danilo Henrique Hendges tem 1 mês, ele é filho de Ana
Luiza e Darci. Foto Chicoski Digital

As irmãs Ana
Clara e Carolyna
Dorneles da Silva,
elas são filhas de
Edinéia e Valdecir.
Foto Chicoski
Digital
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foto do dia

artigo
ANdré ALMEIdA

E aí, vamos fechar
um negócio?!
Everton Lozáppio

A beleza da Igreja
Matriz São Pedro
Apóstolo, na manhã
dessa quinta-feira
(30), localizada na
praça Presidente
Vargas, em Pato
Branco. Mesmo com
a praça deserta em
virtude das medidas
preventivas por
causa da pandemia, o
cenário é encantador.

Nayara lais Tedesco

Ser influenciado ou ser autêntico?
Você já observou quantas vezes,
nos colocamos em situações difíceis,
pela influência de outras pessoas?
Somos influenciados a todo o momento, por isso é preciso ter consciência da palavra não, ou seja, entender o
porquê é necessário falar “não”, a maioria das pessoas, podem perder o controle de suas vidas, por não se colocarem
em primeiro lugar ou estabelecer limites nas relações.
Às vezes o papel de ser desagradável máscara o sentimento de medo. Desenvolver a habilidade de autoconfiança para esquecer o medo e a sensação
de culpa é um processo. Além do apoio
profissional é preciso se posicionar
diante das situações. Falar “não” é um
aprendizado e o mais importante, significa que você tem uma prioridade e um
objetivo. Você sabe dizer quais são suas
prioridades?
Quando valorizamos nossa história,
nossas razões, decidimos de forma autêntica qual caminho queremos continuar seguindo. Então não se culpe por
ir atrás dos seus objetivos ou convicções, mas é preciso encontrar um equilíbrio entre os dois extremos: o de dizer

sim e o de dizer não.
Outras dificuldades de dizer “não”
estão associadas ao medo de conflitos. O medo de talvez perder um amigo,
de não superar um conflito, de ser mal
educado com uma pessoa importante,
pode impedir ainda mais de desenvolver essa habilidade.
Hoje quero descrever para você, 4
maneiras de dizer “não”, sem gerar sentimento de culpa ou de evitar situações.
A primeira é expor que você não pode
se comprometer com a atividade ou situação, porque possui outra prioridade. Para isso é necessário ter em mente
quais são suas necessidades e prioridades, principalmente ser verdadeira com
você mesma.
A segunda maneira de dizer não é
expor que para essa atividade ou situação, você não possui as competências
necessárias. Neste sentido você pode
contribuir informando a melhor pessoa
que poderia ajudar nessa situação.
A terceira maneira é, você expor o
quando se sente desconfortável em realizar a tarefa, que não pode realizar a
atividade expondo também seu sentimento em estar falando o não para essa

pessoa, ou seja, o quanto sente muito
em não poder ajudar neste momento.
A quarta maneira é negociar a prioridade dessa atividade, ou seja, você
pode ajudar, mas no seu momento, não
deixando de fazer as suas prioridades.
Desta forma. Você também pode pensar
melhor sobre o assim, se poderá realizar ou não a tarefa.
Hoje eu trouxe para você 4 maneiras de dizer “não”, para se planejar melhor e executar seus objetivos, mas de
qualquer forma a assertividade na forma como você se posiciona irá contribuir para encontrar a melhor saída. Porém ser verdadeira com você mesma e
compreendendo suas necessidades é a
principal prioridade para exercer a autoconfiança.

Buenas,
Esta frase do título te lembra do quê? Neste
momento, em que você inicia esta leitura, como
está seu negócio? Seu emprego?
Para alguns a pergunta e/ou afirmação do título remete a efetuar uma venda, um contrato,
uma parceria, enfim, um ganho a todos. Para outros, traz uma lembrança ruim de um negócio, de
um sonho que precisou ser encerrado ou adiado
devido ao atual momento em que nos encontramos. E é esse ponto que quero abordar.
Sou publicitário, gestor de marca por formação e professor universitário, e além disso, tive
experiências em outros ramos como agronegócio, indústria e serviço, sempre em áreas comerciais e depois alçado às áreas gestoras.
Mas, voltando ao tema, quero aqui refletir
com você esta questão tão sensível aos empreendedores e gestores, pois, fechar um negócio do
ponto de vista negativo nos traz uma sensação de
derrota, do contrário, um golaço.
Na minha área de atuação, fechar um negócio vai depender de quem você se cerca, das pessoas qualificadas ao seu lado para te ajudar com
seu projeto, mas o grande determinante é que,
como diz Al Ries: “O marketing não é uma batalha de produtos, mas de percepções”. Falar de
percepção parece fácil, gerar e provocar percepção é difícil.
O que me moveu a escrever sobre isso foi
olhar à minha volta e notar alguns negócios que
estão fechando, olhos de empreendedores que
estão brilhando e o mundo que está acontecendo. Eles, os empreendedores, estão cercados de
pessoas, profissionais e consultores, e os negócios estão fechando.
Agora, se você leu o parágrafo acima pensando que tem negócios fechando por vendas e contratos, você está olhando o copo meio cheio; se
você leu pensando em negócios falindo, o copo
está meio vazio. E a pergunta que eu te faço é
simples: as pessoas que te cercam são as que
querem entender do seu negócio como você entende, ou são aqueles que trazem fórmulas milagrosas e usam exemplos de outras marcas que
não se aplicam ao seu cenário de negócio, apenas para te vender a nova fórmula poderosa de
vender com gatilhos que parecem fazer acontecer com um passe de mágica?
É por essa razão que todo o conhecimento
de quem está contigo na sua jornada empreendedora tem que somar com aquilo que você faz, e é
por isso que acredito em algo sinérgico, que vai
muito além da técnica e teoria aplicadas. O mercado está dinâmico, o cliente está exigente e nossas entregas precisam ser condizentes com aquilo que se espera.
Afinal, dependendo de quem está ao seu
lado, isso vai te ajudar a fechar o seu negócio.
Um fraternal abraço!

Psicóloga, coach, atendimentos
Psicológicos no Instituto Flor de Lis
e membro do Núcleo da Mulher
Empresária de Pato Branco - NUME

Sócio na EM//doisbranding. Professor no curso
de Publicidade e Propaganda no Unidep.
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ÁRIES 21/03 A 20/04

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Dia um tanto quanto agitado para
você. Mas, para que tudo saia a
contento, deverá tomar uma atitude otimista e inteligente e evitar o
nervosismo que de nada adianta.
Sucesso junto ao sexo oposto.

Saiba o momento certo para expressar sua opinião e tenha especial cuidado para não ofender
ninguém. O dia se apresentará tranquilo ao trabalho, muitos negócios
e ao trato com o sexo oposto.

Hoje, você poderá ter uma ideia
brilhante e promissora de sucesso.
Mas, somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa
chance. Continue cauteloso com
seu dinheiro, seu trabalho e com
sua saúde.

Muito bom dia para mudar de
residência ou ocupação. As coisas novas que inventar terão êxito e suas ambições, sonhos e desejos serão bem-sucedidos. Evite
atritos com quem quer que seja a
ﬁm de não criar inimigos.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Será bem-sucedido hoje se adotar uma atitude otimista. Dia excelente para estudos, testes, amor
e contatos pessoais. Melhor ainda
para contratar servidores, contar
com favores, endosso, ﬁanças, etc.

Criaturas ou ocorrências dispersivas, poderão desviar sua atenção
dos compromissos e problemas
mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça. Fluxo excelente para o trabalho, a saúde e o
amor.

Grandes chances de ascensão e brilho artístico, oratório e mesmo jurídico. Fluxo benéﬁco. Aproveite
as próximas horas para manifestar
seus pensamentos relacionados
com as pessoas que lhe querem
bem.

A partir de hoje tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A
personalidade irá elevar-se bastante, suas condições sociais se
exaltarão e a e a saúde também.
Faça o que puder para aumentar
suas amizades.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Dia em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar documentos, ações ou mesmo pedir
aumento de salário, que será sucedido. A saúde estará boa e as
chances de êxito amoroso e social.

Dia positivo para as suas atividades
artísticas e a tudo que está relacionado com as artes de um modo geral. Os lucros em negócio e através
do esforço empreendido no trabalho deverão aumentar.

Melhores e mais propícias inﬂuências se apresentarão hoje para você.
Saiba tirar proveito das mesmas
que seu êxito será maior do que
ainda espera. Aproveite, pois o ﬂuxo da fase astral o incentiva.

A inﬂuência astral é positiva para
novas amizades e associações e
casamentos. Cuidado com pessoas de caráter duvidoso. Momento benéﬁco e favorável em tudo o
que pretenda realizar ou conceber.
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Segurança

PLANTÃO
Ciclista morre
em acidente

Um acidente na tarde
de quinta-feira na BR-158,
em Coronel Vivida, causou a
morte de um ciclista, que foi
atingido por uma Parati, placas do Mercosul. O Corpo de
Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou
ao local constatou que o rapaz já estava morto. As polícias Civil e Militar atenderam
a ocorrência. Um perito do
Instituto de criminalística fez
o levantamento do acidente.
Em seguida, o corpo do ciclista, que não tinha sido identificado até o fechamento dessa
edição, foi encaminhado para
necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Pato Branco.

Dois Vizinhos

Um entregador de lanches, em Dois Vizinhos, foi assaltado quarta-feira à noite
no bairro Vitória. Ele acionou
a Polícia Militar e informou
que chegou no local da entrega e avistou um rapaz, que seria o cliente, mas quando fazia a entrega do lanche saiu
outro jovem de um matagal
e lhe desferiu uma paulada
nas costas e o obrigou a entregar o dinheiro, cerca de R$
200,00, e uma maquininha de
cartão, além do lanche. Durante as buscas, os policiais
prenderam um suspeito, que
foi reconhecido pela vítima,
mas o outro envolvido não foi
localizado. O acusado foi entregue na Delegacia da Polícia Civil para as providências
cabíveis ao fato.

Prisão em
Pato Branco

A Polícia Militar abordou
um rapaz, de 25 anos, na tarde de quarta-feira na rua Barão
do Rio Branco, centro de Pato
Branco. Os policiais descobriram que havia um mandado
de prisão contra ele, expedido
pela Vara Criminal de Mangueirinha, sob a acusação de posse
irregular de arma de fogo. O rapaz foi entregue no Departamento Penitenciário (Depen),
em Pato Branco, estando à disposição da Justiça.

Contrabando

Em patrulhamento no fim
da tarde da última quarta-feira
pela avenida Paraná, em Barracão, a Polícia Militar abordou
um Jetta e em revista no bagageiro do veículo os policiais encontraram 18 garrafas de vinho
contrabandeado da Argentina.
O condutor alegou que apenas
estava fazendo um favor para
um amigo ao pegar o vinho
num posto de combustível de
Barracão. Ele foi identificado,
orientado e liberado, mas o vinho foi apreendido e entregue
na Delegacia da Receita Federal de Dionísio Cerqueira (SC).

diariodosudoeste.com.br
31 de julho de 2020

Rocam apreende mais de 2.500 pontos
de LSD em Pato Branco
DivulgAção

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A equipe da Rocam apreendeu
na tarde de quarta-feira no bairro La
Salle, em Pato Branco, 2.579 pontos
de LSD (droga sintética), uma porção
de cocaína, dinheiro e uma balança
de precisão. Parte da droga e o dinheiro foram encontrados durante a
abordagem de dois rapazes e o restante estava na casa de um deles.
Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento na rua Sílvio Vidal, os policiais
da Rocam avistaram dois rapazes e
perceberam quando um deles dispensou algo no asfalto. Eles foram
abordados e os policiais encontraram uma embalagem plástica dispensada por um deles, contendo 25
pontos de LSD e uma porção de cocaína. Já o outro rapaz estava com
R$ 1.900,00.
Os policiais também realizaram buscas na residência de um dos
abordados, onde tiveram autorização da responsável pelo imóvel. Os
policiais encontraram uma mochila

A droga
sintética,
a cocaína
e os
envolvidos
foram
entregues
na
Delegacia
da Polícia
Civil
no quarto do rapaz, contendo 2.579
pontos de LSD, 91plástico de embalagem e uma balança de precisão. Todos os envolvidos e as drogas foram
entregues na Delegacia da Polícia
Civil para as devidas providências.

Palmas

A equipe da Rotam abordou
na última quarta-feira, em Palmas,

um homem suspeito de ter praticado roubo em um posto de combustíveis da cidade. Além do assalto, ele
confessou o furto de uma bicicleta,
que foi localizada pelos policiais.
Já com apoio do Canil foram realizadas buscas na residência dele,
que tinha denúncias de ser um ponto de venda de drogas. Os policiais
encontraram 6,3gramas de maco-

nha, um rifle calibre 22, com oito
munições do mesmo calibre, diversos objetos de procedência duvidosa e R$250,00.
O acusado e outro rapaz, que
estava no local, foram presos. Eles
foram entregues, juntamente com
a droga e demais objetos apreendidos, na Delegacia da Polícia Civil de
Palmas.

PMPR expulsa 13 policiais rodoviários acusados de cobrar propina
O Comando Geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR) expulsou 13
dos 16 policiais rodoviários estaduais acusados de cobrar propinas de
motoristas em estradas do sudoeste
do Paraná. Os militares chegaram a
ser presos pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em 6 de fevereiro
de 2018, durante a Operação Manus Capio (mão grande).
A decisão da expulsão foi publicada em ofício interno da Polícia
Militar no dia 23 de julho, mas foi
divulgada e confirmada pela RPC

na quinta-feira (30). Os policiais
presos em fevereiro de 2018 foram
soltos cinco meses depois e respondem aos processos em liberdade. O
Comando Geral da PMPR decidiu
expulsar 13 dos 16 policiais processados no julgamento administrativo. Uma policial pediu exoneração antes da decisão, outro não foi
julgado por conta de uma ação de
nulidade em curso e teve um militar
absolvido de uma única acusação.
O então promotor do Gaeco em
Francisco Beltrão, Roberto Tonon, explicou na época ao Diário do Sudo-

este que os policiais estavam recebendo propina para liberar veículos
durante fiscalização nas rodovias do
Sudoeste, além de terem se apropriado de bens apreendidos para proveito próprio. Ele revelou na época que a
investigação tinha começado há oito
meses, após a apreensão de um veículo carregado com cigarros, sendo
que a carga foi desviada pelos policiais e o carro entregue como se estivesse vazio. “A investigação culminou
com interceptações telefônicas e foi
identificado um grande esquema de
corrupção destinado a angariar fun-

dos para o benefício dos próprios policiais. Eles recebiam a propina nas
rodovias durante a abordagem de
caminhões e ônibus de sacoleiros e
no final do expediente dividiam os
valores recebidos” destacou.
Os policiais podem recorrer ao
próprio Comando Geral da PMPR e
se a decisão de expulsão for mantida devem entrar com recurso junto ao governador do Paraná. Caso o
governador mantenha a decisão do
Comando Geral da PMPR, os policiais teriam ainda a opção de recorrer à Justiça. (AB)

PRF apreende mais de 200 quilos de maconha em Guarapuava
A Policia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu, na tarde de quarta-feira (29), mais de 200 quilos de
maconha transportados em um carro que transitava na BR-277, em
Guarapuava. O motorista tentou fugir, mas foi capturado e preso pelos policiais.
Por volta das 17h uma equipe da PRF deu ordem de parada ao
condutor de um Fox, com placas de
Wenceslau Braz (PR), mas o motorista empreendeu fuga realizando
várias manobras arriscadas, como
ultrapassagens pelo acostamento,
obrigando outros veículos a desviar para evitar um acidente. Após
alguns quilômetros de acompanhamento pela equipe PRF, o veículo
suspeito parou às margens da rodovia e o condutor tentou fugir entrando na mata, mas foi capturado
pela PRF.
Dentro do veículo os policiais
encontraram diversos tabletes de
maconha, que totalizaram 218 quilos. O condutor, de 31 anos, foi
preso pelos crimes de tráfico de

DivulgAção PRF

drogas e direção perigosa, sendo
encaminhado para a Polícia Civil
de Guarapuava.
A ação fez parte de uma opera-

ção integrada de combate ao narcotráfico realizada pela PRF, Polícia
Civil e Rotam do 19 Batalhão, ambos em Toledo. (Agência PRF)

A droga estava sendo
transportada em um Fox
abordado na BR-277

Esporte
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Clássico decidirá o Paranaense 2020
Divulgação

o goleiro Santos comemorou a classificação do Furacão para a final
A Federação Paranaense de Futebol divulgou, na
quinta-feira (30), as datas
e os horários da decisão do
Campeonato Estadual 2020.
O Furacão enfrentará o Coritiba, em busca do tricampeonato do torneio.
O primeiro jogo será no
domingo (2), às 16h, no Estádio Joaquim Américo, com
portões fechados. A segunda partida será na quarta-feira (5), às 20h, no Couto
Pereira, também com portões fechados. Assim como
nas fases quartas de final
e semifinal, o gol marcado
fora de casa não será utiliza-

do como critério de desempate.
O Rubro-Negro chega a
mais uma final no Estadual após passar pelo FC Cascavel, com 5 a 1 no placar
agregado. Já o Coritiba superou o Cianorte, com 5 a 2
no agregado.
O goleiro Santos comemorou a classificação do
Athletico para a final. Apesar do placar zerado, o camisa 1 elogiou a postura da
equipe em Cascavel. “Sabíamos da dificuldade que seria
por conta do gramado, pela
equipe do Cascavel ser qualificada”, falou Santos. “Fe-

liz por não ter tomado gol.
Nossa equipe se comportou
bem no jogo. Tivemos oportunidades também para fazer gols. Agora, é focar na
grande final”, ressaltou.
À frente do camisa 1,
outros dois “piás do Caju”
formaram a dupla de zaga.
O goleiro rubro-negro exaltou o trabalho de José Ivaldo e Lucas Halter. “Os meninos têm se destacado, são
garotos que têm muita qualidade. Fico feliz de vê-los
atuando, tendo uma sequência. Espero estar ajudando
sempre, contribuindo para
que eles cresçam”, destacou

Santos.
Com mais uma final
pela frente, ele espera usar
a experiência adquirida nos
últimos dois anos para fazer mais uma bela disputa
e levantar mais uma taça.
“Nos acostumamos a grandes jogos, a decisões e isso é
bom. Traz uma responsabilidade, o nível aumenta e temos que estar sempre almejando esses jogos. São esses
jogos que tornam os atletas grandes dentro do clube. Entramos para a história
disputando títulos e trazendo troféus”, concluiu o camisa 1. (Assessoria)

Estado cancela os Jogos da Juventude do Paraná
A Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte,
por intermédio da Superintendência Geral do Esporte,
cancelou os Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) – Final A da edição 2020 – que
fazem parte dos Jogos Oficiais do Estado. Eles seriam
realizados em outubro deste
ano. A ação foi tomada em
acordo com o município de
Guarapuava, sede em 2020,
que terá a prioridade de se-

diar as finais em 2021.
Essa decisão se pauta
no respeito às ações tomadas para o enfrentando da
pandemia da Covid-19 e nas
normativas impostas pelos
decretos publicados pelo
Governo do Estado. Os Jojups reuniriam milhares de
jovens atletas e neste momento a prioridade é a segurança e a preservação da
saúde de todos.
“Este
cancelamento

nada mais é do que uma
demonstração de respeito
e consideração com os jovens atletas e com a população paranaense”, disse o
diretor de Esporte da Superintendência, Cristiano d’El
Rei. Segundo ele, não seria
plausível o Estado provocar
um evento com a aglomeração de 4 mil adolescentes no momento que se vive
hoje. “Essas atitudes são excepcionais e absolutamente

necessárias. Temos certeza
que, após essa crise, o Esporte voltará mais forte. Ele
é um dos mais importantes meios de retomada da
qualidade de vida de nossa
gente, respeitando sempre
o seu legado como ferramenta de saúde, educação,
inclusão e sociabilização de
todos, além de fundamental
papel no fomento da economia do Paraná”, Completou.
(AEN)

A19

Grêmio se prepara
para a semifinal
O grupo do Grêmio voltou ao Centro de Treinamentos Luiz Carvalho na tarde de quinta-feira para começar
os treinos com foco à semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O adversário por uma vaga à decisão da
taça Francisco Noveletto será o mesmo Novo Hamburgo,
que o time empatou na última quarta, em Lajeado. O jogo
ainda não tem data e local para acontecer, podendo inclusive ser na Arena.
Os jogadores participaram de uma atividade técnica
no gramado, comandados por Renato Gaúcho e Alexandre
Mendes. Aqueles considerados titulares participaram normalmente, uma vez que foram preservados na partida de
quarta-feira. Já os atletas que entraram em campo no estádio Alviazul fizeram trabalhos de recuperação na academia e com a fisioterapia.
A entrevista foi com Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Tricolor. Entre perguntas sobre contratações, saídas e aproveitamento de jogadores, Paulo foi questionado
sobre a performance do time do Grêmio nesses três jogos
após a retomada do Gauchão - com uma vitória no Gre-Nal
e dois empates - e fez sua avaliação. “Foram quatro meses
sem futebol. É muito cedo, ainda, para fazermos uma avaliação. Como o Renato diz, nós precisaremos de dez a doze
jogos para ter um ritmo, uma retomada. Nossa expectativa, então, é de fazermos um segundo semestre confiante,
que haveremos de buscar grandes vitórias, conquistas e,
dentro do possível, o Grêmio disputará todos os campeonatos em que estiver envolvido”, disse.

Morte

A Federação Gaúcha de Futebol manifesta profundo
pesar pelo falecimento de Marco José Bobsin, vice-presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, ocorrido na
quinta-feira (30). Atuante na política do clube, o dirigente foi eleito para o Conselho de Administração em 2019.
Marco Bobsin, 68 anos, era casado com Graça Bobsin
e tinha dois filhos, Mariane e Diego.
Diante da perda irreparável, a Federação presta condolências a familiares e amigos e comunica que decreta
luto oficial por três dias. (Assessoria)

Campeonato Mineiro
Estadão Conteúdo
Um dia após a conclusão da primeira fase do Campeonato Mineiro, a FMF definiu e divulgou a tabela das semifinais da competição, determinando que as partidas entre América e Atlético sejam disputadas no domingo e na
próxima quarta-feira.
O primeiro duelo entre América e Atlético foi agendado para domingo, às 16 horas, no Mineirão. Depois, na
quarta-feira, a partir das 21h30, os times se reencontrarão no Independência. Em caso de empate no somatório
do placar dos dois jogos, o América estará classificado à
final, pois teve campanha melhor - avançou em segundo,
logo à frente da equipe alvinegra.
É a mesma vantagem do Tombense, líder da etapa inicial, para a série contra a Caldense, a quarta colocada.
Nesse caso, as duas partidas serão disputadas no Independência e estão agendadas para as 11 horas de domingo e 16h da próxima quarta.
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Consumo de açúcar aumenta
durante e pandemia

Hidrocefalia: o que é
e como tratar
A produção excessiva de líquor ou problemas em sua absorção aumenta a pressão dentro do crânio,
causando de dores de cabeça e vômito até danos bem mais graves, que comprometem funções cerebrais.
Um dos tratamentos indicados é a cirurgia endoscópica. PÁG. 5
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Miguel Nicolelis é professor catedrático de Neurobiologia, Neurologia, Neurocirurgia, Engenharia
Biomédica e Psicologia Experimental da Duke University. Ele é o fundador do Instituto Internacional de
Neurociências Edmond e Lily Safra e presidente do
Conselho do Instituto Santos Dumont, ambos em Macaíba, Rio Grande do Norte. Nicolelis fundou e dirigiu
o Projeto Andar de Novo. Membro das Academias
de Ciência da França e do Brasil, em 2004, a revista
Scientific American o elegeu como um dos 20 cientistas mais influentes do mundo e, em 2015, a revista
americana Foreign Policy como um dos 100 pensadores de maior influência no mundo. É o coordenador
do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do
Nordeste e publicou dois livros pelo selo Crítica, da
Editora Planeta: Muito além do nosso eu e Made in
Macaíba.
Agora, com a publicação de O verdadeiro criador
de tudo, lançado no Brasil também pelo selo Crítica
da Editora Planeta, Nicolelis finaliza a trilogia iniciada
uma década atrás. Com os dois primeiros livros, ele
apresenta o pensamento científico e humanístico apurado ao longo de 38 anos de carreira como cientista.
Nesta obra, o neurocientista discute as criações
do cérebro humano que inclui os mais diversos tipos
de conhecimento, percepções, crenças, teorias científicas e filosóficas, culturas, tecnologias, obras de arte,
ideologias, sistemas políticos e econômicos e todos os
outros produtos mentais emanados do que ele chama
do “computador orgânico”, que virou o verdadeiro
criador de tudo que a humanidade sonhou em fazer
e fez. Neste contexto, Nicolelis propõe que o cérebro
humano deveria ocupar o centro da nossa visão cosmológica de todo o universo.
O livro introduz os detalhes de uma teoria, chamada de Teoria do Cérebro Relativístico (TCR), que
tem como objetivo descrever como o cérebro, trabalhando isoladamente ou enquanto parte de redes formadas por outros cérebros individuais (chamadas de
Brainets), realiza seus feitos. Quando começou a planejar esta obra, Nicolelis tentou construir o argumento
central focando no campo da neurociência, mas logo
se deu conta que seria uma escolha restrita para realizar a ambiciosa missão que se dispôs a cumprir com
o projeto.
“Assim, de repente, eu me encontrei vasculhando
livros clássicos de filosofia, história da arte, arqueologia, paleontologia, história dos sistemas computacionais, história da matemática, da física, da mecânica
quântica, tratados de linguística e ciências cognitivas,
robótica, cosmologia e até volumes de história das
grandes civilizações humanas da Antiguidade”, ele
conta no primeiro capítulo.
No início do livro, o cientista descreve como o
cérebro de primata evoluiu desde que os nossos ancestrais divergiram dos chimpanzés e começaram a
explorar as savanas do leste e do sul da África, por
volta de 6 milhões de anos atrás. Essa reconstrução
enfatiza as modificações morfológicas e funcionais, induzidas pelo processo de seleção natural, que levaram
ao surgimento da moderna configuração do ‘Verdadeiro Criador de Tudo’. No decorrer das páginas, ele
propõe que os seres vivos dissipam energia para sustentar um processo de auto-organização que permite
informação ser incorporada à sua matéria orgânica.
Esse processo leva à incorporação de um tipo diferente de informação no tecido orgânico, batizado de
“informação gödeliana”, noção fundamental para sua
tese central. Essa discussão é seguida pela descrição
de uma série de dez princípios fisiológicos fundamentais que regem a operação do cérebro humano. Foi
com base nesses dez princípios, descobertos ao longo
dos seus 38 anos de pesquisas neurofisiológicas, que
foi criada a TCR.
Após esse início focado em explicações neurobiológicas, o autor explica como o cérebro humano
passa a maior parte de sua existência construindo ou
adaptando seus modelos neurais internos do mundo
que nos cerca, definindo o que chama de “ponto de
vista do cérebro”. Nicolelis dedica um capítulo inteiro

à análise do imenso poder computacional do cérebro
humano, que segundo ele não pode ser reproduzido
nem igualado por nenhum computador digital. A seguir, ele apresenta as novas evidências experimentais
que revelam a requintada capacidade de animais e
seres humanos de estabelecerem redes cerebrais, formadas pela sincronização de um número elevado de
cérebros individuais, aumentando ainda mais o poderio computacional orgânico de cada uma dessas
espécies. O autor chama essas redes de Brainets e
defende, em uma série de capítulos, que elas foram
essenciais para o desenvolvimento da civilização humana e a construção de um modelo mental altamente
elaborado visando interpretar e conferir significado
aquilo que o universo nos oferece.
Nos capítulos finais do livro, ele expõe os ricos
que a humanidade enfrentará nos próximos anos, em
decorrência da nossa interação e dependência em
relação aos sistemas digitais. Nicolelis defende que a
convivência quase contínua com computadores pode
afetar a forma como o cérebro funciona, e no limite
levar a uma eliminação definitiva dos atributos únicos
que definiram a condição humana, desde a emergência da nossa mente, cerca de 100 mil anos atrás. Assim ele afirma que:
“Em essência, essa hipótese prevê que, quanto
mais formos cercados por um mundo digital e quanto maior for a nossa submissão às leis e aos padrões
da lógica algorítmica que regem o funcionamento de
sistemas digitais para o planejamento, implementação, e avaliação das tarefas simples e complexas que
definem o nosso dia a dia, mais e mais o nosso cérebro tentará emular esse modo digital de operação,
em detrimento das funções mentais analógicas e dos
comportamentos mais relevantes biologicamente, que
foram selecionados ao longo de milênios pelo processo de seleção natural”.
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| mito ou verdade

Mitos e verdades sobre doenças urológicas
Arquivo

Doenças urológicas são um tanto
comuns e, por isso, nem sempre recebem a atenção necessária. Se não
tratadas, porém, podem evoluir para
casos mais graves. E as queixas têm
sido mais comuns nesse período de
home office, quando os hábitos estão
alterados. O urologista Mark Fernando Neumaier, do Hospital Marcelino
Champagnat, esclarece mitos e verdades sobre as principais doenças:

O desejo de urinar se
intensifica no frio

VERDADE - Para manter a temperatura corporal equilibrada no clima
frio, os vasos sanguíneos periféricos
se comprimem para diminuir a perda
de calor. Isso reduz a perda de líquido
através da pele e, consequentemente,
aumenta a vontade de urinar.
Outro fator é o consumo de líquidos quentes, que muitas vezes contêm cafeína, componente que irrita a
bexiga. No entanto, a vontade de urinar pode estar relacionada à cistite ou
bexiga hiperativa, condição que, além
do aumento da frequência de idas ao
banheiro, pode causar vazamentos, urgência de urinar e nocturia (vontade de
urinar durante o período de sono).

Mulheres costumam ter
mais infecções urinárias
que os homens

VERDADE - A uretra da mulher
é muito mais curta que a do homem,
o que favorece a entrada de bactérias
na bexiga. Outros fatores também favorecem o desenvolvimento de cistites
(infecções urinárias), como pouca ingestão de água, retenção da urina por
muito tempo e candidíase vaginal. “É
importante equilibrar o consumo de
água diário e idas mais frequentes ao
banheiro. Urinar logo após o ato sexual
também auxilia na expulsão de eventuais bactérias”, completa.

Cistite não é uma
doença grave

MITO - Dor ao urinar, aumento da
frequência urinária, sensação de que
a bexiga não esvaziou totalmente são
os sintomas mais comuns da cistite e
devem ser tratados com antibióticos e
acompanhamento médico. Geralmente, em 50% dos casos, a cistite pode
acabar espontaneamente, no entanto
sempre há o risco da doença evoluir
para uma pielonefrite. Isso acontece
quando a infecção atinge os rins, causando febre, dor lombar e no corpo,

perda do apetite e podendo provocar,
até mesmo, uma sepse (inflamação que
se espalha pelo corpo). “Outro ponto
importante é a incidência de cistites.
Até duas infecções por ano, podemos
considerar normal. Acima disso, merece uma avaliação médica mais minuciosa”, ressalta Neumaier.

Friagem causa cistite

MITO - As dicas das avós, de que
as mulheres não devem se sentar em superfícies frias, ficar com os cabelos molhados ou sentir frio, para não desenvolver uma cistite, são mitos. “A mudança
de temperatura pode causar vontade de
urinar, como reflexo do corpo, mas não
desencadear uma doença. Já a exposição ao frio, aliada a outros fatores, pode
contribuir para baixar a imunidade, o
que facilitaria o aparecimento de infecções”, explica o urologista.

Homens não devem ficar
muito tempo sentados

VERDADE - A infecção urinária
nos homens não é tão comum como
nas mulheres porque a uretra é maior,
dificultando que as bactérias cheguem
à bexiga. No entanto, o home office
tem feito com que as pessoas passem

mais tempo sentadas em frente ao
computador, condição que pressiona
a próstata e favorece sua inflamação,
conhecida como prostatite.
Os sintomas da prostatite podem
variar muito, desde a vontade de urinar com maior frequência, sensação
de não ter esvaziado totalmente a bexiga ou apresentar um quadro mais
silencioso, como febre, dor lombar, ardência no final da micção, dor quando
ejacula e dor na ponta do pênis.

Ingerir água também é
uma forma de prevenção

VERDADE - O consumo adequado de água estimula o funcionamento
do aparelho urinário e ajuda a prevenir
inflamações na bexiga e o surgimento de
pedras nos rins. Já bebidas com muito
sódio, como refrigerantes e sucos com
conservantes, favorecem a formação de
cálculos. “Outro alerta importante é estar
atento a sinais como dor ao urinar, alteração na micção, sangue na urina e dor
nas costas, sintomas que podem estar relacionados a doenças como câncer nos
rins, na bexiga ou na próstata. Exames
diagnósticos periódicos também ajudam
a evitar o agravamento de doenças”, ressalta o urologista. (Assessoria)
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| saúde pública

Semana Mundial do Aleitamento Materno
2020: “Apoie o Aleitamento Materno
por um Planeta Saudável”
Arquivo

| Mariana Salles
Com agências de notícias

O mês de agosto tornou-se simbólico na promoção do aleitamento
materno no Brasil e no mundo. Esse
é o 28º ano em 120 países se unem
em uma semana inteira dedicada ao
incentivo do aleitamento materno. Em
2020, esse movimento estabelecido
pela OMS (Organização Mundial da
Saúde) e pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em defesa
da amamentação terá como temática
“Apoie o Aleitamento Materno por um
Planeta Saudável”.
Em 2020, a pandemia de Covid-19
muda o formato, mas não o foco. De
1º a 7 de agosto, diversas ações vão se
concentrar no impacto da alimentação
infantil no meio ambiente/mudança climática e no imperativo de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno
para a saúde do planeta e de seu povo.

O tema foi escolhido de acordo
com a área temática 3 da SMAM-ODS
2030, o qual alinha as campanhas em
torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações
Unidas, e que destaca os vínculos entre
a amamentação e o meio ambiente/
mudança climática.
No Brasil, quem coordena a Semana de Amamentação é o Ministério da
Saúde, responsável por adaptar o tema
do ano e por elaborar os materiais informativos para distribuição pública.
As ações têm apoio de Secretarias de
Saúde Estaduais e Municipais, da Rede
Brasileira de Bancos de Leite e de
ONGs ligadas ao aleitamento materno.
Este ano os eventos de celebração
e conscientização devem ocorrer virtualmente, respeitando o distanciamento
social necessário.

História

A Semana Mundial do Aleita-

mento Materno é realizada desde
1992 em mais de 120 países. Estes
dias foram definidos pela OMS e pelo
Unicef com base na Declaração de
Innocenti, assinada em 1º de agosto
de 1990.
Este documento foi elaborado para
traçar objetivos para reduzir a mortalidade infantil, todos ligados à amamentação. São eles:
- Estabelecer um comitê internacional para coordenar as ações voltadas à amamentação;
- Implementar a lista “10 passos
para o sucesso da amamentação”
em todas as maternidades dos países
participantes;
- Executar o Código Internacional
de Comercialização dos Substitutos do
Leite Materno;
- Adotar uma legislação que promova a proteção da mulher na amamentação no trabalho.

Quais são os 10 passos
para o sucesso da
amamentação?

A lista traz os seguintes itens como
facilitadores do aleitamento materno:
- Ter uma norma escrita sobre o

aleitamento materno e repassá-la rotineiramente a toda a equipe do serviço
da maternidade;
- Promover treinamentos para toda
a equipe, de modo que todos estejam
capacitados para implementar as normas de amamentação;
- Informar todas as gestantes sobre
as vantagens da amamentação e como
ela deve ser feita;
- Auxiliar as mães a iniciar a amamentação na primeira hora de vida do
bebê;
- Mesmo em casos em que as mães
estejam separadas de seus filhos, mostrar a elas como manter a lactação e a
amamentação;
- Dar somente leite materno como
alimento ao recém-nascido;
- Permitir e possibilitar que mãe e
bebês fiquem juntos 24 horas por dia
após o parto;
- Incentivar as mães a realizar amamentação em livre demanda (sem horários definidos);
- Instruir as mães a não darem
bicos artificiais ou chupetas para os
bebês;
- Encorajar as mães e buscarem
grupos de apoio à amamentação.
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| saiba mais

Endoscopia ajuda no tratamento da hidrocefalia
O acúmulo de líquidos no cérebro é um problema que pode ocorrer em qualquer idade, e há diversos fatores
que podem desencadeá-lo. Menos invasiva que que a cirurgia de derivação, a cirurgia endoscópica é uma
alternativa para alguns casos.
| Mariana Salles

sia da lesão. A técnica também é utilizada no caso de cistos cerebrais. “Há
algumas malformações cerebrais que
chamamos de cisto aracnóideo. Desenvolve um acúmulo de líquido anormal
em uma parte do cérebro onde ele não
deveria estar localizado. Podemos fazer
uma abertura desse cisto através da
endoscopia”, comenta o médico.
Além das cirurgias endoscópicas
no cérebro, o neurocirurgião lembra
que estão se desenvolvendo várias técnicas de endoscopia de coluna, que é
uma situação diferente, mas também
está atrelada à neurocirurgia.

mariana@diariodosudoeste.com.br

Nosso cérebro produz, constantemente um líquido chamado cefalorraquidiano, ou líquor, que circula por
cavidades chamadas ventrículos. Entre
suas funções estão proteger o encéfalo
e a medula de danos; remover resíduos do metabolismo cerebral; e fornecer
ao cérebro hormônios necessários para
seu funcionamento adequado. Depois
de cumpri-las, esse líquido é reabsorvido naturalmente pelo organismo.
Quando há produção excessiva
de líquor ou problemas na absorção,
a pressão dentro do crânio aumenta,
causando de dores de cabeça e vômito até danos bem mais graves, que
comprometem funções cerebrais. Esse
problema é chamado de hidrocefalia,
e pode acometer pessoas de todas as
idades pelas mais diversas causas.
“Hidrocefalia é um acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano, o
líquor, que é produzido e absorvido
constantemente pelo cérebro. Quando
ocorre um desequilíbrio entre a produção e absorção, há um acúmulo nas
cavidades cerebrais, chamadas ventrículos. O aumento de volume desse
líquido no cérebro é o que se chama
de hidrocefalia, que leva a uma hipertensão intracraniana, que é um quadro
potencialmente grave, de complicação
neurológica”, explica o neurocirurgião
André Beheregaray.

Incidência

A hidrocefalia não é um problema
comum, mas determinados grupos estão mais suscetíveis à doença.
Em relação às hidrocefalias agudas, o médico cita que fatores congênitos podem levar uma criança intra
útero, por exemplo, a nascer com o
problema, seja por uma má-formação
cerebral ou mesmo uma infecção.
Outras vezes, a hidrocefalia pode
ocorrer em qualquer faixa etária decorrente de um processo infeccioso inflamatório, como as meningites, ou como
consequência de um AVC (Acidente
Vascular Cerebral) ou tumor no cérebro. Também, após um traumatismo
craniano grave, o paciente pode apresentar acúmulo de líquido nos ventrículos. “Tudo isso pode levar a uma
obstrução da drenagem do líquido ou
dificuldade de sua absorção pelo organismo”, explica Dr. André.
Nestes casos de hidrocefalia aguda, os sintomas são dor de cabeça forte, vômitos, dificuldade visual, eventualmente crises convulsivas. “É um
quadro que pode levar o paciente ao
coma, com risco de morte”, alerta.
Outra possibilidade é a hidrocefa-

lia de pressão normal, muito comum
nos idosos. “É um problema de evolução lenta, mais arrastada. No idoso,
ocorre insidiosamente uma dificuldade
de absorção do líquido no cérebro, e
que pode levar anos para desenvolver
a hidrocefalia, trazendo características
de um quadro demencial, com perda
da capacidade de memória, de orientação, dificuldade de equilíbrio, de
marcha, as vezes até com incontinência urinária”, define o especialista.

Tratamento

O tratamento para a hidrocefalia é,
em última análise, cirúrgico. Quando
se trata de uma quadro mais leve, que
não causa tantos sintomas, é possível
usar medicação para tentar diminuir
a produção do líquor, mas na maioria
das vezes isso acaba tendo um efeito
parcial até que o paciente evolua para
a cirurgia.
Para isso, há diferentes alternativas
cirúrgicas.
A mais comum, e que é usada há
muito tempo até os dias de hoje, é a
colocação de um dreno no cérebro conectado com o interior da cavidade abdominal, por onde o líquido escoa e é
drenado pelo organismo. “Na cirurgia
de derivação, é colocado um catéter
no cérebro até a cavidade abdominal
para que o líquido seja desviado até a
cavidade abdominal onde vai ser absorvido. Esse é o tratamento padrão”,
explica o neurocirurgião.
Outra possibilidade é um método
mais novo e avançado, onde o paciente é operado através da endoscopia
cerebral. “Nessa técnica, fazemos um
orifício no crânio e entramos com uma
câmera dentro do ventrículo cerebral,
onde fazemos uma comunicação entre aquela parte do cérebro que está
retendo líquido e uma cavidade mais
da base do crânio. Dessa forma, o líquido retido ganha um caminho novo
para sua drenagem sem a necessidade
de colocar uma válvula de ligação até
o abdômen”, resume.
Essa técnica cirúrgica, apesar de

menos invasiva, só pode ser realizada
em determinados tipos de hidrocefalia.
“A cirurgia por endoscopia é indicada
para as hidrocefalias obstrutivas, onde
há uma obstrução anatômica dentro
do cérebro, e há a necessidade de se
abrir um caminho alternativo para esse
líquido ser eliminado”.
Em termos de segurança, a endoscopia é compatível com a técnica
da válvula, e os maiores risco são de
hemorragia cerebral ou infecção pós-operatória, como em qualquer cirurgia no cérebro.
“A endoscopia é menos invasiva
porque ela fica restrita ao cérebro. Já
na derivação, há a necessidade de manipulação, além do cérebro, também
no abdômen. Mexendo em um só local, diminui o risco cirúrgico”, define
Dr. André.
Além de tratamento para hidrocefalia, a endoscopia também pode ser
utilizada para biópsia cerebral. Quando o paciente tem um tumor na cavidade ventricular que está obstruída,
por exemplo, pode-se fazer uma bióp-

Pós-operatório

Dr. André diz que o pós-operatório da hidrocefalia, tanto da válvula
quanto da endoscopia cerebral, em geral, é sem complicações. “O paciente
fica um ou dois dias no hospital para
observar a evolução, mas não requer
muitos cuidados além dos tradicionais
para qualquer procedimento cirúrgico,
como repouso e medicação sintomática”, finaliza.

| André Beheregaray é neurocirurgião.
CRM - 25650
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| nutrição

Pandemia dispara consumo de açúcar; saiba
como consumir de forma equilibrada
Ingestão excessiva de açúcares pode contribuir para desenvolvimento de diabetes e
dificuldade no controle de peso
O período de isolamento e
a incerteza quanto ao futuro da
pandemia são fatores que vêm
contribuindo para o aumento do
estresse na população brasileira.
O resultado disso é não apenas
um crescimento dos problemas
relacionados à saúde mental, mas
também uma mudança de comportamento alimentar.
De acordo com dados da
pesquisa ConVid, realizada pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
em parceria com a UFMG e a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), o consumo de alimentos saudáveis diminuiu durante a
pandemia, passando de 37% para
33%.
Por outro lado, a ingestão de
alimentos não-saudáveis — tais
quais doces, congelados e embutidos — aumentou. Entre jovens
adultos, na faixa de 18 a 29 anos,
63% está consumindo doces ou
chocolates duas vezes por semana
ou mais.
Segundo o nutricionista Leone
Gonçalves, esse aumento se explica pela forma como os doces agem
no organismo. Ricos em glicose,
substância que entra rapidamente
na corrente sanguínea, o consumo
desses alimentos gera rápida absorção e estimula a produção de alguns hormônios, como a serotonina — neurotransmissor responsável
pela regulação do sono e humor.
“Devido a isso, a pessoa experimenta uma sensação de leveza
e desestresse, além dos doces estarem frequentemente associados
a memórias e sensação de prazer.
Ao considerar o cenário atual, é
comum que as pessoas busquem
por válvulas de escape alimentar,
como uma forma de aliviar a tensão”, argumenta o nutricionista.
O grande problema é que,
quando consumido em excesso,

o açúcar provoca a sobrecarga do
pâncreas, que tem que produzir insulina constantemente para regular
os níveis de glicose, podendo não
ser o suficiente, o que contribui para
o desenvolvimento do diabetes.
Outro fator é que há dificuldade em fazer o controle de peso
corporal, o que pode levar a um
quadro de obesidade e gerar consequências como propensão a
doenças cardiovasculares e hipertensão. “Sem contar que um dos
problemas mais citados ao falar
de consumo excessivo de doces é
a cárie, devido a desmineralização
das estruturas dentárias”, comenta
o nutricionista.

Doces sim, saudáveis também

Bateu a vontade de comer doce?
Experimente uma dessas receitas.

Brigadeiro
do bem

Bata uma porção de
tâmaras ou ameixas secas com coco
ralado, nozes e uma
colher de chá de
cacau em pó até que
vire uma massa. Faça
bolinhas e passe no
cacau ou coco ralado.

Atenção aos excessos

De acordo com a Organização
Mundial da Saúde, do percentual
de calorias consumidas diariamente, apenas 10% devem ser oriundas de açúcares. Em uma dieta
saudável, esse nível de ingestão
se restringir a 5%. O ideal é que a
pessoa não consuma mais do que
50 gramas da substância por dia.
De acordo Leone Gonçalves, a
dicas é procurar manter as principais refeições nos horários corretos
e não colocar o doce como o grande vilão. “O doce pode fazer parte
da refeição, desde que de maneira
equilibrada. Ele pode ser incluído
na forma de sobremesas ou como
café da manhã, se tiver como base
a adição de frutas, por exemplo”,
recomenda.
Além disso, é possível apostar em receitas de doces com ingredientes naturais, que podem ir
desde cremes de cacau a picolés de
frutas. “É importante não se culpar
caso queira comer um doce, ele
pode fazer parte da alimentação. É
preciso apenas que haja atenção a
quantidade e a frequência”, alerta
Leone. (Assessoria)

Smoothie

Bata iogurte natural
desnatado com uma
banana congelada e
frutas vermelhas.

Bombom fit de
amendoim

Misture 3 colheres
de sopa de pasta
amendoim com 2
scoops de whey
protein de chocolate
e 100 ml de água.
Mexa até formar uma
massa. Faça bolinhas.
Derreta 100 gramas
de chocolate 75% cacau no micro-ondas
ou em banho maria.
Com a ajuda de um
garfo, passe as bolinhas no chocolate e
espere firmar.

Creme de
chocolate

No processador, misture a polpa de um
abacate com 3 colheres de cacau em pó e
duas colheres de mel
até fica com consistência cremosa.
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| saiba mais

Já ouviu falar no Protocolo de Coimbra?
Arquivo

| Mariana Salles
mariana@diariodosudoeste.com.br

O protocolo Coimbra foi desenvolvido pelo médico PH.D. Cícero Galli
Coimbra, e desde 2002 tem apresentado resultados surpreendentes na remissão de todas doenças autoimunes.
Neste protocolo, ele propõe dosagens terapêuticas de vitamina D,
em geral superiores ao que as industriais farmacêuticas recomendam, e
assim o principal papel da chamada
vitamina D -- que na realidade é um
hormônio D3 -- no organismo é o de
regular e potencializar a imunidade
inata.
Conforme a Sociedade Brasileira
de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), os valores de referência são:
- nível maior do que 20 ng/mL
é o desejável para população geral
saudável;
- Entre 30 e 60 ng/mL é o recomendado para grupos de risco como
idosos, gestantes, pacientes com osteomalácia, raquitismos, osteoporose, hiperparatireoidismo secundário, doenças inflamatórias, doenças autoimunes
e renal crônica e pré-bariátricos;
- Entre 10 e 20 ng/mL é considerado baixo com risco de aumentar remodelação óssea e, com isso, perda de
massa óssea, além do risco de osteoporose e fraturas;
- Menor do que 10 ng/mL muito
baixa e com risco de evoluir com defeito na mineralização óssea, que é a
osteomalácia, e raquitismo.
No entanto, a nutricionista Claudicelia Vieira explica que o nível ideal
de vitamina D no organismo para que
ela funcione como um tratamento é de
60 pg/ml, “mas há pesquisas recentes
demonstrando que níveis de 80 pg/ml
nos conferem melhor resposta imune
do organismo”, diz.
Por isso, no protocolo Coimbra é
proposto 10000 Ui/dia para pessoas
com no mínimo 50 quilos de peso por
pelo menos 2 meses. Para as crianças,
dentro deste protocolo é recomendado
200 UI por quilo de peso.

No entanto, a nutricionista lembra
que não são todos os profissionais de
saúde que estão habilitados à prescrição deste protocolo, e que o tratamento é individualizado para cada caso de
doença auto-imune e características
pessoais, como peso, altura e cor de
pele. “Neste protocolo também são
corrigidos outros níveis, como de Magnésio”, alerta.
Há também algumas regras inegociáveis a serem seguidas durante o
tratamento para amenizar os efeitos
colaterais. Entre elas, a reprogramação da alimentação, que não deve
conter alimentos ricos em cálcio (todos os laticínios ficam restritos, assim
como as castanhas, frutas secas, sardinha enlatada, suco de laranja, açaí)
para evitar sobrecarga renal; beber,
no mínimo, 2,5 litros de água; praticar atividades físicas que aumentem
a massa óssea, como caminhada,
corrida e musculação; e reduzir o estresse, já que ele é causa de inflamação. O sucesso do protocolo depende
dessas quatro regras.

No que o Protocolo de
Coimbra ajuda?

Há milhares de publicações acerca
de como a vitamina D pode colaborar
nos tratamentos para esclerose múltipla, autismo, artrite reumatoide, câncer, diabetes infanto juvenil, esclerose
concêntrica de baló, lúpus, Parkinson,

psoríase, obesidade, entre outros.
“A vitamina D possui cerca de 80
funções em nosso organismo. Ela é
produzida quando nossa pele entra em
contato direto com o sol, sem interferência da roupa por exemplo”, diz a
especialista.
Claudicélia comenta que tem-se
defendido que a maioria das pessoas
está com taxas muito baixas de vitamina D no organismo, uma vez que nos
expomos pouquíssimo ao sol. “Assim,
ao corrigirmos os níveis deste hormônio no organismo, estimulamos a regulação da nossa imunidade, impedindo
que o nosso sistema imunológico agrida nosso organismo e estimulando o
nosso sistema imunológico a defender
nosso organismo, inclusive das complicações da covid-19”.

Suplementação

A suplementação da vitamina D no
organismo pode ser via oral ou injetável, a depender da prescrição médica/
nutricionista. “O ideal é que o paciente
passe por avaliação médica ou nutricional para que seja realizada dosagem
dos níveis sanguíneos de vitamina D e,
assim, receber a prescrição de forma
adequada”, indica a nutricionista.
A profissional lembra, no entanto,
que cuidados maiores devem ser tomados quando se utilizam formulações
magistrais e em indivíduos com doenças com produção anômala de 1,25
hidroxivitamina D pelos tecidos, como
nas doenças granulomatosas e em alguns linfomas.

| Claudicélia Vieira é nutricionista

Além do sol e suplementação medicamentosa, a
vitamina D por ser encontrada em alimentos como:
Alimento 		Porção 		Conteúdo de vitamina D por porção
Salmão selvagem
100 g 		
~ 600-1.000 UI de vitamina D3
Salmão de criação
100 g 		
~ 100-250 UI de vitamina D3
Sardinha em conserva
100 g 		
~ 300 UI de vitamina D3
Cavala em conserva
100 g 		
~ 250 UI de vitamina D3
Atum em conserva
100 g 		
~ 230 UI de vitamina D3
Óleo de fíg de bacalhau 5 mL 		
~ 400-1.000 UI de vitamina D3
Gema de ovo 		
1 unidade
~ 20 UI de vitamina D3
Cogumelos frescos
100 g 		
~ 100 UI de vitamina D2
Cogumelos secos ao sol 100 g 		
~ 1.600 UI de vitamina D2
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| covid-19

Rússia acelera processo de aprovação e promete
vacina contra a covid-19 para agosto
Arquivo

| Estadão Conteúdo

A Rússia pretende aprovar uma
vacina contra o novo coronavírus até
10 de agosto e com isso se tornar o primeiro país do mundo na corrida pela
imunização da covid-19. De acordo
com a CNN internacional, a substância
está sendo desenvolvida pelo Instituto
Gamaleya, baseado em Moscou, mas
tem levantado preocupações sobre sua
eficácia, segurança e processos de desenvolvimento.
Agentes federais russos ouvidos
pela CNN afirmam que o objetivo é
disponibilizar a imunização para o
público em até duas semanas, com
profissionais da saúde na linha de
frente sendo os primeiros a receberem a vacina.
De acordo com a publicação, o
país não divulgou nenhuma informação científica sobre a pesquisa, cuja
eficácia ou segurança ainda não foram
comprovadas. Críticos a aceleração no

processo de aprovação da vacina alegam que há uma pressão do kremlin
para que a Rússia seja retratada como
uma força científica global.
Outra preocupação é de que os
testes em humanos ainda estariam incompletos e a vacina não teria passado da segunda fase do processo (veja
mais abaixo). A ideia seria começar a
terceira fase de testagens em 3 de agosto, paralelamente à vacinação em profissionais de saúde.
Cientistas russos, entretanto, afirmam que a vacina está sendo desenvolvida de forma rápida por ser
adaptada de uma versão já existente e usada contra outras doenças. O
processo é similar ao que o laboratório tem desenvolvido com o apoio
do governo norte-americano, cujos
testes chegaram à fase 3 ainda nesta
semana.
Ainda na segunda-feira (27), o
instituto estatal russo de virologia Vec-

tor iniciou testes clínicos feito em humanos de uma segunda candidata a
vacina contra a covid-19. Segundo a
agência de notícias RIA, cinco voluntários receberam o imunizante nessa
fase.

Entenda as fases de
desenvolvimento de
uma vacina:
Fase exploratória ou laboratorial: Fase inicial ainda restrita aos
laboratórios. Momento em que são
avaliadas dezenas e até centenas de
moléculas para se definir a melhor
composição da vacina.
Fase pré-clínica ou não clínica: Após a definição dos melhores
componentes para a vacina, são realizados testes em animais para comprovação dos dados obtidos em experimentações in vitro.

Fase clínica: É a testagem do
produto em seres humanos. Esta fase
do processo se divide em três:
Fase 1 – a primeira etapa tem por
objetivo principal testar a segurança do
produto. São testados poucos voluntários, de 20 a 80, geralmente adultos
saudáveis.
Fase 2 – a segunda etapa da testagem em seres humanos analisa mais
detalhadamente a segurança do novo
produto e também sua eficácia. Em
geral, é usado um grupo um pouco
maior, que pode chegar a centenas de
pessoas.
Fase 3 – na última etapa o objetivo é testar a segurança e eficácia do
produto especificamente no público-alvo a que se destina. Nesta etapa, o
número de participantes pode chegar a
milhares. Mesmo depois da aprovação,
nova vacina continua sendo monitorada, em busca de eventuais reações
adversas.
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EDITAL DE LOTEAMENTO
Diogo Lemos de Faria, Oficial do Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de Coronel Vivida – PR, faz saber a
quem possa interessar, para todos os fins de direito, que P2 EMPREENDMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; OKADA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP; NELSON SKIAVINE; ONORINO SKIAVINE; MARIA SALETE MANIQUE
BARRETO; VILMAR SCHIAVINI; MARLY DE LOURDES SCHIAVINI; GILBERTO VERALDO SCHIAVINI; GISLENE SCHIAVINI
PIVA; GIOVANI ANTONIO SCHIAVINI; ALEX SANDRO SCHIAVINI; ESPOLIO DE NEY JOSE SCHIAVINI e ANDERSON
MANIQUE BARRETO, depositam neste Cartório, sito a Rua Clevelândia, 421, Bairro Centro, em Coronel Vivida-PR, a
documentação necessária e requereram o registro do LOTEAMENTO “LOTEAMENTO PALESTINA ANTONIA
SCHIAVINI”, nos termos da Lei nº 6.766, de 19.12.1979 e demais legislações atinentes à espécie. A documentação
encontra-se à disposição dos interessados na sede deste cartório, endereço acima. IMÓVEL A SER LOTEADO:
PARTE DO LOTE nº 41 do NÚCLEO BARRO PRETO, situado no perímetro urbano desta cidade, possuindo a área
superficial de 149.387,00m², com as seguintes medidas e confrontações: Noroeste: Por linhas secas confrontandose com a Chácara nº 269 da Sede da Cidade de Coronel Vivida; Norte: Por linhas secas confronta-se com a Parte e o
Prolongamento da Rua Fioreto Marcolina, com as ruas dos Caminhões e Coronel Fabrício Constantino e com os
lotes 02 à 05, da quadra I, todos do loteamentos Jeronimo A. dos Santos, com os Lotes 01 à 05 da quadra 01 e lote
01 da quadra 10 e todos do loteamento Madalosso e com a chácara 268, todos da Sede da Cidade de Coronel
Vivida; Nordeste: Por estrada confronta-se com as Chácaras nº 267 e nº 268, ambas da Sede da Cidade de Coronel
Vivida; Leste: Por linhas secas confronta-se com a Chácara nº 266 da Sede da Cidade de Coronel Vivida e com o
lote rural nº 40-G do Núcleo Barro Preto; Sul: Por linhas secas confronta-se com as Chácaras nºs 260, 261, 262 e
266, todas as Sede da Cidade de Coronel Vivida; Por linhas secas confronta-se com Parte da Av. Romário Martins e
com a Chácara nº 269 da Sede da Cidade de Coronel Vivida; Oeste: Por linhas secas confronta-se com Chácaras nº
262 e nº 269, ambas da Sede da Cidade de Coronel Vivida. Sendo a área de lotes (79.181,66m²), totalizando 207
lotes; a área de 9.269,48m², destinada a área de Vegetação Remanescente; área de 13.874,88m², destinada a
áreas verdes públicas; a área de 8.406,92m², destinada a área de utilidade pública e a área de 38.654,06m²,
destinada a área das Ruas. Dita área encontra-se matriculada sob nº 20.035, Livro 02, deste Registro de Imóveis,
sendo de propriedade dos acima identificados. Tudo conforme croqui abaixo. Decorrido o prazo legal de
publicação do presente edital, sem que haja impugnação por parte de pessoas, autoridades ou entidades
interessadas, será efetuado o registro do já mencionado loteamento. Dado e passado na cidade de Coronel Vivida,
aos vinte e nove (29) dias do mês de julho (07) de dois mil e vinte (2020). Diogo Lemos de Faria – Oficial.

de julho de 2020. Eu__________(Isabel S. Cardoso) Auxiliar Juramentada, que digitei e
subscrevi.

DADO E PASSADO em Cartório nesta cidade e Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, 29
de julho de 2020. Eu__________(IsabelIsabel
S. Cardoso)
S. CardosoAuxiliar Juramentada, que digitei e
subscrevi.
Auxiliar Juramentada Port. 33/2012

ESTADO DO PARANÁ

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 031/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 018/2020, através do Sistema de Registro de Preços
Tipo: Menor preço
Regime de Compra: Menor preço, por item
Objeto:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM

VIÉS NA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE MATERNO INFANTIL (APARELHO ULTRASSOM TIPO II),
CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 768/2019, RESOLUÇÃO SESA Nº 597/2020 E TERMO DE
ADESÃO Nº 001/2020.
Valor Máximo: R$ 179.370,00 (cento e setenta e nove mil, trezentos e setenta reais).
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 31 de julho de 2020, até às 08:30 horas do dia 12
de agosto de 2020.
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 12 de agosto de 2020,
no Portal de Compras – https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua
Sete de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de
expediente, das 08h00min. às 11h30min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site:
http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, consulta de licitações, escolher o edital e
download

e

no

Portal

de

Compras

do

Governo

Federal:

http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp.
Dúvidas: Por e-mail: marquinho.licitacao@gmail.com ou pelo Fone: (42) 3648-1102 ou 3648-1106, no
horário normal de expediente.

Publique-se. Marquinho-PR, em 30 de Julho de 2020.

Assinatura Digital

Isabel S. Cardoso
Auxiliar Juramentada Port. 33/2012
Assinatura Digital

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102(42) 3648-1106
CNPJ:01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de
TOMADA DE PREÇOS nº 14/2020, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu
classificar as seguintes proponentes:
Nº
EMPRESA
VALOR R$

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
BETA PLASTIC LTDA, torna público que recebeu do IAP, a Renovação de
Licença de Operação para a atividade de indústria de produtos de matéria
plástica, instalada na Rodovia Br-158, Parque das Industrias, Bortot, Município
de Pato Branco. Licença 187030-R2 Vencimento 24/07/2024.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
FUDIÇÃO TONETI LTDA, torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Operação para a atividade de indústria de metalúrgica, instalada na Rua Pedro
Ramires de Mello nº 2051, Menino Deus, Município de Pato Branco. Licença
187033 Vencimento 24/07/2024.

1 AMG ENGENHARIA EIRELI

186.417,20

2 GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

205.500,00

3 CONTROL COMÉRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA

207.666,43

4 CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI

210.080,77

5 PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA

217.719,46

6 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

223.459,00.

7 CONRADO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
248.000,00
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão
de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta
prejudicada, para interposição de recurso.
Chopinzinho, 30 de julho de 2020.
presidente da comissão : Josiane Moschen
membros da comissão :Roberto Alencar Przendziuk
Neide Marinez Caldato

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 030/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO/PR, inscrita no CNPJ sob nº
01.612.552/0001-13, em conformidade com os Decretos Municipais nº 122/2014 e nº
087/2020 e alterações, com a Lei Federal nº 10.520/2002, TORNA PÚBLICO, a realização
de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a formação de REGISTRO DE PREÇOS para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DE
HORAS MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
MUNICIPAIS, de acordo com as especificações que constam no Anexo I, Termo de
Referência do Edital, encerrando-se o prazo para protocolar a entrega do(s) envelope(s) de
PROPOSTA DE PREÇOS e do(s) envelope(s) de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, no
dia 13 de agosto de 2020, às 08:30horas, com DATA DE ABERTURA, análise e
julgamento da(s) proposta(s) prevista para o dia 13 de agosto de 2020, às 09:00horas. Os
interessados, em participar do presente certame licitatório, deverão retirar o EDITAL, seus
respectivos modelos, adendos e anexos, no endereço eletrônico www.marquinho.pr.gov.br,
a partir das 08:00horas, do dia 31 de julho de 2020. Informações adicionais, dúvidas e
pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação, sito a Rua Sete
de Setembro, s/nº, Centro, Município de Marquinho, Estado do Paraná, ou pelo e-mail
marquinho.licitacao@gmail.com, e/ou ainda pelo telefone/fax (42) 3648-1102.
Marquinho/Pr, em 30 de Julho de 2020.

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO
LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS - EDITAL N.º 9/2020

DECRETO Nº 067/2020, DE 30 DE JULHO DE 2020

Altera a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e o Cronograma de Execução Mensal de
Desembolso para o Exercício Financeiro de 2020.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020, DE 30 DE JULHO DE
2020.
Torna público o Resultado da licitação modalidade Tomada de Preços nº 05/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LAR DOS IDOSOS – ETAPA 1, COM ÁREA DE 491,01 M², PROVENIENTE DO
CONTRATO FINISA Nº 0533.314-DVº: 78, EN-TRE O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.

A Comissão Permanente de Licitação, após superada a fase de habilitação do referido processo, convoca
os interessados para participar da Sessão Pública - Abertura dos Invólucros nº 2, - Propostas de Preços,
das participantes habilitadas.
Data: 03/08/2020 (segunda-feira), às 14:00 hrs.
Local: Sede do Município de Chopinzinho

Contratada: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA CNPJ: 05.106.897/0001-56
______________________________

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 31 de JULHO de 2020, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.
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PREFEITO MUNICIPAL

ABERTURA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

20/07/2020

387

RUBIA LEANDRA ANDRIJAK DA SILVA

INSALUBRIDADE

20/07/2020

382

KEILA CRISTINA PICOLO E OUTRA

INSALUBRIDADE

20/07/2020

INSALUBRIDADE

22/07/2020

398

Chopinzinho, 30 de julho de 2020.
Josiane Moschen
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DATA
16/07/2020

397

EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2020, DE 30 DE JULHO DE 2020.

ASSUNTO
INSALUBRIDADE

395

Endereço: Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

NOME
ANA PAULA FRANÇA DALANHOL

394

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2020, DE 30 DE JULHO DE 2020.

Contratação de empresa especializada de fisioterapia para tratamento neurológico avançado visando
a recuperação da paciente Maria Luiza Kreuz Zimmer.

Nº PORTARIA
384

CONVOCAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 40/2020, DE 30 DE JULHO DE 2020.

Torna pública a alteração de data e retificação de quantidade total do item 01 no portal COMPRASNET.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA

GLACIANE DA SILVA BUONO E
OUTROS
ANDRIELE DE LOURDES MONTEIRO
DA SILVA E OUTROS
DANIEL MARIANO NONO

INSALUBRIDADE

22/07/2020

INSALUBRIDADE

22/07/2020

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42)
3648-1102(42)
3648-1106
DISPENSA
A PEDIDO
DE EMPREGO
ANA CAROLINA
SOSTER CAVALHEIRO
CNPJ:01.612.552/0001-13
– CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
PÚBLICO
www.marquinho.pr.gov.br

22/07/2020

401

EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO E
OUTROS

INSALUBRIDADE

23/07/2020

404

JULIANO MARTINS DA SILVA

INSALUBRIDADE

28/07/2020

IVETE
MARIA
MUNSLINGER CONCEDE PROGRESSÃO VERTICAL
28/07/2020
FERREIRA DOS SANTOS
POR FORMAÇÃO
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 31 de julho de 2020, respectivamente, conforme Lei Complementar nº 70, de 06
de julho de 2017.
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CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR - PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2019 A JUNHO/2020

R$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

(Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS

DESPESA COM PESSOAL

INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSADOS¹
(b)

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

-

1.327.435,19

-

1.063.908,92

-

263.526,27

-

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

-

-

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

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

1.327.435,19

VALOR

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

-

-

(-) 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)

-

-

76.681.875,76

-

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

1.327.435,19

1,73

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

4.600.912,55

6,00

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

4.370.866,92

5,70

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

4.140.821,30

5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jul/2020, 09h e 12m.
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.
Nota:

______________________________

______________________________

ADECIR COMUNELLO

LADENIR GIORDANI

Contador CRC PR 31722/O-7

Controle Interno

______________________________
LISETE MARIA TRAESEL ELGELMANN
Presidente da Câmara

GOVBR CP - Emissão: 30/07/2020 às 9h12min - Duração: 0h00m09seg (2)

Receita Corrente líquida

76.681.875,76

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

76.681.875,76

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

76.681.875,76
VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal DTP

1.327.435,19

1,73

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

4.600.912,55

6,00

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

4.370.866,92

5,70

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

4.140.821,30

5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jul/2020, 09h e 15m.

______________________________

______________________________

ADECIR COMUNELLO

LADENIR GIORDANI

Contador CRC PR 31722/O-7

Controle Interno

______________________________
LISETE MARIA TRAESEL ELGELMANN
Presidente da Câmara

% SOBRE A RCL AJUSTADA

76.681.875,76

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

R$ 1,00
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

DESPESA COM PESSOAL

1.327.435,19

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

LRF, Art. 48 - Anexo 6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DESPESAS EXECUTADAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2543/2019, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA AUTO ELÉTRICA CHECAP LTDA – ME, CNPJ/MF sob o nº 07.174.569/0001 – 12, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de peças e prestação de serviços de mão de obra para consertos,
reparos e substituição de peças elétricas em veículos, ônibus, caminhões e máquinas integrantes da frota municipal do Município de Itapejara D’Oeste - PR, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial
Nº. 024/2019, – fica prorrogado o prazo contratual passando sua vigência de 01 (primeiro) de agosto de 2020, para 01 (primeiro) de fevereiro de 2021, conforme a justificativa do executivo municipal e de acordo com os Art. 57 e 65 da Lei nº 8666/93.
CLAUSULA SEGUNDA – As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro todas as demais cláusulas, Sub cláusulas e disposições do Contrato nº 2543/2019, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Itapejara D’Oeste, 30 de julho de 2020.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2544/2019, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA CLODOALDO CLAUDIO – ME, CNPJ/MF sob o nº 01.973.682/0001 – 81, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de peças e prestação de serviços de mão de obra para consertos, reparos e substituição de peças elétricas em veículos, ônibus, caminhões e máquinas integrantes da frota municipal do Município
de Itapejara D’Oeste - PR, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial Nº.
024/2019, – fica prorrogado o prazo contratual passando sua vigência de 01 (primeiro) de agosto de 2020, para 01 (primeiro)
de fevereiro de 2021, conforme a justificativa do executivo municipal e de acordo com os Art. 57 e 65 da Lei nº 8666/93. CLAUSULA SEGUNDA – As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro todas as demais cláusulas, Sub cláusulas e
disposições do Contrato nº 2544/2019, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas
por este instrumento. Itapejara D’Oeste, 30 de julho de 2020.
GOVBR CP - Emissão: 30/07/2020 às 9h15min - Duração: 0h00m04seg (2)
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2542/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE
E A EMPRESA TIAGO CHAVES WAINBERG EIRELI, CNPJ 27.538.327/0001 – 78 objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos hospitalares para o atendimento na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia no Departamento Municipal de Saúde do Município, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços N° 010/2019, conforme o
oficio nº 67/2020 encaminhado pelo Departamento Municipal de Saúde em 08.07.2020, fica aditivado o valor contratual, passando de R$ 133.800,00 (Cento e trinta e três mil e oitocentos reais) para R$ 200.700,00 (duzentos mil e setecentos reais), e fica
prorrogado o prazo contratual em mais 06 (seis) meses, passando sua vigência de 31 (trinta e um) de julho de 2020 para 31
(trinta e um) de janeiro de 2021, ou até a realização de novo concurso público, conforme justificativa do Executivo Municipal
e tudo de acordo com o Art. 57, II e 65 da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO ÚNICO O presente contrato poderá ser rescindido antes do término de prazo deste aditivo, podendo ser feito de forma unilateralmente pelo Município, sem multa e sem
necessidade de aviso prévio. Tal situação poderá ocorrer caso ocorra a homologação do novo concurso público para contratação de profissional médico, sendo que, em caso de rescisão antecipada, serão pagos a empresa Contratada os valores proporcionalmente ao período dos serviços efetivamente prestados. CLAUSULA SEGUNDA – As partes signatárias deste Termo
Aditivo ratificam, por inteiro todas as demais cláusulas, Sub cláusulas e disposições do Contrato nº 2542/2019, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Itapejara D’Oeste, 21(vinte e
um) de julho de 2020.

MUNÍCIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão Eletrônico nº 31/2020. Processo nº 67/2020. OBJETO: objeto a implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Órteses e Meios Auxiliares de Locomoção para atendimento aos pacientes
cadastrados pelo Serviço de Reabilitação Física - Nível intermediário, para a população própria e referenciada junto ao Município de Pato Branco, integrantes da 7º Regional de Saúde, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
para as empresas: VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: A solicitação será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho. Os produtos deverão ser entregues na Centro de Reabilitação Física do
Município de Pato Branco, localizado na Rua Afonso Pena, nº 1902, CEP 85.502-260, Bairro Sambugaro, em Pato Branco - PR,
no prazo não superior a 07 (sete) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PGTO: Os pagamentos serão
efetuados mensalmente, 30(trinta) dias dia útil do mês subseqüente ao do fornecimento, mediante a certificação de entrega
emitida pelo gestor da Ata de Registro de Preços e apresentação da respectiva nota fiscal/fatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias, conforme números reduzidos e desdobramentos que seguem: 0803.1030300432127000  Secretaria Municipal de Saúde  Média e Alta
Complexidade - Manutenção dos serviços de reabilitação física e Motora - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição gratuita (despesa 1275  desdobramento 7020) exercício 2020. FISCAL DA ATA: Sra. Marta Elisa Langer Cechin, lotada na Secretaria de Saúde, matricula n.º 10.063-3. Como fiscal substituta, fica designada a servidora Christine Mari Matiello
Cardoso, fisioterapeuta, lotada na Secretaria de Saúde. Ata de Registro de Preços nº 243/2020, Partes: Município de Pato Branco e D. Sabino Soares Pereira - ME, inscrita no CNPJ nº 32.855.676/0001-53, com o valor total estimado de R$ 33.010,00 (trinta e três mil e dez reais); Ata de Registro de Preços nº 244/2020, Partes: Município de Pato Branco e JS Ind. e Com. de Produtos
Ortopédicos Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.304.884/0001-54, com o valor total estimado de R$ 137.500,00 (cem e trinta e
sete mil e quinhentos reais); Ata de Registro de Preços nº 245/2020, Partes: Município de Pato Branco e MZZ Comercio de Produtos para Saúde Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº24.384.602/0001-58, com o valor total estimado de R$ 31.770,00 (trinta e um
mil e setecentos e setenta reais); Ata de Registro de Preços nº 246/2020, Partes: Município de Pato Branco e MZZ Comercio de
Produtos para Saúde Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº24.384.602/0001-58, com o valor total estimado de R$ 31.770,00 (trinta e
um mil e setecentos e setenta reais); Pato Branco, 17 de julho de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito.

DIÁRIO DO SUDOESTE
31 de julho de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2020 – PROCESSO Nº. 056/2020 TIPO: Menor Preço Por Lote
Data de abertura: 27/07/2020 Horário: 09 horas Objeto: “Aquisição de 05 (cinco) veículos de passeio, novo, ano de
fabricação/modelo 2020/2020 ou superior (zero km), com capacidade mínima de 05 (cinco) passageiros, com 04
(quatro) portas, potência mínima de 73CV e combustível flex (gasolina/etanol); 01 (um) micro ônibus, novo, modelo
van, ano de fabricação/modelo 2020/2020 ou superior (zero km), com capacidade mínima para 16 (dezesseis) lugares
(15 passageiros + 1 motorista), com potência mínima de 146CV e movido à óleo diesel; e, 01 (um) veículo, novo, ano
de fabricação/modelo 2020/2020 ou superior (zero km), teto alto, motor com potência mínima de 130CV e movido a
óleo diesel, com no mínimo 12 (doze) meses de garantia sem limite de quilometragem”, pelo prazo de 06 (seis)
meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital. Após o
recebimento das propostas e análise das documentações, a Equipe de Apoio do Pregão constatou que as empresas
abaixo identificadas apresentam a sua documentação em conformidade com as exigências previstas edital,
adjudicando os lotes/itens licitados na forma adiante mencionada: VENCEDORES:
PROPONENTE: ANTONHOLI & GARCIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP., inscrita no CNPJ nº.
33.441.004/0001-64.
Descrição
Valor Unit. Valor Total
Lote Item Quant. Unid.
(R$.)
(R$.)
02 01
01 Unid. Micro Ônibus Novo, Zero Km, modelo Van, Ano/Modelo Mínimo 175.000,00 175.000,00
2020/2020 ou superior, Motor Turbo Diesel, com capacidade
mínima para 16 Lugares (15 passageiros + 1 motorista), Potência
Mínima de 146 CV, com motor movido à óleo diesel, com no
mínimo 04 cilindros, Sistema Injeção Eletrônica, com caixa de
câmbio com no mínimo 06 Marchas sincronizadas a frente e 01 à
Ré, com tração no eixo traseiro, Direção Elétrica ou Hidráulica,
Sistema Elétrico 12V/150A, Ar Condicionado, com saída para
cabine do motorista e passageiros, com teto alto, Travas Elétricas
nas 04 portas, AIR-BAG Duplo motorista e passageiro, Alarme,
Retrovisores Elétricos, Vidros Elétricos, Freios ABS, Sensor de
Estacionamento, Tacógrafo, equipado com Rádio AM/FM/MP3
com entrada USB e Bluetooth, Faróis de Neblina, Desembaçador
do Vidro Traseiro, Volante com ajuste de altura e profundidade,
Pneus 195/75 R16, Cortina para salão dos Passageiros, Banco do
motorista com regulagem de altura e apoio para cabeça, bancos
com encostos de cabeça regulável, Bancos reclináveis executivos
Bancos em tecido, cintos de segurança para todas as poltronas,
isolamento termo acústico teto e laterais, Película Protetora em
todos os Vidros, veículo com faixas refletivas conforme normas do
DENATRAN, Pré-Autorização + Laudo de Inspeção, Maleiro
Interno superior, Tanque de Combustível de no mínimo 75 Litros,
Kit de Ferramentas conforme exigido por lei e normas do
CONTRAN, veículo na Cor Branca, com no Mínimo 01 Ano de
Garantia sem limite de Quilometragem.
PROPONENTE: INGA CAMINHÕES LTDA., inscrita no CNPJ nº. 23.008.729/0001-00.
Quant. Unid.
Descrição
Valor Unit. Valor Total
Lote Item
(R$.)
(R$.)
03
01
01
Unid. Veículo novo, ano/modelo 2020/2020 ou superior, 173.000,00 173.000,00
equipado com ar condicionado, vidro elétrico, teto alto,
motor com potência mínima de 130 CV, movido a óleo
diesel, com injeção eletrônica, com 4 cilindros em linha,
turbo, caixa de câmbio manual de 6 marchas à frente e 1 a
ré,
tração
traseira,
suspensão
dianteira
independentemente com conjunto de molas transversais
parabólicas, suspensão traseira com molas parabólicas,
direção hidráulica, com rodas em aço 6,5” x 16 e Pneus
205/75 R16C, com PBT (Peso Bruto Total) de 3.500kg, e
PBTC (Peso Bruto Total Combinado) 5.500 kg, Air Bag do
motorista, travamento c/controle remoto das portas, tanque
de combustível de no mínimo 65 litros, com rádio CD/MP3,
com entrada USB e Bluetooth, faróis de neblina, cor
branca, freio hidráulico de duplo circuito com servo
depressão, freio a disco em todas as rodas com discos
frontais auto ventilados, com sistema ESP Adaptativo
(Programa Eletrônico de Estabilidade) freios ABS e EBV
(Distribuição, Eletrônica de Força e Frenagem): ajusta a
força de frenagem do veículo em situações críticas.
CARACTERISTICAS DA AMBULÂNCIA:
- REVESTIMENTO INTERNO: Paredes internas com
isolamento termo acústico, revestidas de material lavável e
resistente aos processos de limpeza e desinfecção
comuns às superfícies hospitalares. Revestimento interno
do teto e laterais em chapas brancas de fibra de vidro
inteiriças e sem emendas, laminadas em moldes já com o
formato da parte interna da carroceria e com reforços
lateraisMUNICIPAL
de perfis deDE
açoCLEVELÂNDIA,
com tratamento anticorrosivo.
PREFEITURA
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Vedação das junções das chapas do teto e laterais com
cola poliuretânica de uso da indústria automotiva própria
para tal finalidade.
- REVESTIMENTO ASSOALHO: Assoalho revestido em
manta vinílica, com película de poliuretano ultra resistente,
monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego intenso,
com espessura de 2 mm, atendendo as normas de
flambabilidade ante escorregadio com resistência solar,
resistência química e resistência térmica. Material do
revestimento do assoalho deverá cobrir todo o
comprimento e largura da área de trabalho do
compartimento. Sendo instalando sobre piso de madeira
compensado naval, com aproximadamente 10 mm de
espessura, ou sobre material de mesma resistência ou
superior que o compensado naval, e mesma durabilidade
ou superior que o compensado naval.
- JANELAS: Janela lateral de correr com estrutura em
alumínio na porta lateral com vidros temperados e película
opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a
visibilidade. Janela de comunicação entre a cabine e o
salão instalada na divisória original do veículo.
- MACA RETRÁTIL: Com no mínimo dois anos de
garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio
encaixado e fixado por punhos, sistema automático
antiqueda, em conformidade com a norma da
ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no
máximo duas pessoas. Peso máximo de 34 kg para
suportar pacientes de até 180 kg. Maca deve possuir
cintos de segurança com sistema de engate rápido
(mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da
vítima e da maca rígida e um (01) cinto de segurança com
sistema de quatro (04) pontas. Com sistema de cabeceira
móvel com posições que variam de 0º a 90º; com base
montada sobre quatro rodas de borracha de 5'', sendo
duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui
colchão com espuma com densidade 33, revestido com
tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com
produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade
(estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a
proposta de preços o registro na ANVISA do equipamento
acima descrito.
- POLTRONA PARA SOCORRISTA: Do tipo anatômica
afixada sobre dois pés fixos, fixada no salão de
atendimento próxima a cabeceira da maca. Cinto de
segurança 03 pontas. (Deverá ser anexado junto a
proposta de preços o laudo Técnico de Ensaio da poltrona
do socorrista e cinto de segurança 03 pontas emitida por
laboratório credenciado no INMETRO em nome da
empresa que fará a transformação). Apoio das costas e
cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da
cabeça. Com assento e encosto em espuma injetada,
densidade de no mínimo 45 kgf/m³, revestidos em courvim
automotivo super-resistente impermeável na cor verde
clara. Assento do tipo anatômico e na altura da maca da
vítima de forma que a fixação permita a mobilidade das
pernas do socorrista entre a cabeceira da maca e a
poltrona.
- EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO: Do tipo veicular
instalado no painel do veículo e com antena externa de
comunicação.
- ARMÁRIO: Armário aéreo instalado na parte superior da
lateral esquerda (lado do motorista), confeccionado em
compensado naval revestido externa e internamente de
formica branca, estruturado com perfil de alumínio
extrusado de canto boleado, com portas de acrílico
corrediças, perfil plástico na cor branca para correr o
acrílico, o armário terá um comprimento máximo de 1,2m
com altura e profundidade de 0,3m.
- BANCO BAÚ: Deverá ser previsto um banco lateral,
escamoteável, tipo baú, confeccionado em madeira de
compensado naval, estruturado com perfil de alumínio
extrusado de canto boleado, revestida de fórmica
texturizada externa e internamente, com comprimento
mínimoMUNICIPAL
de 1.2m, sob
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inteiriço de espuma (sobre a tampa escamoteável do baú)
e encosto lateral, confeccionados em espuma injetada,
com revestimento em courvin de alta resistência, sendo
que a espuma utilizada deverá possuir espessura máxima
de 50 mm e densidade mínima de 30 kgf/m³. Tampa deste
banco possuirá dois sistemas de dobradiça com mola para
sustentar a tampa aberta, um em cada lateral.
OCORRÊNCIAS VERIFICADAS: A Equipe de Apoio do Pregão constatou que não houve cotação para o Lote nº. 01, o
qual foi declarado fracassado. Nada, mas havendo a informar, o senhor Pregoeiro deu por finalizado o presente
parecer, o qual vai a assinado pelo mesmo. Clevelândia, 30 de julho de 2020. DIONATAN R. C. DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO N°. 047/2020. TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2020 – PMCLEV – PROCESSO Nº.
052/2020. PARTES: Município de Clevelândia e Plano Engenharia Ltda – EPP. OBJETO: Construção de uma Unidade
Básica de Saúde – UBS TIPO 01, perfazendo um total de 311,05m², conforme especificações constantes no memorial
descritivo, orçamento e projetos técnicos em anexos ao edital. VALOR TOTAL: R$. 639.900,41 (seiscentos e trinta e
nove mil, novecentos reais e quarenta e um centavos). CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão
efetuados conforme a execução dos serviços, medições, vistorias efetuadas e atestadas pelos técnicos do
Departamento Engenharia do Licitador e do Paraná Edificações – PRED, mediante emissão do empenho da Nota
Fiscal correspondente e liberação do recurso respectivo, oriundo do Governo do Estado do Paraná, representado pela
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA. RECURSOS FINANCEIROS: 05 – Secretaria Municipal de Saúde
e Saneamento; 05.02 – Fundo Municipal de Saúde; 103020015.2.010000 – Manutenção do Fundo Municipal de
Saúde; 4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações; e, 4.4.90.51.07.00.00 – Construção de Posto de Saúde. PRAZO DE
EXECUÇÃO: O prazo de execução da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da data de emissão da
ordem de serviço, emitida pelo senhor Prefeito Municipal, podendo o mesmo ser dilatado em conformidade com o que
estabelece artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93, mediante termo aditivo. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência é
de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da ordem de serviços, emitida pelo senhor Prefeito Municipal,
podendo o mesmo ser dilatado em conformidade com o que estabelece artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93, mediante
celebração de termo aditivo. FORO: CLEVELÂNDIA – PR DATA DE ASSINATURA: 29/07/2020. Clevelândia, 30 de
julho de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal
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Publicações legais

Edição nº 7691
DECRETO Nº 123/2020
DATA: 28.07.2020
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 153/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2020 – PROCESSO
Nº. 053/2020. REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2020. PARTES: Município de Clevelândia e Exo Company
Participações Ltda – EPP. OBJETO: Registro de preços para eventuais e futuras prestação de serviços de som de
rua; sonorização para eventos; gravação digital; revelação de fotos; e, locação de equipamentos para eventos, para
fins de atendimento a todas as Secretarias Municipais.
Lote Item Quant. Unid.
Descrição
Marca
Valor Unit. Valor Total
(R$.)
(R$.)
01 01 120 Unid. Locação de Pequeno Porte em pedestal para
EXO
683,33
81.999,60
eventos. Contendo no mínimo 04 (quatro) caixas COMPANY
de som de 500watts mts, 02 retornos, mesa com
no mínimo de 12 canais, potência mínima de
3.000watts RMS; 02 (dois) microfones sem fio, 02
(dois) microfones com fio e pedestal, 01 notebook,
equalizador, cabos e acessórios e o operador
técnico responsável. Incluso a entrega, montagem,
desmontagem e retirada dos equipamentos. Para
evento com duração de até 03 (três) dias.
02 01
50
Unid. Locação de Médio Porte: Contendo no mínimo 02
EXO
869,00
43.450,00
(duas) Torres de Som Stéreo - 04 (quatro) caixas COMPANY
de grave de no mínimo 1.000watts RMS, com 02
(dois) alto-falantes de no mínimo 18 polegadas, no
mínimo 04 try-ways com 1.000watts RMS,
amplificação necessária com processador digital
de áudio. 02 (dois) retornos de no mínimo
500watts RMS, 02 (dois) microfones sem fio, mesa
digital com no mínimo de 16 canais, no mínimo 08
(oito) microfones com pedestal, 01 (um) notebook,
equalizador de no mínimo 60 bandas, cabos e
acessórios, com o operador técnico responsável.
Incluso a entrega, montagem, desmontagem e
retirada dos equipamentos. Para evento com
duração de até 03 (três) dias.
03 01
02
Unid. Locação de Grande Porte: Shows e Apresentação
EXO
4.495,00
8.990,00
ao Vivo – Contendo no mínimo 08 (oito) caixas de COMPANY
grave de no mínimo 1000watts RMS, com no
mínimo 02 alto-falantes de 18 polegadas, 08 linearray com no mínimo 1000watts RMS,
amplificação necessária com processador digital,
no mínimo 08 retornos de 500watts RMS, no
mínimo 04 (quatro) microfones sem fio, mesa
digital de no mínimo 32 canais, 01 cubo para
contra-baixo, 01(um) cubo para guitarra, 01(uma)
bateria completa, no mínimo 16 (dezesseis)
microfones com pedestal, 01(um) notebook, no
mínimo 04(quatro) equalizadores de 60 bandas,
cabos e acessórios, com Operador responsável.
Incluso a entrega, montagem, desmontagem e
retirada dos equipamentos. Para evento com
duração de até 03 (três) dias.
04 01
02
Unid. Locação de Sistema de Iluminação: Contendo no
EXO
5.050,00
10.100,00
mínimo 20 (vinte) colortram de 1.000watts; no COMPANY
mínimo 20 (vinte) set light de 1.000watts; no
mínimo 36 (trinta e seis) refletor par 64 foco 5; no
mínimo 02 (dois) canhão seguidor HMI 1.200; no
mínimo 01 (uma) mesa de 24 canais; no mínimo
04 (quatro) rack dimer de 24.000 watts; Cabos
necessários. Treliças necessárias para fazer o
gride quadrado. Incluso a entrega, montagem,
desmontagem e retirada dos equipamentos. Para
evento com duração de até 03 (três) dias.
05 01
10
Hora Locação de Sistema de Imagem: Contendo no
EXO
522,00
5.220,00
mínimo 02 (dois) projetores de 4.000 lumens; no COMPANY
mínimo 02 (duas) telas para projeção de 3X4m
(três por quatro metros); Central Digital; no mínimo
02 (duas) câmeras profissionais HD. Incluso a
entrega, montagem, desmontagem e retirada dos
equipamentos. Bem como a edição e entrega de
material em DVD editado.
06 01
02
Unid. Locação de 12 (doze) caixas de som com no
EXO
1.148,50
2.297,00
mínimo 300watts cada uma. Incluso a entrega, COMPANY
montagem, desmontagem e retirada dos
equipamentos. Para evento com duração de até 03
(três) dias.MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA
07

01

10

Unid.

08

01

20

Hora

09

01

20

Unid.

10

01

20

Unid.

11

01

400

Hora

12

01

100

Hora

13

01

300

Unid.

Locação de Microfone condenser de contato ou
dinâmico over hall para instrumentos musicais e/ou
coral. Incluso a entrega, montagem, desmontagem
e retirada dos equipamentos. Para evento com
duração de 01 (um) dia.
Locação de Projetor multimídia 4.000 lumens.
Incluso a entrega, montagem, desmontagem e
retirada dos equipamentos.
Locação de Microfone com fio e pedestal. Incluso a
entrega, montagem, desmontagem e retirada dos
equipamentos. Para evento com duração de 01
(um) dia.
Locação de Microfone sem fio. Incluso a entrega,
montagem, desmontagem e retirada dos
equipamentos. Para evento com duração de 01
(um) dia.
Som de rua para atividades, festividades e
campanhas de todas Secretarias Municipais,
incluso a edição de texto pertinente ao evento que
será divulgado.
Gravação digital, com material entregue em DVD.

EXO
COMPANY

63,00

630,00

EXO
COMPANY

221,50

4.430,00

EXO
COMPANY

43,65

873,00

EXO
COMPANY

51,95

1.039,00

EXO
COMPANY

78,92

31.568,00

O Prefeito Municipal de Itapejara D´Oeste, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 5° inciso I da LOA - Lei Orçamentária
Anual nº 1884/2019 de 12.11.2019 e artigo 27º incisos I e II da LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias nº 1878/2019 de 22.10.2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no
Orçamento Geral do Município, destinados ao suporte das despesas no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) nas dotações orçamentárias abaixo relacionadas:
CÓDIGO
07.00
07.02
103010021.2.025
3.1.90.16

NOMENCLATURA
Departamento Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Manutenção do Bloco de Atenção Básica
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (312)
TOTAL R$ 30.000,00

FONTE

VALOR

494

30.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos créditos a serem abertos em
conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos da
anulação parcial de dotações orçamentárias conforme dispõe o § 1º, III, do art. 43 da Lei Federal
4320/1964 de 17.03.1964, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), especificados abaixo:
CÓDIGO
07.00
07.02
103010021.2.025
3.3.90.39

NOMENCLATURA
Departamento Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Manutenção do Bloco de Atenção Básica
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica (316)
TOTAL R$ 30.000,00

FONTE

VALOR

494

30.000,00

Art. 3º - Através desse ato ficam também atualizados os valores
das Leis nº 1878/2019 de 22.10.2019 - LDO e 1818/2018 do PPA 2019/2021.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do
Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2020.

Agilberto Lucindo Perin
Prefeito Municipal

Vlademir Lucini
Dir. Depto de Administração

PORTARIA Nº 1653/2020
DATA: 28.07.2020
Agilberto Lucindo Perin, Prefeito Municipal, de
Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

EXO
389,99
38.999,00
COMPANY
Foto tamanho 10x15 cm de eventos, obras,
EXO
5,76
1.728,00
inaugurações e festividades relacionadas ao COMPANY
Município.
14 01 300 Unid. Foto 10x15cm, somente impressão em papel
EXO
2,87
861,00
(revelação) de arquivos enviados pelo solicitante.
COMPANY
15 01
12
Unid. Sonorização
de
eventos,
disponibilizando
EXO
686,50
8.238,00
aparelhos de som, contendo no mínimo: dois COMPANY
microfone sem fio, duas caixas de som de no
mínimo 300 watts com pedestal, cabos e
acessórios e operador técnico. Incluso a entrega,
montagem, desmontagem e retirada dos
equipamentos. Para evento com duração de até 03
(três) dias.
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$. 240.422,60 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte
e dois reais e sessenta centavos). PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com início no dia 03/08/2020 e
término no dia 02/08/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início no dia 03/08/2020 e término no dia
02/08/2021. FORO: Clevelândia – PR. Clevelândia, 30 de julho de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE COMODATO n° 001/2020
a) Processo: 001/2020;
b) Espécie: comodato n° 001/2020 firmado em 25/05/2020, entre o Município
de Clevelândia e a empresa denominada ZETRA SOFT, CNPJ
03.881.239/0001-06;
c) Objeto: licenciamento de uso do programa de computador eConsigsistema eletrônico, via internet, de reserva de margem e controle de
consignações, com desconto em folhas de pagamento, e outras avenças,
de propriedade do comodante;
d) Fundamento Legal: artigos 579 a 588 do código civil e lei n° 8.666/93;
e) Vigência: 60 meses, contados de 01/06/2020, inclusive, 31/05/2025;
f) Signatários: pelo Ademir José Gheller, e pelo comodante Rosangela
Vieira Araújo.

Art. 1º) Nomear o Senhor JOACIR CITTADIN,
portadora do CPF nº 481.267.489-15 e RG nº 12/R – 1.389.528 SSI/SC, ocupante do
cargo de Engenheiro Agrônomo para ser o GESTOR/ FISCAL DO CONVÊNIO a ser
firmado entre o município e o Instituto Água e Terra – IAT, com a finalidade de
perfurar dois poços artesianos nas comunidades Linha São João e Lageado Bonito.

Art. 2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste,
Estado do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2020.

Registre-se e Publique-se:

Agilberto Lucindo Perin,
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – LEILÃO Nº 02/2020
DATA: 08/07/20
ABERTURA: 28/07/20
HORÁRIO: 09:00
OBJETO: VENDA DOS BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO.
A publicação na íntegra do ato acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br, na edição de
31 de julho de 2020 - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e
suas alterações.

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ.
CNPJ nº 77.778.637/0001-38

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2020
DATA: 09/07/20
ABERTURA: 28/07/20
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE
CONTAS ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS; conforme
discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2020
DATA: 09/07/20
ABERTURA: 28/07/20
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE
CONTAS ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS; 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 31 de julho de 2020 - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017
e suas alterações.

Vlademir Lucini,
Diretor Depto. de Administração.

Fone: (46) 32321696

PORTARIA Nº. 05/2020
A Presidente da Câmara Municipal de Coronel Vivida, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º da
Resolução nº. 84/97 de 19.12.97,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a pedido o advogado Robson Carlos Biscoli, OAB
23403-PR, CPF nº. 865 767 479 - 34, do cargo em Comissão de Assessor
Jurídico da Presidência da Câmara Municipal de Coronel Vivida.
Art. 2º - Para o cumprimento das despesas decorrentes da
presente Portaria, serão utilizadas as dotações consignadas no Orçamento
Programa em vigor.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Coronel Vivida,
Estado do Paraná, aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2020.

Verª. Lisete Maria Traesel Engelmann
Presidente da Câmara Municipal

B4

Publicações legais

Edição nº 7691
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 8/2020.
Processo nº 486/2020. O Município de Mariópolis, através do Senhor
Prefeito Municipal Tobias Ezequiel Taffarel Gheller, e da Comissão
Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 40/2020 de 07 de abril
de 2020, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores
alterações, Decreto Municipal nº 43/2007, 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 normas
regulamentares aplicáveis à espécie, torna público aos interessados que
realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, AO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa
(S.C.), e que até o dia 03 de SETEMBRO de 2020, às 09h00 (NOVE)
horas, estará recebendo, no Protocolo de Licitações da Prefeitura
Municipal de Mariópolis, o credenciamento, e os envelopes contendo a
Documentação de Habilitação e Proposta de Preços do EDITAL DE
CONCORRÊNCIA Nº 8/2020, que tem por objeto a implantação de Registro
de Preços para eventual aquisição de molas e peças de molejo, que serão
utilizadas nos diversos veículos da frota municipal, de acordo com as
especificações contidas no Anexo IV, que faz parte do edital, sendo a
licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. O inteiro teor do ato
convocatório e seus anexos estarão à disposição dos interessados, a partir
desta data, junto à Comissão Permanente de Licitações no telefone 463226-8100, na Prefeitura Municipal de Mariópolis, no horário de expediente,
localizada
na
Rua
Seis,
nº
1030,
Centro,
pelo
e-mail
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, no Portal Transparência do
Município ou pelo site www.mariopolis.pr.gov.br, na aba Licitações.
Mariópolis, 30 de Julho de 2020. Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito
Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020. CONCORRÊNCIA n° 6/2020.
EMPRESA: FPM Loja de Conveniência Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 10.814.503/0001-54 inscrição estadual nº 9048018529, com sede na
Rodovia PR 317, nº 5989, Bairro Parque Industrial, CEP 87.065-005, na cidade de
Maringá, estado do Paraná. Objeto: a implantação de registro de preços para futura
eventual aquisição de lubrificantes e filtros, que serão utilizados na manutenção de
veículos e máquinas da frota municipal, conforme descrição abaixo:

LOTE
2

ITEM
4

2

6

7

2

DESCRIÇÃO
Óleo
Motor
Gasolina Sintético
5w40 SN - NÃO
RECICLADO
com
especificações e
aprovações API
SN/CF
ACEA
A3/B3,
A3/B4;
obedecendo
as
especificações
indicadas
pelos
principais
fabricantes
de
veículos
embalagens de 1
litro.
Óleo
Motor
Gasolina Sintético
0w20 SN - NÃO
RECICLADO
com
especificações e
aprovações API
SN; ILSAC GF-5;
ACEA
A5/B5;
CHRYSLER 6395;
obedecendo
as
especificações
indicadas
pelos
principais
fabricantes
de
veículos
embalagens de 1
litro.
Aditivo
para
radiadores
de
veículos
automotores
atendendo
às
normas SAE J
1034, ASTM D4985 e D-6210,
NBR 13705 Tipo A

QTD.
100

UN
LT

UNIT.
20,99

TOTAL
2.099,00

MARCA
IPIRANGA

30

LT

20,99

629,70

IPIRANGA

100

LT

5,90

590,00

TECBRIL

Do Valor: R$ 3.318,70 (três mil trezentos e dezoito reais e setenta 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, e será formalizada através da autorização de compras, emitida pela
Divisão de Compras da Prefeitura Municipal, 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. A empresa vencedora deverá emitir as notas
fiscais somente uma vez durante os dias 10 a 20 de cada mês. 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). 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)
(495). 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).
10.00 Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – 10.01 – Divisão de Agricultura –
20.606.0020.2.031.000 – Assistência ao Produtor Rural – 33.90.30 – Material de Consumo
– Fonte (000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de
Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de
Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (000). 11.00 – Departamento
de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários –
1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.30
– Material de Consumo – Fonte (504). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços
Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 –
Conservação e Melhoramento de Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo –
Fonte (510). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de
Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de
Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (511). 11.00 – Departamento
de Viação e Serviços Urbanos – 11.02 – Divisão de Serviços urbanos –
1101.15.452.0017.2.034 – manutenção dos Serviços Urbanos – 33.90.30 – Material de
Consumo – Fonte (000) (507) (512). Despesa 1805, 1843, 1860. Os recursos que não
forem utilizados o saldo fica automaticamente extinto. Do Gestor da Ata de Registro de
Preços: Ronaldo Gustmman de Souza. Mariópolis, 26 de Maio de 2020. Município de
Mariópolis. Tobias Ezequiel Taffarell Gheller - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020.
PROCESSO Nº 381/2020. Em concordância ao resultado de classificação, apresentado
pelo Pregoeiro e, estando o procedimento licitatório de acordo com as disposições
contidas na Lei n° 10.520/2002, subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal
nº 6/2008 e Decreto Municipal nº 38/2020, HOMOLOGO o Edital epigrafado, que tem por
objeto a aquisição de equipamento veículo utilitário tipo furgão de acordo com demais
especificações constantes do Anexo 07 - Características Técnicas, à empresa: Fipal
Distribuidora de Veículos Ltda, pessoa jurídica de direito privado CNPJ/MF nº
77.396.810/0001-33, inscrição estadual nº 4100794026, com o valor total de R$
73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais). E determino que seja elaborado o
respectivo Termo de Contrato, na forma legal. Mariópolis, 30 de Julho de 2020. Tobias
Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2020 – PMR
REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO COM COTAS PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO
INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.
MODALIDADE: Pregão Presencial do tipo maior percentual de desconto por
lote.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e parcelada de peças
automotivas (automóveis, utilitários, caminhões e ônibus multimarcas) com base
na tabela de preços atualizada do sistema AUDATEX.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08:30 às 09:00 do
dia 14 de agosto de 2020, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua Getúlio Vargas, nº 901.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09:01 do dia 14 de agosto de 2020, junto a
sala de reuniões da Administração na Prefeitura Municipal de Renascença - PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na
Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46)
3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8316 (Departamento de Licitações), Renascença,
Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:30 as
17:30 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site
www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e telefone acima citado.
Renascença, 30 de julho de 2020.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2020
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 050/2020)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Semex do Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino para distribuição no Programa Mais Leite
que atende aos produtores rurais do Município.
VALOR TOTAL: R$ 14.640,00 (quatorze mil seiscentos e quarenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de julho de 2020.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 30 de julho de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 64/2020. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de mudas e materiais para paisagismo. Prazo: 12 meses, de 22.07.2020 a 21.07.2021.
Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:
ATA DE
VALOR
DETENTORAS
CNPJ nº
REGISTRO
ESTIMADO
96/2020
IVO DALPIZOL - ME
80.515.984/0001-82
49.517,00
JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS
97/2020
19.157.862/0001-50
3.590,00
LTDA
98/2020
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
06.316.654/0001-05
27.600,00
99/2020
MAURI MODESTO CAGNINI - PLANTAS - ME
22.940.135/0001-70
52.272,50
PALMARIUM SOLUCOES CIVIS, AMBIENTAIS E
100/2020
26.582.119/0001-03
22.156,80
PAISAGISTICAS LTDA
101/2020 VIVEIRO PRIMAVERA LTDA
04.045.968/0001-95
20.173,00
Coronel Vivida, 21 de julho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.
Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 62/2020. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de pneus novos para a frota de máquinas e veículos da prefeitura municipal de Coronel
Vivida. Prazo: 12 meses, de 24.07.2020 a 23.07.2021. Contratante: Município de Coronel Vivida.
DETENTORAS:
ATA DE
VALOR
DETENTORAS
CNPJ nº
REGISTRO
ESTIMADO
102/2020 BARATAO PNEUS EIRELI
25.115.613/0001-03
19.468,00
103/2020 GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA
34.147.979/0001-47 109.200,00
104/2020 PREMIUM PNEUS EIRELI
33.054.804/0002-03
7.750,00
105/2020 ZEUS COMERCIAL EIRELI
34.840.358/0001-44
14.449,00
Coronel Vivida, 23 de julho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.
CONTRATO n° 83/2020 – Pregão Eletrônico nº 66/2020 – Contratante: Município de Coronel Vivida.
Contratada: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 77.396.810/0008-00. 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. CONVÊNIO Nº 068/2020 – Protocolo
16.234.555-9, PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. Valor total é de R$
48.500,00. Prazo de entrega: 60 dias. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 24 de julho de
2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 04/2020. Objeto: prestação de serviços de manutenção
(mecânica, lanternagem, pintura, eletricidade, torno, soldas mig, elétrica, ox acetilênica, metal, inox, ar
condicionado, radiadores, mangueiras e tapeçaria) preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento
de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica pertencentes às linhas de montagens ou
paralelas, destinadas à frota de veículos e máquinas rodoviárias pertencentes ao Consórcio Pinhais.
Prazo: de 29.07.2020 a 28.07.2021. Contratante: Consórcio Público Intermunicipal para o
Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais. DETENTORAS:
ATA DE
VALOR
DETENTORAS
CNPJ nº
REGISTRO
ESTIMADO
07/2020
R LIBRELATO & CIA LTDA EPP
04.683.301/0001-18 1.178.863,20
08/2020
VALDOMIRO CAPRINI
06.121.269/0001-02
112.330,00
Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS
09/2020
09.436.050/0001-90
221.980,00
EIRELI
Coronel Vivida, 28 de julho de 2020. Frank Ariel Schiavini, Presidente.

DIÁRIO DO SUDOESTE
31 de julho de 2020
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE ANÁLISE DE PLANOS DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO ISSAL – INSTITUTO DE SAÚDE SÃO LUCAS DE PATO BRANCO
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DA UNIÃO
PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2020, às 08h30min, na sala de
Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501-025, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção, Órgão Colegiado, destinado a processar e julgar Chamamento Público, nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e no
Decreto Municipal nº 8.117/2017, nomeada através da Portaria nº 402/2020, que
subscrevem a presente Ata ao final, para promover a análise técnica do plano de
trabalho e dos documentos de habilitação apresentados pela empresa ISSAL –
Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco, referente ao repasse de recursos da
União destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19. Verificando o plano de trabalho e os documentos de habilitação apresentados pelo ISSAL – Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco, chegou-se a conclusão de que a empresa
apresentou toda a documentação conforme o exige a Lei nº 13.019/2014, dessa
forma, após a aprovação da Comissão de Seleção, nomeada através da Portaria nº
402/2020, a documentação apresentada pelo ISSAL – Instituto de Saúde São Lucas
de Pato Branco foi enviada para o Setor de Licitações da Secretaria Municipal de
Saúde para formalização das minutas dos instrumentos necessários e o seu envio
para Parecer Jurídico, para posterior contratualização. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes da sessão. Pricila Calegari - Presidente; Terezinha Martinichen Furlaneto; Denise Aparecida Mussini; Paulo Henrique Fracaro Pegoraro;
Edinia Sandra Burile - Membros.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE ANÁLISE DE PLANOS DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO
INSTITUTO POLICLÍNICA PB
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DA UNIÃO
PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2020, às 08h30min, na sala de
Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501-025, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção, Órgão Colegiado, destinado a processar e julgar Chamamento Público, nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e no
Decreto Municipal nº 8.117/2017, nomeada através da Portaria nº 402/2020, que
subscrevem a presente Ata ao final, para promover a análise técnica do plano de
trabalho e dos documentos de habilitação apresentado pela empresa Instituto Policlínica PB, referente ao repasse de recursos da União destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus – COVID-19. Verificando o plano de trabalho e os documentos de habilitação apresentados pelo Instituto Policlínica PB, chegou-se a conclusão de que a empresa apresentou toda a documentação conforme o exige a Lei
nº 13.019/2014, dessa forma, após a aprovação da Comissão de Seleção, nomeada através da Portaria nº 402/2020, a documentação apresentada pelo Instituto
Policlínica PB foi enviada para o Setor de Licitações da Secretaria Municipal de
Saúde para formalização das minutas dos instrumentos necessários e o seu envio
para Parecer Jurídico, para posterior contratualização. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes da sessão. Pricila Calegari - Presidente; Terezinha Martinichen Furlaneto; Denise Aparecida Mussini; Paulo Henrique Fracaro Pegoraro;
Edinia Sandra Burile - Membros.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 31/2020 – PROCESSO Nº
67/2020. OBJETO: A objeto a implantação de Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de Órteses e Meios Auxiliares de Locomoção para atendimento aos pacientes cadastrados pelo Serviço de Reabilitação Física - Nível intermediário, para a população própria e referenciada junto ao Município de Pato
Branco, integrantes da 7º Regional de Saúde, em atendimento às necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde, para as empresas: D. Sabino Soares Pereira ME, inscrita no CNPJ nº 32.855.676/0001-53, com o valor total estimado de R$
33.010,00 (trinta e três mil e dez reais); JS Ind. e Com. de Produtos Ortopédicos
Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 06.304.884/0001-54, com o valor total estimado de R$ 137.500,00 (cem e trinta e sete mil e quinhentos reais); MZZ Comercio de Produtos para Saúde Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº24.384.602/0001-58,
com o valor total estimado de R$ 31.770,00 (trinta e um mil e setecentos e setenta reais); WC Comércio de Artigos Ortopédicos Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº
18.028.912,0001-37, com o valor total estimado de R$ 100.622,00 (cem mil seiscentos e vinte e dois reais). Pato Branco, 17 de julho de 2020. Augustinho Zucchi - PREFEITO.
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2020
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 050/2020)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Alta Genetics do Brasil Ltda
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de sêmen bovino para distribuição no Programa Mais Leite
que atende aos produtores rurais do Município.
VALOR TOTAL: R$ 38.304,00 (trinta e oito mil trezentos e quatro reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de julho de 2020.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 30 de julho de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

DIÁRIO DO SUDOESTE
31 de julho de 2020
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 004/2020 - CC
(Vinculado a Concorrência nº 003/2020)
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Armando Frascarelli Junior
OBJETO: Seleção de empresa do ramo industrial, prestação de serviços ou comercial, para receber em concessão de direito real de uso, pelo prazo de 10 anos,
a título oneroso, o lote nº 12 – remanescente a, da gleba barra do marmeleiro –
secção b, com área de 4.125,40 m² (quatro mil, cento e vinte e cinco metros e quarenta decímetros quadrados), matrícula nº 10.354, registrada no cartório de registro de imóveis da comarca de marmeleiro, de propriedade do município de
renascença, avaliado pela comissão especial de avaliação designada pelo decreto
nº 2046/2020, nos termos da lei municipal nº 1681/2020.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de julho de 2020.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 30 de julho de 2020.
Lessir Canan Bortoli
Prefeito Municipal
AVISO ALTERAÇÃO ABERTURA DE EDITAL
EDITAL Nº: 057/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de peças genuínas e/ou originais, novos, destinadas a manutenção de máquinas pesadas do
município de Renascença.
O Município de Renascença, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 76.205.681/0001-96, com sede
à Rua Getúlio Vargas, nº 901, centro, torna público que:
1) Fica ALTERADA a data prevista para abertura e julgamento das propostas e
início da sessão de disputa para o dia 12 de agosto de 2020, às 08:00 horas;
2) Permanecem inalteradas as demais condições do edital.
Renascença, 30 de julho de 2020.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira
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Publicações legais
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATOS DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 133 DE 30 DE JULHO DE 2020.
Cessar o emprego em confiança de empregado público do Consórcio Intermunicipal de Saúde –
CONIMS e dá outras providências.
RESOLUÇÃO Nº 134 DE 30 DE JULHO DE 2020.
Regulamenta com efeitos retroativos a Responsabilidade Técnica da Odontologia do CONIMS.
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis nos seguintes endereços
eletrônicos: https://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

NOTA DE LICITAÇÃO FRACASSADA
O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Sr. Altair José Gasparetto, no
uso de suas atribuições legais, à vista do:
Processo Licitatório nº 052/2020

Pregão Eletrônico nº 011/2020

Objeto: Aquisição de equipamento médico para a realização de cirurgias de facoemulsificação,
conforme convênio nº 883686/2019 – Ministério da Saúde e ainda de acordo com
especificações e quantitativo descritos no Anexo I - Termo de Referência.
Por não ter acudido interessados habilitados, declara a licitação FRACASSADA.
Pato Branco/PR, 30 de julho de 2020.
_________________________________
Altair José Gasparetto
Presidente

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:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

70/2020
16/2020 - PE
Pregão eletrônico
30/07/2020
Aquisição De Equipamento Médico Para A Realização De Cirurgias De
Facoemulsificação, conforme convênio nº 883695/2019 – Ministério da Saúde e ainda
de acordo com especificações e quantitativo descritos no Anexo I - Termo de
Referência.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
BL INDUSTRIA OTICA LTDA
1 - Equipamentos de Facoemulsificação

Un.

Quantidade

UND

Vl. Unitário

1,000 219.169,0000
Total fornecedor:
Total geral:

Total dos Itens
R$ 219.169,00
R$ 219.169,00
R$ 219.169,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Modernização de Equipamentos
Modernização de Equipamentos

Dotação
01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0
01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0

Edição nº 7691
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
PLATANO LABORATÓRIO SS LTDA
CNPJ: 24.658955/0001-07
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019
Aos 29 (vinte e nove) 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: 85.501025 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: PLATANO LABORATÓRIO SS LTDA, CNPJ
24.658955/0001-07 referente ao edital de Chamamento Público nº 01/2019,
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, nomeada pela Portaria
693/2019, registrou-se que a empresa: PLATANO LABORATÓRIO SS LTDA,
CNPJ 24.658955/0001-07 está apta a continuar com a prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a documentação da empresa: PLATANO LABORATÓRIOS SS LTDA, CNPJ 24.658955/0001-07, 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. Keila Cristina Picolo; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.
AVISO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 6/2020
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através da Secretaria de Administração, torna público que encontra-se aberto o
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para Credenciamento de Instituições Financeiras e Afins, Autorizadas Pelo
Banco Central do Brasil a Funcionar na Forma de Banco Múltiplo, Comercial ou Cooperativo e Cooperativa de Crédito,
Interessadas em Conceder Empréstimo Pessoal e/ou Refinanciamento de Empréstimos aos Servidores Municipais
Ativos, com Consignação em Folha de pagamento, Cujas Parcelas não Poderão Exceder à Margem Total Consignável
de 30% (trinta por cento) do Vencimento do Servidor, sem ônus ao Município. Prazo de apresentação da
documentação: Máximo de 30 (trinta) dias, compreendido entre a publicação deste resumo de Edital e a
disponibilização no sítio eletrônico do Município. Informações: Fone (46) 3242-8614. A íntegra do Edital encontra-se no
endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br.

Altair José Gaspareto
Presidente

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 2695/2020 - PMID’O
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 (trinta) de Julho de 2020.
CONTRATANTE: Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, com sede
Avenida Manoel Ribas, 620, inscrito no CNPJ nº 76.995.430/0001-52, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Agilberto Lucindo Perin, e
CONTRATADA: GYZ VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.029.834/0001 - 80, com sede à Avenida Getulio Vargas, Bairro Revoredo, CEP 88704-300, no Município de Tubarão, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Senhor Camal Khaled
Rashid Zurba, proprietário, portador da Cédula de Identidade nº 2.932.441 SSP/
SC e do CPF nº 001.596.449 - 33, residente e domiciliado na Avenida Rodovalho,
n° 467, no Municípo de Tubarão, Estado de Santa Catarina.
OBJETO: O presente instrumento objetiva a contratação de empresa especializada na comercialização de 01 (um) automóvel sedan, fabricação/modelo
2020/2020 (novo, zero km), motorização mínima 1.3, potência mínima de 109
CV (E) 101 CV (G), capacidade 5 passageiros e demais características técnicas
conforme Modelo 07 do Edital de Pregão Eletrônico Nº 016/2020.
VALOR TOTAL: R$ 60.800,00 (Sessenta mil e oitocentos reais).
PAGAMENTO: Será efetuado em moeda corrente brasileira, nos termos previstos no Item 14 do referido edital.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da assinatura do presente contrato, o mesmo poderá ser aditivo tendo em vista o Artigo 65 da Lei de Licitação, 8.666/93.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.
AGILBERTO LUCINDO PERIN
PREFEITO MUNICIPAL
CAMAL KHALED RASHID ZURBA
GYZ VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
ATO DA PRESIDÊNCIA
Considerando o disposto contido no inciso I, do art. 27 da Lei Orgânica do Município de Pato
Branco e nos incisos II e XVII, alínea “j” do art. 31 da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de
2014 (Regimento Interno);
Considerando o disposto contido na Portaria nº 18.084, de 29 de julho de 2020, expedida pelo
Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, publicada em
30/07/2020, a qual prorroga até 30 de setembro de 2020, exclusivamente para os fins de
emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, de que trata o inciso IV do art. 9º da
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, o prazo para a comprovação à Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho das medidas de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 1º
da Portaria nº SEPRT 1.348, de 3 de dezembro de 2019;
Considerando a referida Portaria, entre outras normativas, estabelece o prazo de até 30 de
setembro de 2020, para a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS,
para atendimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019;
Considerando que, em decorrência desta nova normativa Ministerial, retira a urgência da
tramitação e apreciação regimental do Projeto de Lei Complementar nº 5/2020, que dispõe
sobre a alteração da Lei Complementar nº 74, de 23 de abril de 2018, que institui o Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Pato Branco.
R E S O L V E:
I - CANCELAR a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, convocada através do Edital nº 6, de 29 de
julho de 2020, para o dia 30 de julho de 2020, com início as 13:30 horas, para apreciar o
Projeto de Lei Complementar nº 5/2020, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar
nº 74, de 23 de abril de 2018, que institui o Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Pato Branco;
II – Publique-se e dêem-se ciência aos demais Vereadores deste Ato.
Sala da Presidência, 30 de julho de 2020.
Moacir Gregolin
Presidente

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2020 – PMR
MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material
farmacológico (ivermectina), destinados ao enfrentamento de emergência decorrente do Coronavírus-COVID-19.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07 de agosto de 2020 às 16h00min.

Espécie: Extrato do 3° Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 132/2020. Contratante: Município de Chopinzinho –
PR. Contratada: Comércio de Combustíveis Kist Ltda. CNPJ Nº 75.635.854/0002-24. Objeto: Revisão de preços com fundamento no art. 16 do Decreto Municipal nº 151/2013 e art. 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93, sobre o saldo remanescente,
conforme segue: Item 01 - Combustível Tipo Álcool Etílico Hidratado. – BR – Valor Unitário: R$ 2,6454. Pregão Presencial
37/2020. Fundamento Legal: Artigo 65, Inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 30/07/2020.
Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro pelo Município e Alexandre Arceli Kist pela empresa Comércio de Combustíveis Kist
Ltda.

UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço Rua
Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46) 3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8314 / 3550-8336 (Departamento de
Licitações), Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas,
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e telefone acima citado.
Renascença, 30 de julho de 2020.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2020
PROCESSO Nº 125/2020
Pelo presente Termo, fica ratificado o processo de licitação, nos termos em que opina pela contratação,
mediante Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, referente ao Credenciamento de
interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos serviços de recuperação e conservação de estradas
rurais e urbanas.
A contratação abaixo deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação
em 24 de julho de 2020, como segue:
Prazo: 12 (doze) meses.
Objeto: Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos
serviços de recuperação e conservação de estradas rurais e urbanas, sendo:
CREDENCIADO: Eliane da Rocha
LOTE 07 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SETE DE SETEMBRO
VALOR UN
VALOR
Item
Qtde
Descrição
Un.
TOTAL
CARGAS DE CASCALHO NAS PROXIMIDADES DA
1
1.500 LOCALIDADE DA LINHA SETE DE SETEMBRO CG
14,90
22.350,00
CAMINHÃO TRAÇADO
Renascença, 30 de julho de 2020.
Lessir Canan Bortoli
Prefeito Municipal

Espécie: Extrato do 3° Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 133/2020. Contratante: Município de Chopinzinho –
PR. Contratada: AUTO POSTO DA XV LTDA. CNPJ Nº 18.685.770/0001-80. Objeto: Revisão de preços com fundamento
no art. 16 do Decreto Municipal nº 151/2013 e art. 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93, sobre o saldo remanescente, conforme
segue: Item 02 - Combustível Tipo Gasolina Comum. Shell. – Valor Unitário: R$ 3,5493. Pregão Presencial 37/2020. Fundamento Legal: Artigo 65, Inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 30/07/2020. Assinam: Álvaro
Dênis Ceni Scolaro pelo Município, Ireni Terezinha Brancalioni e Mariciane Vergínia Berlanda Prestes pela empresa Auto
Posto da XV Ltda.

Espécie: Extrato do 3° Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 134/2020. Contratante: Município de Chopinzinho –
PR. Contratada: Posto de Combustíveis Portal São Francisco Ltda. CNPJ Nº 08.225.949/0002-82. Objeto: Revisão de preços com fundamento no art. 16 do Decreto Municipal nº 151/2013 e art. 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93, sobre o saldo remanescente, conforme segue: Item 03 - Combustível Tipo Diesel BS 500 - Stang - Valor Unitário: R$ 2,7991, e Item 04 - Combustível Tipo Diesel S 10 – Stang - Valor Unitário: R$ 2,7660. Pregão Presencial 37/2020. Fundamento Legal: Artigo 65,
Inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 30/07/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro pelo
Município e Antônio Stang pela empresa Posto de Combustíveis Portal São Francisco Ltda.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2020
PROCESSO Nº 126/2020
Pelo presente Termo, fica ratificado o processo de licitação, nos termos em que opina pela contratação,
mediante Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, referente ao Credenciamento de
interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos serviços de recuperação e conservação de estradas
rurais e urbanas.
A contratação abaixo deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação
em 24 de julho de 2020, como segue:
Prazo: 12 (doze) meses.
Objeto: Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos
serviços de recuperação e conservação de estradas rurais e urbanas, sendo:
CREDENCIADO: Edson Migliorini
LOTE 07 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SETE DE SETEMBRO
VALOR UN
VALOR
Item
Qtde
Descrição
Un.
TOTAL
CARGAS DE CASCALHO NAS PROXIMIDADES
1
1.500 DA LOCALIDADE DA LINHA SETE DE
CG
14,90
22.350,00
SETEMBRO CAMINHÃO TRAÇADO
Renascença, 30 de julho de 2020.
Lessir Canan Bortoli
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2020
PROCESSO Nº 127/2020
Pelo presente Termo, fica ratificado o processo de licitação, nos termos em que opina pela contratação,
mediante Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, referente ao Credenciamento de
interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos serviços de recuperação e conservação de estradas
rurais e urbanas.
A contratação abaixo deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação
em 24 de julho de 2020, como segue:
Prazo: 12 (doze) meses.
Objeto: Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos
serviços de recuperação e conservação de estradas rurais e urbanas, sendo:
CREDENCIADO: Valmir Moro Antunes
LOTE 07 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SETE DE SETEMBRO
VALOR UN
VALOR
Item
Qtde
Descrição
Un.
TOTAL
CARGAS DE CASCALHO NAS PROXIMIDADES
CG
14,90
22.350,00
1
1.500 DA LOCALIDADE DA LINHA SETE DE
SETEMBRO CAMINHÃO TRAÇADO
Renascença, 30 de julho de 2020.
Lessir Canan Bortoli
Prefeito Municipal
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Edição nº 7691
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato de Inexigibilidade nº 05/2020, Processo nº 136/2020, oriunda do Chamamento Público nº 03/2019. PARTES: Município de Pato Branco e Clínica Médica Yoshihara e Gaia Ltda. OBJETO: Prestação de Serviços de Apoio a Diagnose e
Terapia, em procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando atender aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS residentes no Município de Pato Branco, bem como aos usuários referenciados conforme pactuações
firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com valores constantes da Tabela SUS Municipal, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato e poderá ser prorrogado de acordo
com a legislação vigente. VALOR: O valor total para a futura contratação será de
R$ 19.760,00 (Dezenove mil, setecentos e sessenta reais). PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a concretização do respectivo crédito por parte do Ministério da Saúde, conforme especificações contidas no
Edital. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1214-5806; 1216-4434 e 1263-9712. INEXIGIBILIDADE: Com base na Lei 8.666/93, em seu artigo 25, caput. Pato Branco,
30 de julho de 2020. Augustinho Zucchi – Prefeito. Márcia Fernandes de Carvalho - Secretária Municipal de Saúde.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ

Decreto 7373/2020, de 27 de julho de 2020. Súmula: Abre Crédito Adicional Especial
no valor de R$ 125.000,00. 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.

Publicações legais

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no inciso XXIV do artigo 15 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, ficam as pessoas jurídicas
abaixo identificadas impedidas de optar pelo Simples Nacional por incorrer nas seguinte situações:
CNPJ

35.721.168/0001-70

RAZÃO SOCIAL
FERREIRA E CHECELSKI
CONFECÇÕES LTDA
MARIA APARECIDA DA

33.517.538/0001-27

SILVA DOS SANTOS
ESTÉTICA FACIAL E
CORPORAL
DUARTE & ZIBETTI

33.833.086/0001-92

TRANPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS LTDA

MOTIVO
Irregularidade no Cadastro Fiscal Municipal – Falta
de apresentação dos documentos para expedição
do Alvará Definitivo no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias da data da expedição do Alvará
Provisório – Decreto 7.760, de 12 de maio de 2015.
Irregularidade no Cadastro Fiscal Municipal – Falta
de apresentação dos documentos para expedição
do Alvará Definitivo no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias da data da expedição do Alvará
Provisório – Decreto 7.760, de 12 de maio de 2015.
Irregularidade no Cadastro Fiscal Municipal – Falta
de apresentação dos documentos para expedição
do Alvará Definitivo no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias da data da expedição do Alvará
Provisório – Decreto 7.760, de 12 de maio de 2015.

O Contribuinte poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples Nacional no prazo de trinta dias nos
termos do Decreto 5.701 de 20/09/2010.
Pato Branco, 30 de julho de 2020.

Julli Rebonatto
Chefe da Divisão de Tributação/Fiscalização

Naiane Cristina Merlo
Fiscal de Tributos

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2020
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal, que apuraram o
resultado do Processo de Dispensa de Licitação por Limite nº 37/2020, eu, ÁLVARO DÊNIS CENI
SCOLARO, Prefeito, torno pública a RATIFICAÇÃO do procedimento em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do
objeto da seguinte forma:
EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL R$

P C ZYDEK & CIA LTDA

02.650.056/0001-17

975,00

Conforme proposta. É a decisão. Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR, 24/07/2020.
Álvaro Dênis Ceni Scolaro Prefeito
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 047/2020– PMR. Objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de coleta seletiva,
transporte e destinação final em aterro sanitário de resíduos orgânicos e serviços
de coleta, transporte e destinação final de materiais recicláveis e resíduos classe I
(oriundos do parque de maquinas), de acordo com especificações constantes no
edital e anexos, em favor da seguinte empresa:
Limpeza e Conservação Pema Ltda, no valor total de R$ 237.000,00 (duzentos e
trinta e sete mil reais);
Renascença, 30 de julho de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 200/2018. Contratante: Município de Chopinzinho – PR.
Contratada: Martins Prestação de Serviços Ltda - EPP. CNPJ: 17.856.086/0001-51. Objeto: Prorrogação do
prazo de execução e acréscimos de valores. Novo Prazo 01/08/2020. Valor do Aditamento: R$ 11.273,41.
Origem: Tomada de Preços nº 3/2018. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 Lei Federal nº 8.666/93. Data da
assinatura: 29/07/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Antônio Claudio Martins, pela
Empresa.

Espécie: Extrato do Contrato nº 232/2020. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: P C
Zydek & Cia Ltda. CNPJ: 02.650.056/0001-17. Objeto: Contratação de Serviços de Demolição de
Rochas com Máquina Escavadeira Hidráulica para Romper o Leito de Rio Localizado ao Final da Rua
Moisés Vendrusculo. Valor: R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais). Origem: Dispensa de
Licitação nº 37/2020. Fundamento Legal: Artigo 24 da Lei 8.666/93. Elemento de despesa: (1725)
FONTE 000 (1192) FONTE 504. Data da assinatura 24/07/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro,
pelo Município e Paulo César Zydek, pela Empresa.

Oração de
São Bento
Glorioso São Bento,
que dedicaste toda
sua vida a Cristo e
aos irmãos,
cuidando da vida
espiritual
e estabelecendo
pontes de amor
entre o coração
de Deus e alma do
homem,
protegei-me contra
os ataques do mal,
livrai-me das insídias
do inimigo,
concedei-me a paz
interior
e a fortaleza diante
das tempestades da
vida.
Ó poderoso São
Bento,
defendei-me dos
olhares invejosos
e ensinai-me a
partilhar o amor com
todos.
Que a Cruz do
Senhor me guie
pelos caminhos de
luz,
e que o dragão feroz
que ronda nossa
alma
seja afugentado
pelo poder do Cristo
Salvador.
Afasta de minha vida
e de minha família
toda força do mal,
e que, por tua
intercessão,
eu anuncie as
misericórdia do
Cristo Senhor!
Amém! (AP)
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Com mil mortes por
dia, por que há tantos
indiferentes?

Caixa tem novas linhas de crédito
com garantia de imóvel

Estadão Conteúdo
O total de mortes diárias por covid-19 no País
equivale à queda de três grandes aviões comerciais lotados, mas o número não choca mais. De
norte a sul, brasileiros descumprem regras de isolamento social e voltam à rotina, em praias, restaurantes e festas, como se estivessem à margem
da tragédia mundial. Embora a média oscile, o país
está próximo de mil mortos por dia desde o começo de junho.
Em média, grandes aviões comerciais levam
até 300 pessoas, entre tripulação e passageiros.
No último grande acidente aéreo no Brasil, em
julho de 2007 - o avião da TAM que não conseguiu pousar no aeroporto de Congonhas, em São
Paulo, e bateu no prédio -, 199 pessoas morreram e houve comoção nacional. Por que paramos
de nos chocar com número tão alto de perdas na
pandemia?
Conforme o site Our World in Data, que acompanha a pandemia em tempo real pelo mundo, o
Brasil está na faixa das mil mortes diárias há seis
semanas, desde meados de junho. Os Estados Unidos permaneceram nessa condição por oito semanas, a partir de meados de abril. Nenhum outro
país ficou nesse patamar por tanto tempo.
“É como se estivéssemos anestesiados frente ao grande número de mortes”, avalia o sociólogo Rodrigo Augusto Prando, da Universidade
Mackenzie. “Depois de um período de crise, todos
clamam pela volta do normal e, até como sentido de autodefesa, a pessoa para de olhar o número de mortes. Cansadas, tristes, chegam à conclusão de que a vida tem de seguir, daí o termo novo
normal. Estamos vivendo a normalidade dentro da
anormalidade.”
Para o psiquiatra Daniel Martins de Barros,
professor da Universidade de São Paulo (USP)
e colunista do Estadão, os brasileiros estão normalizando os óbitos. “Não estou minimizando as
mortes por covid, mas todo dia no Brasil morrem mais de três mil pessoas por causas diversas.
São 100 mil óbitos, mais ou menos, por mês no
País. É normal que as pessoas morram. O susto
da covid, o desespero que ela trazia, não era pelas mortes na sociedade”, aponta. “O grande susto era o jeito que morriam, sem condições para
serem atendidas por falta de vaga na UTI, então morriam dentro de casa. Era o medo porque
aconteceu em alguns lugares de pessoas morrerem em casa, por medo de sair, porque não tinham assistência, etc.”

Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal anunciou ontem (30)
que, a partir do dia 3 de agosto será disponibilizada uma
nova linha de crédito imobiliário para pessoa física. Por
possibilitar o uso de imóveis
como garantia, procedimento
chamado home equity, a nova
modalidade possibilita taxas
de juros mais baixas.
“É uma modalidade de
crédito pessoal muito usada nos Estados Unidos, que
possibilita uma taxa de juros
menor, na comparação com
outras modalidades de crédito pessoal, e uma garantia
mais sólida”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao fazer o anúncio
por meio da página do banco no Youtube.
A contratação dessa modalidade, denominada Real
Fácil Caixa, pode ser feita tanto para imóveis comerciais
como residenciais. “Vamos
oferecer três modalidades de
taxas: corrigidas por Taxa Referencial [TR], Índice de Preços ao Consumidor Amplo
[IPCA], o principal indicador
inflacionário do país ou taxa
fixa”, explicou Guimarães ao
informar que, neste primeiro
momento os imóveis usados
como garantia têm de estar li-

Poder da imagem

Para o filósofo Roberto Romano, professor da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a
pandemia realça a “tremenda ambivalência” humana. “Temos ao mesmo tempo gestos magnânimos, simpatias e heroísmo, mas também momentos de pequenez, egoísmo, autossatisfação com a
maldade, o prazer em fazer o mal”, diz. “Essa duplicidade depende muito das condições de comunicação, visualidade e proximidade do fato. Se um
parente próximo estiver no Boeing que caiu, a reação é de consternação, tristeza e até de revolta.
Quando o fato não está no campo visual, de percepção imediata, essa reação se torna cada vez
mais tênue.” Na pandemia, explica, a notícia das
mil mortes é só um número. “Você não vê aquilo acontecendo, como os destroços de um Boeing,
das Torres Gêmeas (atentado nos EUA, de 2001)”,
exemplifica.
Romano define a educação como fundamental para que a sociedade reaja de forma evoluída,
mesmo diante de uma tragédia. “Se você é educado para reagir de maneira mais simpática, tende a
rejeitar a criminalidade que está dentro de você.
Como disse (o filósofo grego) Platão, temos de ensinar aos jovens a diferença entre a caça aos animais e ao ser humano. Se não tiver lei, educação e
ciência, você está em estado da natureza, um devorando o outro.”

MARCELO CAMARGO/ AGÊNCIA BRASIL

do site do banco.

Compra de
terrenos e
construção

Recursos estarão disponíveis a partir de 3 de agosto
vres de ônus.
No caso da TR, será cobrada uma taxa e, no do IPCA,
taxa a partir de 0,7% ao mês
e com garantia de até 60% do
valor do imóvel. Com a modalidade IPCA, será a taxa mensal a partir de 0,60% ao mês,
com garantia de 50% do valor
do imóvel. Já a taxa fixa será
de 0,8% ao mês, com garantia
de 60% do imóvel. Em todas
as modalidades, o prazo máximo de financiamento é de 15
anos.
“As taxas de balcão, que
são oferecidas independentemente do relacionamento
com o banco, ficarão em 0,9%
mais TR, tendo como cota máxima de financiamento 60%

do valor do imóvel”, acrescentou Guimarães.
Segundo Guimarães, ao
criar as novas linhas de financiamento, a Caixa tem expectativa de “emprestar R$
40 bilhões”. Ou seja, aumentar em mais de dez vezes os
atuais R$ 3,5 bilhões, que representam 32% do market
share que a coloca como líder em um mercado que movimenta R$ 11 bilhões no
Brasil.
A contratação desses créditos pode ser feita nas agências da Caixa e nos correspondentes CAIXA Aqui. É possível
fazer simulações e comparações de juros e condições
de empréstimo por meio

Guimarães anunciou que,
também a partir de 3 de agosto, o banco reduzirá a taxa de
juros cobrados de pessoas físicas para construção individual ou aquisição de lote individualizado. A decisão levou
em conta o fato de as medidas de isolamento social decorrentes da pandemia terem despertado o interesse
por novas formas de habitação, com aumento da procura por casas com quintal, espaço e proximidade com a
natureza, sem aglomerações
ou elevadores.
No caso de de lotes urbanizados, os valores financiados poderão variar de R$ 50
mil a R$ 1,5 milhão, com taxa
de juros efetiva de até TR mais
8,5% ao ano. A cota de financiamento é de até 70% sobre o
valor de avaliação do terreno.
O prazo para pagamento da dívida é de até 20 anos.
Nas modalidades destinadas à aquisição de terreno
e construção e de construção
em terreno próprio, as taxas
de juros podem chegar à TR
mais 6,5% ao ano.

Ricardo Salles diz que concessões de parques
poderão durar até 30 anos
Agência Brasil
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse
ontem (30) que pretende conceder à iniciativa privada, por
pelo menos 15 anos, alguns
dos principais parques nacionais. Segundo ele, há propostas para que essas concessões
cheguem a 30 anos, caso sejam prorrogadas.
Na avaliação do ministro,
o setor privado “tem sempre
mais agilidade para administrar” por estar sujeito a regras
jurídicas diferentes que possibilitam mais recursos para
investir. “Além de saber responder ao que a sociedade
quer, respondendo imediatamente a demandas como
as de locais de alimentação,
abertura de novas trilhas e
contratação de guias”, acrescentou Salles, durante visita
ao Parque Nacional de Brasília ‒ ao qual foram destinados R$ 2,5 milhões para
obras de reestruturação.
Segundo Salles, as concessões ajudarão a aumentar
as visitações aos parques nacionais. “Queremos atrair o
setor privado para ajudar a
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Para o ministro, concessões ajudarão a aumentar visitações aos parques
operar os parques através da
concessão. Estamos prevendo concessões por 15 anos,
mas há propostas para 20,
para que possam eventualmente ser prorrogadas para
30 anos. Não só para este
[Parque Nacional de Brasília]
como para outros parques nacionais”, ressaltou.
De acordo com o minis-

tro, o novo modelo de concessões aumentará, já a partir
deste ano, a quantidade de investimentos e melhorará tanto a oferta de serviços como a
infraestrutura.
“Começou a partir de parques do Rio Grande do Sul,
com o parque nacional Aparatos da Serra, que está em
posição mais avançada; o de

São Francisco de Paula e o de
Canela. Também incluímos o
Parque Nacional de Brasília; o
de São Joaquim, na Serra catarinense; Lençóis Maranhenses; Jericoacoara [CE] e a Chapada dos Guimarães [MT]. São
as unidades que entendemos
ter grande potencial turístico,
mas que estão subutilizados”,
acrescentou o ministro.

