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16 PRESOS FOGEM DA CADEIA DE PATO BRANCO
O Depen e as polícias Civil e Militar registraram uma fuga de 16 presos da cadeia pública de Pato Branco, na madrugada de segunda-feira (10). Os
detentos cavaram um túnel, com cerca de um metro e meio de comprimento, tendo acesso a unidade de saúde, que fica ao lado do cadeião. Até o
fechamento dessa edição, três dos foragidos tinham sido recapturados. PÁGS. 11 E 18
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R$ 2,50

Câmara aprova congelamento
dos salários até 2024
A Casa de Leis aprovou em primeira votação na tarde dessa segunda-feira (10), em sessão ordinária, dois projetos de lei
que fixam os subsídios do Executivo e do Legislativo em Pato Branco. PÁG. 7
José Fernando Ogura/AEN

Autorizada
licitação
da nova
prefeitura
No Palácio Iguaçu, o
governador Ratinho Junior
autorizou a licitação da nova
prefeitura de Pato Branco.
Valor máximo estipulado
para a obra é de R$ 28,539
milhões, sendo R$ 20
milhões de aporte Estadual,
a fundo perdido. PÁG. 6

REGIONAL

Pedras formadas há
milhões de anos são
encontradas no interior
de Clevelândia
PÁG. 8
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Flávio Bolsonaro nega conhecer depósito
de Queiroz a sua mulher
Estadão Conteúdo
O senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ)
negou que ele ou seus familiares tenham recebido
dinheiro do ex-assessor Fabrício Queiroz ou de outros
servidores lotados em seu
gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) durante os mandatos como deputado estadual.
Em depoimento ao Ministério Público do Rio no
dia 7 de julho, o filho mais
velho do presidente, investigado por suposto desvio
de salários de funcionários,
a chamada ʻrachadinhaʼ,
também disse desconhecer a origem de um depósito de R$ 25 mil em dinheiro na conta de sua mulher,
Fernanda Bolsonaro, em
agosto de 2011. Para os
promotores, a transação,
identificada através de quebras de sigilos bancários,
partiu do ex-assessor.
“Não sei a origem do dinheiro. Mas dá uma checada direitinho que eu tenho
quase certeza que não deve
ter nada a ver com Queiroz.
Queiroz nunca depositou dinheiro na conta da minha

esposa, pelo que eu saiba”,
afirmou Flávio em áudio obtido por O Globo e confirmado pelo Estadão.
De acordo com o jornal,
o Ministério Público do Rio
suspeita que o dinheiro tenha sido usado para dar entrada no apartamento comprado pelo casal no mesmo
ano. Além do depósito de
Queiroz, Fernanda teria recebido outro pagamento de
uma pessoa que teve a identidade protegida.
No pedido de prisão
preventiva de Queiroz, os
promotores já haviam apontado que o ex-assessor parlamentar teria custeado despesas pessoais do antigo
chefe. O ex-policial militar
é tido pelos investigadores
como uma espécie de operador financeiro do ʻfilho 01ʼ
do presidente.
De acordo com as investigações, Queiroz transferia parte dos recursos
para o ʻpatrimônio familiarʼ
de Flávio através de depósitos fracionados e do pagamento de despesas pessoais do ex-deputado e de sua
família.
Os investigadores de-

FÁBIO RODRIGUES POZZEBON/ AGÊNCIA BRASIL

Senador Flávio Bolsonaro
tectaram pelo menos 116
boletos bancários referentes
ao custeio do plano de saúde e das mensalidades escolares das filhas de Flávio e

de Fernanda com dinheiro
em espécie ʻnão provenienteʼ das contas do casal. Para
os promotores, as despesas
no valor total de R$162 mil

podem ter sido quitadas por
Queiroz.
O senador admitiu que
o ex-assessor fez pagamentos em dinheiro vivo em seu

nome, mas nega qualquer
ato ilícito e sustenta que os
pagamentos foram feitos a
mando dele e com dinheiro dele.

ʻDizer que Lava Jato tem segredos é absurdoʼ, diz Deltan Dallagnol
Estadão Conteúdo
Coordenador da força-tarefa da Lava Jato em
Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol nega que a
operação esteja escondendo segredos, como sugeriu
o procurador-geral da República, Augusto Aras, há duas
semanas. Segundo Deltan,
os mais de 500 terabytes
de informações sob custódia do seu grupo envolvem
apreensões e relatórios dos
últimos seis anos. “Se dividir
pelas 70 fases da Lava Jato,

corresponde a cerca de 14
computadores (por fase), o
que é normal”, diz o procurador, em entrevista concedida por e-mail ao jornal O
Estado de S. Paulo.
Na semana passada,
Aras defendeu uma “correção de rota” no trabalho da
Lava Jato que, em suas palavras, seria uma “caixa de
segredos”.
Para a cúpula da PGR, o
acesso a informações mantidas sob sigilo pela força-tarefa é importante para saber se

autoridades com foro foram
investigadas em Curitiba.
Deltan também comentou o conjunto de novas regras para acordo de leniência, assinado quinta-feira,
que deixa o Ministério Público Federal (MPF) de fora:
“Desmonte de um modelo
de combate à corrupção que
funcionou.”
Que segredos a Lava
Jato guarda e a PGR quer
ter acesso?
Não há segredos. Todas

as investigações e documentos estão registrados no sistema do Ministério Público,
na Justiça Federal ou na Polícia Federal. Todos são sindicáveis. Todo ano a corregedoria (do MP) faz uma
inspeção e constata a regularidade do nosso trabalho. Dizer que a força-tarefa
guarda segredos, investigações secretas, bancos de dados escondidos, é infactível
e absurdo.
Por que a força-tarefa
tem informações de 38 mil
pessoas?
Esse é o número de pessoas físicas e jurídicas mencionadas em relatórios de
inteligência financeira, as
quais são suspeitas ou se relacionam com pessoas suspeitas de lavar dinheiro.
Não é o número de investigados pela força-tarefa.
O acervo da Lava Jato
é oito vezes maior que o
do MPF todo, como disse
Aras?
Os 40 terabytes de um
sistema do MPF (citados por
Aras semana passada) não
incluem materiais apreendidos, como arquivos de áudio
ou vídeo encontrados em

celulares e computadores.
Os mais de 500 terabytes da
Lava Jato são de apreensões
e outras grandes operações.
Se dividir isso pelas 70 fases da Lava Jato, significa
que foram apreendidos cerca de 7 terabytes, em média,
por fase. O que corresponde
a cerca de 14 computadores
com memória entre 500 gigabytes e 1 terabyte, o que
é normal.
Por que você acha que
a PGR não deve acessar esses dados?
O instrumento jurídico
usado pelo procurador-geral para ter acesso às informações foi inadequado, assim como, a meu ver, foram
incorretas as afirmações de
que estaríamos criando resistência injustificada e investigando pessoas com
foro. O acesso indiscriminado é ilegal. Até na Polícia Federal, em que há hierarquia,
diferente do MPF, o delegado-geral não tem acesso a
informações de investigações sigilosas.
Governo e Supremo assinaram termo para acordos de leniência sem participação do MPF. Isso afeta

o combate à corrupção?
Se esse acordo de cooperação técnica fosse lei em
2014, não teríamos os acordos de leniência da Lava
Jato, que permitiram a expansão das investigações e
a recuperação de bilhões de
reais. As novas orientações
dão grande controle sobre
leniências para o Executivo. Como poderia o Executivo coordenar os primeiros
acordos da Lava Jato que
entregavam informações e
provas sobre crimes cometidos por seus integrantes?
Embora o aperfeiçoamento do sistema seja necessário, percebe-se o desmonte
de um modelo de combate
à corrupção que funcionou
e alcançou importantes resultados no Brasil nos últimos anos.
O que acha da proposta em discussão no MPF de
se criar Unidade Nacional
Anticorrupção?
Pode ser um avanço ao
incorporar a experiência
exitosa de grandes investigações como a Lava Jato.
Contudo, precisa ser extremamente independente
em relação a interferências
externas.
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Traiano é reeleito como
residente da Alep

Da Redação ADI-PR Curitiba
DIVULGAÇÃO
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Pós-guerra

Manfred Dasenbrock, presidente do Sicredi,
uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil
e com atuação em 319 cidades do Paraná, disse que
para grande parte dos empresários a solução pode
passar pelas cooperativas. A Sicredi tem mais de 4,3
milhões de associados - um milhão no Paraná. Dasenbrock disse que a capilaridade das cooperativas
e os preços praticados na concessão do crédito serão fundamentais no que descreve como realidade
“pós-guerra”.

Retomada econômica

O Governo do Paraná prevê a abertura de 16 mil
postos de emprego direto. Empresas como a Klabin
(ampliação da fábrica em Ortigueira), Heineken (ampliação da planta em Ponta Grossa) e Prati-Donaduzzi
(em Toledo) apontam para fortes sinais de retomada
econômica. “É uma conquista para o Estado. Criamos
um ambiente favorável para a atração de investimentos e geração de emprego”, afirmou o governador Ratinho Junior.

Nova Mesa Diretora será empossada em fevereiro
Assessoria
O deputado Ademar
Traiano (PSDB) foi reeleito nessa segunda-feira
(10) presidente da Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep). A chapa encabeçada
pelo deputado, denominada
Parlamento Forte, foi eleita com 48 votos a favor, 6
abstenções e nenhum voto
contra. Esta é a quarta eleição consecutiva de Traiano
como presidente da Assembleia. O deputado conduziu
o Parlamento em gestões
reconhecidas como inovadoras e que colocaram o
Legislativo paranaense em
uma posição de destaque no
cenário nacional.
Para Traiano, a reelei-

ção é resultado das inovações realizadas pelo Poder
Legislativo e “fruto da unidade e construção de todo
um grupo que trabalha pelo
bem do Paraná.”
O presidente destacou
ainda medidas que foram
adotadas pela Casa Legislativa. “Prevalece nesse
momento as medidas que
a Mesa vem implementando ao longo desse período de pandemia e a experiência que adquirimos
ao longo de todo o período que aqui na Assembleia
estamos, principalmente,
como presidente da Casa a
gente pode oferecer muito
ao Paraná e a segurança
de todas as medidas admi-

nistrativas e àquelas que
são de interesse do Estado”, declarou. “A condução do processo legislativo, apesar de sermos um
órgão independe, é fundamental para que se dê celeridade para ações. Esse é
o grande objetivo da nossa permanência na Casa. E
é assim que pautamos nossa trajetória e vida política”, completou.
O deputado recordou
que durante o período que
comandou a Assembleia, o
Parlamento enfrentou inúmeras turbulências, incluindo a atual, provocada pela
pandemia. A posse da Mesa
eleita hoje será em 2 de fevereiro de 2021.

A nova Mesa Diretora
da Assembleia, eleita nessa segunda-feira, tem a seguinte composição: presidente: deputado Ademar
Luiz Traiano (PSDB), 1º vice-presidente:
deputado
Tercílio Turini (CDN), 2º
vice-presidente: deputado
Do Carmo (PSL), 3º vice-presidente: deputado Requião Filho (MDB), 1º secretário: deputado Luiz
Claudio Romanelli (PSB),
2º secretário: deputado
Gilson de Souza (PSC), 3º
secretário: deputado Alexandre Amaro (Republicanos), 4º secretário: deputado Nelson Luersen (PDT),
e 5º secretário: deputado
Gilberto Ribeiro (PP).

Adiamento das eleições pode beneficiar candidato ficha-suja
Estadão Conteúdo
O adiamento das eleições municipais em função
da pandemia de covid-19
poderá beneficiar candidatos hoje enquadrados na Lei
da Ficha Limpa. Isso porque
a prorrogação abre caminho para que políticos condenados por práticas ilegais
até outubro de 2012 participem do pleito de novembro,
quando a punição de oito
anos já estiver extinta. O assunto ainda será analisado
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas, em tese,
tem potencial para aumentar o número de postulantes aptos a disputar um cargo de prefeito ou vereador.
Parecer elaborado pela
assessoria técnica do tribunal, aponta que a prorrogação das eleições não
pode barrar a candidatura de políticos classificados como ficha-suja apenas
até outubro. O entendimen-

to tem o apoio de ao menos
três dos sete ministros que
compõem o TSE. Segundo
um integrante do tribunal,
normas restritivas de direito não merecem interpretações elásticas.
Condenados em órgãos
colegiados por abuso de poder econômico e político a partir de práticas como
compra de voto e uso indevido da máquina pública não podem se candidatar a

cargos públicos por um período de oito anos. Desta
forma, caso o primeiro turno de 2020 ocorresse em 4
de outubro, conforme previsto, esses políticos ainda
estariam inelegíveis.
Segundo o parecer, os
prazos de inelegibilidade devem observar o critério da
data, e qualquer mudança
nesse sentido exigiria aprovação do Congresso Nacional, que já se negou a alterar

regras da Lei da Ficha Limpa
em função da pandemia.
“Por todo o exposto,
consideram-se aplicáveis às
eleições 2020 as disposições das súmulas 19 e 69
deste tribunal superior (que
trazem regras sobre a aplicação da lei), de modo que
a contagem dos prazos de
inelegibilidade deve observância ao critério dia a dia”,
ressalta o documento, que é
só consultivo.

PTB de luto

Morreu o presidente do PTB de Foz do Iguaçu, Eduardo Luiz Teixeira da Silva, vítima de acidente com um
parapente. Eduardo Silva estava internado em estado
grave no hospital municipal e deixou a mulher e duas
filhas. O piloto do parapente, também ficou ferido e
está internado no Hospital Costa Cavalcanti e seu estado é estável.

Juros de cartões

O projeto do senador Álvaro Dias (Pode) que trata sobre a limitação em 30% os juros de cartões e do
cheque especial foi aprovado por esmagadora maioria no Senado: 56×14 votos. No entanto a votação
favorável não está sendo suficiente para convencer o
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), em mexer nos juros. Segundo alguns deputados, Maia não vai colocar em votação o projeto aprovado no Senado, há quem diga que por conta da pandemia.

Fôlego

O STF decidiu retirar a delação do ex-ministro Antonio Palocci de uma ação penal contra o ex-presidente
Lula (PT) no âmbito da Operação Lava Jato. O processo envolvendo uma suposta propina de R$ 13 milhões
da Odebrecht para o petista estava pronto para sentença na mesa do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz
Anonio Bonat. A medida tomada pela Segunda Turma
do STF evita uma nova condenação de Lula, pelo menos por enquanto.

Renda Brasil

O presidente Jair Bolsonaro montou um cronograma de inaugurações pelo país com o objetivo de visitar
até dois estados por semana. O presidente também informou que pretende, até o fim do ano, lançar medidas
de impacto social. É um projeto de lei que cria o Renda Brasil, uma reformulação do Bolsa Família. O valor
ainda não foi informado, mas pretende ser superior ao
existente, entre R$ 250 e R$ 300.

Campo dividido

A disputa para a prefeitura de Curitiba em 2020
está dividindo o campo da centro-direita, vencedor
na maior parte dos pleitos na capital paranaense. Entre os principais pré-candidatos, pelo menos quatro
são de partidos desse espectro político, como o próprio prefeito, Rafael Greca (DEM), que vai tentar a reeleição. A pré-campanha tem alguns temperos a mais,
como brigas intrapartidárias em torno da definição de
nomes e atrás do cobiçado apoio do governador Ratinho Jr. (PSD). No entanto, ele já avisou que deve ficar neutro.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Autorizada licitação da nova prefeitura de Pato Branco
Valor máximo estipulado para a obra é de R$ 28,539 milhões, sendo R$ 20 milhões de aporte Estadual
Marcilei Rossi com AEN

Governo.

marcilei@diariodosudoeste.com.br

Nova estrutura

Foi assinado nessa segunda-feira (10)
pelo governador Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu, a autorização para a licitação da
nova sede da prefeitura de Pato Branco.
Na obra o aporte de recursos do Governo do Estado será de R$ 20 milhões, a fundo perdido, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas
(Sedu), enquanto que o Município vai empenhar cerca de R$ 8,5 milhões, em contrapartida.
“Pato Branco cresceu demais nos últimos anos com a robustez do setor empresarial, o comércio e as empresas de tecnologia. A gestão pública precisa acompanhar
esse desenvolvimento em duas fases: na
modernização das práticas, na tramitação
mais rápida dos processos, e no espaço físico. E também não pode ficar pagando aluguel”, afirmou o governador Ratinho Junior,
que completou, “o Estado se desenvolve se
as suas principais cidades tiverem força e
competitividade”.
No mês de julho, o Palácio Iguaçu sinalizou para a assinatura da autorização de licitação da obra. Na oportunidade o prefeito Augustinho Zucchi destacou a economia
que deve ser feita com a nova estrutura,
uma vez que como o atual prédio, que foi
inaugurado em 1968, não comporta toda a
estrutura pública, o Município tem despesa aproximada de R$ 70 mil por mês com
aluguel.
Nessa segunda, o prefeito agradeceu o
governador por ter feito o repasse, principalmente a fundo perdido. “O governador
honrou com a palavra empenhada”, disse
ele agradecendo ainda o trabalho do chefe
da Casa Civil, Guto Sila e do deputado Luiz
Fernando Guerra.
Ele definiu a obra como, “ importante
para a economia dos cofres públicos e moderna o suficiente para representar o futuro do nosso Município”, ele também lembrou que estrutura estava em seu Plano de

O projeto da nova prefeitura, foi apresentado oficialmente em outubro de 2017,
e é assinado por seis profissionais que atuaram no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Pato Branco (IPPUPB). Já em
novembro de 2019, quando o governador
Ratinho Junior esteve no Município para a
Inventum, foi lançada a pedra fundamental
no terreno localizado no bairro Bortot.
Na estrutura possuirá mais de 12 mil
metros quadrados, divididos em nove níveis. Nela, o Governo do Estado vai aportar
R$ 20 milhões, com recursos da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Haverá contrapartida de R$ 6 milhões
do município. Como contrapartida o Município deve investir R$ 6 milhões.
“Pato Branco tem um paço municipal
muito antigo e que não condiz mais com a
necessidade da prefeitura. A nova sede ficará na região Norte, novo vetor de desenvolvimento da cidade, e foi projetada para ser
sustentável. É um prédio moderno, com locais para pequenas reuniões e eventos”, afirmou Zucchi, ao pontuar que “teremos uma
estrutura do tamanho que a cidade precisa
para os próximos 50 anos”.

Manifestações

“A ótima gestão do município de Pato
Branco não abriu só espaço para o município, mas trouxe também um novo olhar para
todos aqueles que fazem a gestão municipal
na região. Pato Branco é uma cidade que incorpora investimentos de toda a região. Então, eu fico bastante feliz em fazer parte
desta conquista para a população, não só da
cidade, mas de toda a região”, afirmou a deputada federal Leandre Dal Ponte, que participou da cerimônia e foi responsável por
emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão para
a construção da infraestrutura que irá interligar a Via da Inovação com a Avenida Tupi.
A estrutura dará acesso tanto para a área
onde será construída a nova prefeitura de

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Com aporte a fundo perdido, Estado investirá R$ 20 milhões na obra
Pato Branco, quanto ao Pato Branco Shopping, na região do Bairro São Luis.
O deputado estadual, Luiz Fernando
Guerra afirmou pelas redes sociais que Pato
Branco é um polo de inovação e merecia há
muito tempo um centro administrativo moderno e que abrigasse todas as secretarias
e departamentos. “Agora esta possibilidade
está começando a se tornar realidade.”
“Esta grande obra é muito importante porque não só beneficiará a população
que poderá buscar por diversos atendimentos num único local, diminuindo o custo da
máquina pública com o pagamento de aluguéis de prédios particulares para abrigar
órgãos municipais, mas também porque vai
gerar emprego e renda, movimentando a
economia da cidade”, concluiu o deputado.

Encaminhamentos

De acordo com o Governo do Estado, a
licitação ocorrerá nas próximas semanas e
as obras devem começar ainda neste ano,
com expectativa de conclusão em dois anos.
Na estratégia do governo, as obras devem ajudar a fomentar o emprego na construção civil e as vendas nas lojas de mate-

riais de construção do município.
“O governador decidiu que devemos
honrar os compromissos que já estavam
acordados, mesmo diante da queda de arrecadação e da pandemia provocada pelo
novo coronavírus. É uma obra de grande
porte que vai gerar emprego e renda, além
do consumo no comércio local”, destacou
o chefe da Casa Civil, Guto Silva. “É uma
obra que tem um legado especial para Pato
Branco porque a cidade está remodelando
seu crescimento em direção a esse centro
cívico”.
Para o secretário de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, a licitação responde a um compromisso assumido no começo da gestão e
concretizado em novembro do ano passado,
durante a interiorização da administração
estadual em Pato Branco, quando foi lançada a pedra fundamental do edifício. “É um
projeto importante, construído entre o município, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado. É uma obra moderna, com vários pavimentos, acessibilidade. Esse novo
centro administrativo ficará para a história
de Pato Branco”, afirmou.

Contorno de Pato Branco alcança 90%
e será entregue em 30 dias
O Governo do Estado vai liberar nos próximos 30 dias o trecho de 5,2 quilômetros do Contorno Noroeste de Pato Branco. O investimento do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) foi de pouco mais de R$ 30
milhões e a obra avança para mais de 90%, restando apenas serviços complementares, plantio de grama e árvores, hidrossemeadura e as sinalizações horizontal e vertical.
O empreendimento interliga a BR-158 (ligação com Coronel Vivida, a sete
quilômetros do primeiro viaduto urbano de Pato Branco), à PR-493 (sentido Itapejara D’ Oeste). O principal objetivo é desviar o tráfego pesado da área urbana
do município e facilitar o escoamento logístico do Sudoeste. A obra conta com 20
mil toneladas de asfalto, uma ponte, um viaduto e uma rotatória.
Esse trecho prestes a ser entregue é o primeiro do contorno. A obra completa, ainda, prevê mais 14 quilômetros da rotatória até Vitorino, próximo da
ponte do rio Caçadorzinho, já com destino a Francisco Beltrão. O projeto está
pronto, conta com mais duas pontes, um viaduto e todas as licenças ambientais autorizadas.
O estudo executivo do traçado completo aponta que pelo menos 12% dos
veículos que trafegam na PR-493 e 16% dos que circulam pela BR-158, no sentido Pato Branco, utilizarão o contorno futuramente. No novo trajeto também haverá uma rotatória, do tipo elipse, proposta para organizar o tráfego próximo à
estrada municipal Irineu Bertani, —estrada rural que liga a comunidade de Independência e é acesso ao Aeroporto Juvenal Loureiro Cardoso.
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Câmara aprova congelamento dos salários até 2024
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

A Câmara Municipal de Pato Branco
aprovou em primeira votação na tarde dessa segunda-feira (10), em sessão ordinária,
dois projetos de lei que fixam os subsídios
em âmbitos executivo e legislativo. Ambos
os projetos são de autoria dos vereadores
Amilton Maranoski (PL), Fabricio Preis de
Mello (PSD), Joecir Bernardi (PSD) e Moacir
Gregolin (Republicanos)
O Projeto de Lei 134/2020, que recebeu 11 votos favoráveis, fixa os subsídios
do prefeito, vice-prefeito e secretários
municipais de Pato Branco; e o Projeto de
Lei 135/2020, que recebeu 10 votos favoráveis e um contrário, fixa os salários
dos vereadores.
Esse congelamento ocorrerá no período
de 2021/2024, onde serão pagos os mesmos valores que são ofertados atualmente,
já corrigidos pela inflação dos últimos quatro anos.
Segundo o PL 134/2020, o subsídio
mensal do prefeito para a gestão de 1°de
janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2024,
será de R$ 24.008,73, vedada a percepção
de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
O subsídio mensal do vice-prefeito e dos
secretários municipais, no mesmo período,
serão de R$ 11.336,63 e R$ 10.669,96,
respectivamente, também vedada a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória. Ainda, ao
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8.003,26 e do presidente da Câmara de R$
10.004,34.
Ainda segundo o projeto, os subsídios
de que trata a lei serão recompostos em razão da desvalorização da moeda (atualizados), na mesma data e pelo mesmo índice
concedido aos servidores públicos municipais, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal, respeitando como limite máximo a correção inflacionária dos meses
anteriores à concessão da respectiva reposição, apurada segundo a variação do índice
oficial adotado em lei municipal.
Durante a discussão sobre os projetos,
apesar de terem sido favoráveis, os vereadores debateram sobre as possíveis consequências que poderão ocorrer nos próximos anos, em virtude desse congelamento
de subsídios. Principalmente em relação ao
desafio que o próximo prefeito deverá enfrentar para contratar os próximos secreOs projetos foram votados na tarde dessa segunda-feira (10), na Câmara Municipal
tários municipais, tendo em vista que os
exercente o cargo de secretário Municipal,
Já o PL 135/2020 fixa os subsídios salários serão pouco atrativos para os promesmo não sendo detentor de cargo efe- dos vereadores para a Legislatura de 1° fissionais, que deixarão de exercer suas
tivo do quadro de pessoal permanente do de janeiro de 2021 à 31 de dezembro de funções privadas para se dedicar ao serviMunicípio, fará jus ao 13°subsídio a título 2024. O subsídio dos vereadores será de R$ ço público.
de gratificação natalina e trinta dias de férias anuais remuneradas.
CARGO
2017/2020
Valor atual corrigido 2021/2024
Conforme esse PL, o prefeito, o vicepela inflação dos
-prefeito e os secretários municipais que
últimos quatro anos
sejam servidores da administração direPrefeito
R$
22.688,00
RS 24.008,73
R$ 24.008,73
ta, autárquica ou fundacional do Município, do Estado ou da União poderão optar Vice-prefeito
R$ 10.713,00
RS 11.336,63
R$ 11.336,63
pelos vencimentos do cargo efetivo que Presidente da Câmara R$ 9.454,00
R$ 10.004,34
R$ 10.004,34
sejam detentores ou pelo subsídio fixado
R$ 7.563,00
R$ 8.003,26
R$ 8.003,26
pela lei, ficando resguardados os direitos Vereadores
R$ 10.083,00
RS 10.669,96
R$ 10.669,96
às vantagens de natureza pessoal legal- Secretários
(Fonte: Câmara Municipal de Pato Branco)
mente adquiridas.
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Pedras com aparência exótica são encontradas no interior de Clevelândia
Apesar de seu
aspecto peculiar,
as rochas são o
resultado de um
lento processo
de deposição de
sílica, que se refere
a compostos de
dióxido de silício,
encontrado em
rochas e areias

minerais, principalmente a
sílica amorfa, num processo bem semelhante ao que
forma as estalactites e estalagmites numa caverna [estruturadas de rochas sedimentares formadas dentro
das cavernas] ”, explica.
Para fazer uma análise
mais profunda sobre a procedência das rochas, Nilvania comenta que seria necessária uma amostra das
pedras encontradas por seu
Lombardi. Porém, segundo ela, mesmo a partir das
fotos é possível afirmar ser
pedras comuns, devido ao
processo do Derrame do
Trapp.

Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

A cerca de três anos, o
proprietário de uma casa na
comunidade Serrano Alto,
interior do Município de
Clevelândia, encontrou, na
propriedade, duas pedras
de aparência exótica.
Seu Idalécio Luiz Lombardi, contou ao Diário do
Sudoeste que achou as pedras após utilizar uma máquina escaveira para alterar o trajeto da estrada
que leva até sua propriedade. “Eu mudei a estrada com a draga, e uma semana depois de mexer na
terra, achei a pedra maior.
Dois meses depois, achei a
segunda, que apareceu depois de uma chuva”, contou
explicando que a pedra menor foi encontrada por ele a
três meses.
Lombardi explica que a
curiosidade em saber sobre
a procedência das pedras
surgiu quando teve conhecimento da existência
de sítios arqueológicos na

Pedras encontradas por seu Lombardi em uma estrada que leva a sua propriedade
região. “No meu entender
[quando vi a pedra] dava
a impressão que era uma
cabeça de jacaré”, conta,
brincando.

As pedras

De acordo com a professora do curso de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR) - Câmpus Pato
Branco, Nilvania Aparecida
de Mello, as pedras, apesar
de apresentarem um formato exótico, são bastante
comuns.
Segundo ela, a partir de
fotos das pedras, é possível
entender que se trata de um
tipo muito particular de geodo [cavidade oca encontrada nas rochas, cujo interior é revestido de cristais
ou de matéria mineral]. “São
formados devido ao aquecimento da água pelo magma quente, que dissolvia os

minerais num local e os depositava em outros, dando
origem a estas formas esquisitas, que para os leigos
são estranhas, mas na verdade são resultado de um
lento processo de deposição
de sílica”, explicou.

de bolhas, devido aos gases presentes do magma.
Mais tarde, a água penetrou nestas bolhas [presentes nas pedras] e, lentamente, as preencheu com

Comunidade
Serrano Alto

A comunidade onde
Lombardi possui terras,
também conhecida por Volta do Matumbo, é localizada
a aproximadamente 60 km

do centro de Clevelândia e a
31 km do Município de Mariópolis. Serrano Alto, é uma
localidade margeada pelo
rio Chopim, e por isso, estudos já vem sendo realizados
no local para a construção
de uma possível barragem.

Sítios
arqueológicos

No Sudoeste do Paraná, existem alguns sítios
arqueológicos, que foram
descobertos durante o processo de construção de algumas Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs) e Usinas Hidrelétricas.
Conforme informações
disponíveis no site da Espaço Arqueologia, municípios de Coronel Domingos
Soares, Palmas, Capanema,
Bom Sucesso do Sul e Francisco Beltrão possuem alguns sítios em investigação
técnica.

História

Conforme Nilvania, as
rochas encontradas contam a história de milhões de
anos, sendo assim “verdadeiras testemunhas da história geológica do Paraná
nos últimos 300 milhões de
anos.”
Segundo a professora, o processo delas teve
início ainda na era Mesozoíca, a cerca de 250 milhões de anos, com o derrame de magma (conhecido
como Derrame do Trapp).
“Depois, teve um lento processo de resfriamento e
a formação de espaços e

As rochas foram encontradas após uma escavação feita em uma estrada da
comunidade Serrado Alto, no interior de Clevelândia

Aumentam as síndromes gripais em Dois Vizinhos
Assessoria
O
acompanhamento
para ocorrência de casos de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é alta no
Município de Dois Vizinhos

̶ bem acima do padrão histórico. A situação, no entanto, já era esperada, tendo
em vista que município vem
apresentando sinais de crescimento no número de ca-

sos de Covid-19.
O monitoramento é um
dos indicativos que pode ser
utilizado para medir a evolução da epidemia no Município, que passa de 300 ca-

sos confirmados.
Na segunda-feira (10),
o Centro Integrado de Especialidades Microrregional
(Ciem), registrou um alto
número de pessoas com sín-

drome gripal, procurando o
local para consultas.
Conforme o Município, com as informações
do Ciem, é possível fazer o
monitoramento dos casos e

Para adoção com amor

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

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

Contato 98802-6616

com isso, a vigilância epidemiológica de doenças respiratórias, consegue acompanhar a circulação sazonal
de vírus Influenza e a detecção oportuna de novos subtipos com alta patogenicidade, como novas variantes de
Influenza com transmissão
em humanos, ou de novos
vírus respiratórios.
Com
as
consultas é possível monitorar
o avanço do coronavírus,
através de testagens em pacientesqueestãocomsintomas.
A recomendação é para que
as pessoas que procuram o
Ciem, mantenham o distanciamento de 1,5 metro, usem
máscaras e evitem aglomeração na fila de espera.Antes de
procurar o atendimento no
Ciem as pessoas com sintomas devem ligar para os números (46) 99139-5516 ou
(46) 99105-8846 onde serão
instruídas o que devem fazer.
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Podem participar
jovens entre
15 e 29 anos

Diocese de Palmas e Francisco
Beltrão promove festival de música
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Estão abertas, até o dia
31 de agosto, as inscrições
para o Festival Diocesano da
Juventude de Música Católica (FDJ). A iniciativa é do Setor Juventude da Diocese de
Palmas e Francisco Beltrão.
De acordo com a Diocese, podem participar jovens entre 15 e 29 anos,
sendo que os interessados
precisam “gravar um vídeo
na horizontal, com resolução HD ou Full HD (pode ser
gravado com celular), em
um espaço bem iluminado
e ambiente silencioso para
melhor captura de áudio”.
O festival, como o nome
diz, é destinado somente
para músicas católicas.

“A criatividade é de
cada participante e podem
se apresentar em solo, dupla ou trio”, acrescenta a
Diocese.
Esse vídeo deve ser enviado para o e-mail setorjuventude2010@hotmail.com.
Todos os vídeos recebidos
serão encaminhados para o
canal do Youtube da “Coordenação Diocesana de Pastoral” e, no dia 1º de setembro, serão liberados para
visualização.

Seleção

Entre os dias 1º de setembro e 10 de outubro, serão contabilizados os 30 vídeos mais visualizados. “Eles
vão passar por uma comissão,
que avaliará alguns critérios,
como ritmo, afinação, inter-

pretação e dicção. Desses, 15
vão ser selecionados e convidados a participar do festival”.
O evento, segundo os
organizadores, vai ocorrer no dia 24 de outubro,
no Centro de Eventos Marabá, em Francisco Beltrão.
As apresentações serão ao
vivo, por meio de uma live,
acompanhadas de uma banda completa.
Em formato de festival,
com jurados, todos os 15
selecionados apresentarão
suas músicas (as mesmas do
vídeo enviado) e vão receber as notas que definirão a
ordem do 1º ao 15º.
As premiações serão
as seguintes: 1º lugar, R$
1.000; 2º lugar, R$ 500; 3º
lugar, R$ 400; 4º lugar, R$
300; 5º lugar, R$ 200; e 6º

ao 15º lugar, R$ 50.
“Esse festival é para
você, jovem da nossa Diocese. Grave seu vídeo, preencha a folha de inscrição,
disponível no link https://
bit.ly/2DBf4SB, e participe.
Queremos ver você no dia
24 de outubro no Festival
Diocesano da Juventude”,
convida.
A ideia, de acordo com a
Diocese, é proporcionar um
momento especial, por meio
do qual dará início a muitos jovens à vida musical. Também
contribuir para que outras
pessoas iniciem a sua vida na
participação comunitária e litúrgica de sua comunidade.
Mais informações podem ser obtidas com a coordenação diocesana ou com
o seu pároco.

Laboratório da UFFS é habilitado pelo Lacen para diagnóstico da covid-19
Assessoria
O Laboratório Coronavírus da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
‒ Campus Realeza, montado em parceria com Prefeitura de Realeza, Rotary Club
e apoio da Universidade Federal do Paraná (UFPR), passou a integrar o Sistema Nacional de Laboratórios de
Saúde Pública (Sislab). A habilitação é concedida pelo
Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen) e atende normas do Decreto Estadual nº 4261/2020, que
estabelece critérios para o
credenciamento.
A declaração de habilitação foi emitida no dia
20 de julho e, a partir dessa data, o Laboratório Coronavírus da UFFS ajuda na
validação dos testes de ca-

sos suspeitos de covid-19,
além de ter o compromisso de informar, diariamente, o Centro de Informações
Estratégicas e Respostas de
Vigilância em Saúde do Estado do Paraná (Cievs) sobre os dados de realização
dos exames.
Para o coordenador técnico do Laboratório Coronavírus da UFFS, professor Felipe Beijamini, esta é uma
conquista importante, pois
qualifica a estrutura montada e a competência do trabalho executado.
“A habilitação indica que o laboratório está
de acordo com as normas
de funcionamento e possui qualidade metodológica
apropriada para a realização dos exames de RT-qPCR para a covid-19. De certa

forma, certifica a qualidade
do trabalho realizado aqui,
deixando claro que seguimos padrões internacionais
de qualidade”, destacou.
A UFFS é responsável
apenas pela análise e processamento das amostras
coletadas pela Secretaria
Municipal de Saúde de Realeza, sendo a emissão dos
laudos e o envio de dados
de responsabilidade da
prefeitura.
“Pelo acordo de cooperação, a prefeitura cuida
da fase pré-analítica ‒ coleta das amostras ‒; e da fase
pós-analítica ‒ produção e
emissão do laudo ‒ a partir dos resultados produzidos no laboratório da UFFS.
Também é a prefeitura que
faz a comunicação pelo Sistema de Gerenciamento de

Amostras
Laboratoriais.
Com isso, as amostras processadas aqui são integradas ao Sislab e fazem parte
dos bancos de dados estaduais e nacionais dos sistemas de vigilância”, detalhou
Beijamini.
Os primeiros testes no
laboratório iniciaram no dia
16 de junho, quando as equipes de trabalho e da Unidade Sentinela foram testadas.
O atendimento à população foi iniciado no dia 22
de junho. Desde os primeiros exames até a última sexta-feira (7), foram processadas 368 amostras. Em 48
delas foi detectada a presença do vírus SARS-CoV-2,
que causa a covid-19; algumas amostras necessitaram
de contraprova por resultados inconsistentes e 42 com
resultados inconclusivos.
“Nesse último caso, encaminhamos para recole-

UFFS/ARIEL TAVARES

Desde os primeiros exames até a última sexta-feira (7),
foram processadas 368 amostras
ta. As causas de um resultado inconclusivo são diversas
podendo ser associadas, por
exemplo, ao momento que
a amostra foi coletada em
relação ao ciclo do vírus. O
momento ideal para a cole-

ta é entre o 3º e 7º dia do
surgimento dos sintomas;
amostras coletadas fora
desse intervalo apresentam
maior chance de produzir
um resultado inconclusivo”,
explicou Beijamini.

Saudade do Iguaçu está cadastrando
artistas e fazedores de cultura
Assessoria
O Departamento de Cultura de Saudade do Iguaçu
está cadastrando todos os artistas e fazedores de cultura
do Município. Podem se cadastrar músicos, artistas plásticos, artesãos, dançarinos,
fotógrafos, entre outros talentos locais, sejam profissionais
ou por hobby. Espaços culturais como clube do vovô, centro cultural e Centro de Tradições Gaúchas (CTGs) também
devem fazer o cadastro.
“TÉ fundamental que

tenhamos um banco de artistas e fazedores de cultura que retrate com a maior
transparência nossa realidade, para que o Estado também conheça a realidade de
nosso município e de todos
os outros, para que possa
planejar políticas públicas
que atendam a este setor, é
necessário sabermos quem
são nossos artistas e o que
eles fazem, bem como conhecermos nossos espaços
culturais”, disse o diretor do
Departamento de Cultura.

O Governo Federal sancionou no último dia 29
de junho, a Lei Aldir Blanc,
que prevê auxílio financeiro
para os artistas, fazedores
de cultura e espaços culturais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus.
Para se cadastrar, o
candidato ao benefício deverá comparecer na prefeitura munido dos documentos pessoais e fazer parte do
Banco de talentos municipais, cujo cadastro também
acontece na prefeitura.

Cidade
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Esgotamento carcerário volta a dar sinais em Pato Branco
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Nos últimos anos moradores e trabalhadores do
entorno da Cadeia Pública
de Pato Branco passaram a
presenciar com maior frequência a movimentação dos
presos da unidade.
Situada na área central
da cidade, a carceragem foi
e ainda é descrita como um
“barril de pólvora pestes a
explodir”.
Em tese, as explosões
seriam as rebeliões e fuga
de presos, e nos últimos
anos isso de fato aconteceu.
A isso também se soma algumas dezenas de vezes,
que agentes penitenciários
e policiais tiveram trabalho quando pessoas de fora
da unidade tentaram passar
mercadorias [chips de celulares, drogas e fumo] para
os detidos.
A madrugada da segunda-feira (10), ̶ a fuga de
16 presos e a captura de
cinco na região do túnel escavado entre a carceragem
e o pátio da unidade de saúde, que é vizinha a cadeia ̶,
tornou-se mais um demonstrativo do que as pessoas
do entorno da estrutura de
segurança pública relatam
constantemente.
Desde que o momento que o primeiro foragido aparece nas imagens do
sistema de monitoramento divulgadas pela Polícia
Militar, até que o grupo se
sete fugitivos saia do enquadramento 16 segundos
se passam.
Na fuga, uniformes do

Departamento Penitenciário
(Depen) foram deixados por
ruas próximas da cadeia.
Ainda nas primeiras horas da manhã, o diretor regional do Depen, Marcos
Andrade repassou informações dos fatos, além de falar da instauração de sindicância para averiguar a fuga
e a situação do restante da
estrutura.
Andrade também voltou a destacar o projeto da
construção de uma unidade
industrial.
Há tempos é pedida a
retirada da cadeia da área
urbana de Pato Branco, inclusive com propostas que
se modificaram ao longo
dos anos, e com momentos
mais favoráveis da população e de lideranças políticas, e, outros mais contrários quanto a implantação
de uma nova penitenciária
no Sudoeste.
De acordo com Andrade, em sendo implementado
o modelo do Ministério da
Justiça, 560 vagas seriam
criadas no sistema penitenciário, que receberia presos
que estariam trabalhando
como forma de cumprirem
a pena.
Andrade falou em unidade de Pato Branco, contudo, na noite da segunda, o
chefe da Casa Civil, Guto Silva disse ao Diário do Sudoeste que “a ideia é uma penitenciária em Vitorino”. Ele
também pontuou que estão sendo finalizados outros
presídios no Estado, em Piraquara e Campo Mourão,
ao que definiu que “este
processo ira despressurizar

DIVULGAÇÃO

o sistema carcerário.”

Manifestações

Na fuga dessa segunda-feira, 16 pessoas deixaram a cadeia por um túnel

Foi em Curitiba que o
prefeito de Pato Branco,
Augustinho Zucchi recebeu a informação da fuga
dos presos. Ele que esteve
na capital para a assinatura da ordem de licitação da
nova prefeitura, afirmou ter
conversado com o governador Ratinho Junior sobre
a situação carcerária do
Município.
Zucchi afirmou ter ouvido do governador a afirmação que o Estado está ampliando o número de vagas
e que especificamente com
relação a carceragem de
Pato Branco, “vai solicitar ao
Depen, para que veja uma
forma de melhorar a estrutura física, dando melhores
condições aos detidos.”
Quem também se manifestou quanto a fuga de
presos da cadeia de Pato
Branco, foi a deputada federal Leandre Dal Ponte.
Ela participou do mesmo
compromisso que Zucchi
em Curitiba.
Na
semana
passada, Leandre participou de
uma reunião com o secretário de Segurança Pública
do Paraná, Coronel Rômulo Marinho Soares, sobre
a possibilidade de investimentos em uma nova unidade prisional e a retirada
do centro da cidade.
A deputada ouviu do
governador, que está estudando uma parceria público-privada para buscar uma
alternativa para a retirada
dos presos das delegacias.

Covid-19: Brasil tem 3,05 milhões de casos e 101,7 mil mortes
Agência Brasil
Desde o início da pandemia, o Brasil acumula 3.057.470 casos de covid-19, conforme balanço
diário divulgado ontem (10)
pelo Ministério da Saúde.
Desde ontem, foram 22.048
novos casos informados pelas secretarias de saúde. No
domingo (9), o painel apre-

sentava 3.035.422 pessoas
infectadas desde o início da
contagem.
O número de mortes
chegou a 101.752. Há ainda 3.569 óbitos em investigação. Nas últimas 24 horas, foram registrados 703
óbitos. Ontem, o sistema do
Ministério da Saúde marcava 101.049 falecimentos.

Atualmente, 791.096
pacientes com covid-19 estão em acompanhamento. Já a quantidade de pessoas recuperadas chega a
2.163.812.
Os números diários
de casos e mortes são menores aos domingos e segundas em função da dificuldade de pessoal para

alimentação dos bancos
de dados durante os fins
de semana. Já na terça-feira, em geral, há mais
casos, pois, o balanço diário traz o acúmulo dos casos registrados nos dias
anteriores.
A taxa de letalidade (número de mortes pelo total
de casos) ficou em 3,3%. A

mortalidade (quantidade de
óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 48,4. A incidên-

cia dos casos de covid-19
por 100 mil habitantes é de
1454,9.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes em função da covid-19
são: São Paulo (25.151), Rio de Janeiro (14.108), Ceará (7.979), Pernambuco (6.970) e Pará (5.893). As Unidades da Federação com menos óbitos foram Tocantins
(461), Mato Grosso do Sul (523), Roraima (547), Acre
(562), Amapá (603).
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Fiocruz inaugura Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 no Rio
Agência Brasil
O ministro interino da
Saúde, Eduardo Pazuello,
disse ontem (10) que o Brasil vive um momento de esforço de guerra contra o
novo coronavírus e que é
preciso haver união no combate à pandemia. Para isso,
segundo ele, não devem
existir diferenças partidárias ou ideológicas. Ele disse que é importante contar
com a participação da imprensa para fazer chegar informações corretas aos lugares de mais difícil acesso
no país.
“Estamos em um esforço de guerra, lutando contra uma pandemia. O Orçamento [da União] que foi
liberado é um orçamento de
guerra. Quando as empresas aceitam as requisições
de equipamentos e materiais isso é esforço de guerra. Quando a mídia chega
conosco para, juntos, aumentarmos a capacidade do
país em chegar ao mais longe rincão, levando a infor-

mação correta e necessária,
estamos todos juntos nessa
missão. Não existem, neste
momento, diferenças partidárias ou ideológicas. Somos
todos brasileiros combatendo, dia a dia, da melhor forma para que não haja mais
mortos em nosso país”, disse Pazuello ao participar
da cerimônia de inauguração da Unidade de Apoio ao
Diagnóstico da Covid-19, na
sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na zona
norte do Rio de Janeiro.
A nova unidade vai ampliar a capacidade nacional
de processamento de testes
moleculares para detecção
da covid-19 e está equipada
com plataformas automatizadas. Em pleno funcionamento, a unidade terá a capacidade de liberar até 15
mil resultados de testes moleculares por dia.
O ministro destacou que
a testagem inclui o acompanhamento e compreensão
das curvas de casos, uma
vez que o diagnóstico já foi

ITAMAR CRISPIM/ FIOCRUZ

A nova unidade vai ampliar a capacidade nacional de
processamento de testes
feito anteriormente pelo
médico. Pazuello acrescentou que dessa forma vai ser
possível parar o sangramento que representam as mortes diárias pela covid-19.
“Já perdemos 100 mil
brasileiros com nome, identidade, família e, podem
acreditar, estamos todos os
dias revendo nossos protocolos, procurando o que
tem de melhor, e alterando
aquilo que não estava dando certo. É nesse viés que
posso afiançar: diagnóstico e testagem, que se encai-

xam com essa inauguração
de hoje, são a base do tratamento precoce.”

Atendimento

O ministro recomendou
que as pessoas que tiverem
sintomas da doença que não
esperem a situação se agravar para buscar atendimento. Segundo ele, não está correto ficar em casa até passar
mal, com sintomas de falta
de ar. Esse protocolo já foi
alterado pelo Ministério da
Saúde, explicou. “Isso não
funciona, não funcionou e

deu no que deu. Nós, há dois
meses, já mudamos esse protocolo. A qualquer sintoma,
procure imediatamente a
unidade básica de saúde, as
triagens da UPA, procure o
médico, que tem poder soberano de diagnosticar de forma clínica e epidemiológica,
com exame laboratorial, com
exames de imagens e testes
para definir o diagnóstico”,
disse o ministro,

Legado

Com o início das operações da Unidade de Apoio ao
Diagnóstico da Covid-19, segundo o ministro, a Fiocruz
dá mais um passo em sua estrutura interna, deixando um
prédio que ficará como legado, o centro de testagem.
A logística nacional de testagem do Brasil não é simples por ser um país continental, explicou. “Nossos
Lacens [Laboratório Central
de Saúde Pública] não têm
estrutura e capacidade de fazer toda a demanda de testagens, processamentos. Cabe

à Fiocruz, aqui e em São Paulo, receber a demanda para
reforçar os Lacens . O que
o Lacen não puder fazer no
seu estado, faremos a logística, traremos para cá, e com
isso, a gente aumenta nossa capacidade de testagem”.
“Espero ter sido claro
nessa posição, claro que estou falando para que a imprensa divulgue. Esse é o
papel que espero de todos
nós. Fica clara a missão: é
preciso que todos compreendam o que tem que ser
feito para que possamos parar o sangramento e as perdas. Todos os dias nós sofremos as perdas. Não é um
número. Não são 95 mil, 98
mil, 100 ou 101 que vão fazer a diferença. O que faz a
diferença é cada brasileiro
que se perde. A gente precisa compreender como parar o sangramento e parar o
sangramento é diagnóstico
precoce, tratamento imediato, compreensão do suporte ventilatório antes da UTI”,
afirmou.

Lei Maria da Penha: subnotificações escondem
número real da violência
MARCOS SANTOS/USP

MIP na era digital
Ter sempre a natureza como aliada. Este é o
ensinamento por trás do Manejo Integrado de Pragas
(MIP), sistema produtivo que utiliza os organismos
presentes na própria lavoura, como insetos, aranhas,
fungos e outros, para combater as pragas que
causam dano à produção. O uso destes inimigos
e na sanidade da plantação, por meio do uso racional
dos agroquímicos.
Não é de hoje que o SENAR-PR aposta no MIP,
ofertando em seu catálogo o curso “Inspetor em
Manejo Integrado de Pragas em Soja (MIP-Soja)”.
Recentemente, a instituição passou a oferecer
também um curso para utilização do MIP na cultura
do milho. Agora o MIP entra em nova etapa, com o
desenvolvimento de um aplicativo para celular que
permite inserir os dados referente à presença de
pragas em solo paranaense em tempo real.
O novo aplicativo possibilitará compilar estes
dados em nível estadual, de modo que seja possível
visualizar quais as principais pragas em cada região
e assim elencar ações conjuntas de controle.
Por enquanto, neste ciclo 2020/21, o aplicativo
estará disponível apenas para os instrutores de
MIP, com a intenção de que os desenvolvedores e
usuários testem e validem essa tecnologia. Logo,
logo, essa ferramenta estará à disposição dos
produtores e trabalhadores rurais do Estado, levando
o MIP para uma nova era tecnológica!

sistemafaep.org.br

O número de denúncias teve um aumento médio de 14,1% nos primeiros quatro meses do ano
Agência Brasil
A Lei Maria da Penha,
importante instrumento de
combate à violência contra a mulher, completou
14 anos na sexta-feira (7).
Não há, no entanto, motivos
para comemorar. O ano de
2020 tem se mostrado crítico em relação ao tema, com
o aumento nas denúncias
de violência e dos casos de
feminicídio, em meio à pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), que determina
o isolamento social, como
forma de combater a trans-

missão do vírus.
O número de denúncias feitas à Ouvidoria
Nacional de Direitos Humanos teve um aumento
médio de 14,1% nos primeiros quatro meses do
ano, em comparação ao
mesmo período do ano passado. O total de registros
foi de 32,9 mil entre janeiro e abril de 2019 contra
37,5 mil no mesmo período deste ano, com destaque para o mês de abril,
que apresentou um aumento de 37,6% no comparati-

vo entre os dois anos.
Além disso, os casos
de feminicídio cresceram
22,2%, entre março e abril
deste ano, em 12 estados,
comparativamente ao ano
passado. Feminicídio é o assassinato de uma mulher,
cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à identidade de
gênero da vítima.
Em virtude das subnotificações, os números oficiais não refletem a realidade dos casos no país. Ou
seja, existem episódios de

violência que não entram
nas estatísticas oficiais. De
acordo com a secretária nacional de Políticas para as
Mulheres, Cristiane Britto,
o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos vem trabalhando em
novas ferramentas para reduzir a subnotificação.
Dentre essas ferramentas, estão o aplicativo
Direitos Humanos Brasil,
um canal de denúncia online via site da ouvidoria e
outro canal, via aplicativo
Telegram.
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Governador destaca evolução das
obras na Ponte da Integração
AEN
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior avalia
como muito positiva a evolução da construção da segunda ponte entre Brasil e
Paraguai, ligando as cidades
de Foz do Iguaçu, na região
oeste do Paraná, e Presidente Franco, no País vizinho.
Um ano após o início do projeto, aproximadamente 30%
da obra está concluída.
A expectativa, destacou
Ratinho Junior, é que a nova
ponte internacional seja
inaugurada em março de
2022. “É um projeto que está
em discussão há mais de 25
anos e que tiramos do papel
em tempo recorde”, afirmou
o governador, ressaltando a importância do envolvimento da Itaipu Binacional para a realização da obra.
Ele destaca que a boa
parceria entre o Estado e a direção da hidrelétrica permite um trabalho conjunto que
promoverá o desenvolvimento da região. “Somos responsáveis pela gestão desta obra,
que é parte do planejamento
de melhorar a integração na
América do Sul e vai ampliar
o turismo em Foz do Iguaçu”,
afirma Ratinho Junior. “É um
símbolo que marcará esse século como a Ponte Internacional da Amizade marcou o
último”, acrescentou.

Estrutura

A gestão da obra é do

CONSÓRCIO CONSTRUBASE-CIDADE-PAULITEC

No lucro

A Sanepar registrou um crescimento de 22,3% no lucro
líquido do segundo trimestre de 2020. De acordo com os dados divulgados pela companhia na última sexta-feira, 7, o
montante passou de R$ 232,6 milhões no mesmo período do
ano passado para R$ 284,4 milhões. Segundo a empresa, o resultado foi impactado principalmente pelo avanço da receita líquida, que subiu 4,6% e atingiu R$ 1,1 bilhão, e pela redução de 1,7% dos custos e das despesas operacionais. O Ebitda,
que representa o lucro antes de juros, impostos, depreciação
e amortização, avançou 17,4% e totalizou R$ 472,1 milhões. O
volume medido de água tratada ficou próximo dos níveis registrados no ano passado, em 122 milhões de m³. O volume
faturado foi de 128,1 milhões de m³. O faturamento de esgoto em volume foi de 96,8 milhões de m³, alta de 0,8% no comparativo anual.

JSL compra Transmoreno

A ponte terá 760 metros de comprimento e vai ser do tipo estaiada
Governo do Paraná, por
meio do Departamento de
Estradas de Rodagem (DER).
Os recursos são da Itaipu Binacional, que está investindo R$ 463 milhões no projeto que inclui a estrutura,
as desapropriações e a criação de uma via perimetral,
que vai ligar a nova ponte e
a aduana da Argentina à BR277, caminho para Curitiba
e Porto de Paranaguá.
A ponte terá 760 metros de comprimento e vai
ser do tipo estaiada, com
vão-livre de 470 metros, o
maior da América Latina ‒
correspondente a um edifício com 156 andares. Contará com pista de 3,7 metros

de largura em cada faixa,
acostamento de 3 metros e
calçada de 1,70 metro.

Transformação

Atualmente, já é possível ver os oito pilares da
margem brasileira quase
prontos (os maiores com
60 metros de altura) e parte
das sapatas, estruturas que
darão sustentação à nova
ponte. Também chegaram
ao canteiro de obras as primeiras vigas longarinas, que
são estruturas metálicas
com 20 metros de comprimento e 60 toneladas. Essas
vigas servirão de base para
a pista de rolamento.
O movimento no cantei-

ro de obras é intenso, com
aproximadamente
450
trabalhadores. A expectativa do consórcio Construbase-Cidade-Paulitec, responsável pela construção,
é que em abril de 2021 os
trabalhos avancem sobre
o rio, conectando ambas as
margens.
A Ponte da Integração
deverá receber o tráfego de
veículos pesados para desafogar a Ponte da Amizade,
construída há 55 anos e que
se transformou numa das
fronteiras mais movimentadas do mundo. Isso vai retirar o movimento de caminhões do centro de Foz do
Iguaçu.

Comida Boa movimentou R$ 113 milhões no comércio
AEN
Com o prazo para as
compras encerrado na sexta-feira (7), o programa Cartão Comida Boa garantiu
uma movimentação de R$
113 milhões na economia
paranaense em 2,7 milhões
de transações de compras
nos 399 municípios. No total, 786,6 mil vouchers foram utilizados pelos beneficiários.
Apenas em Curitiba foram distribuídos 65.782
vouchers, somando R$ 9,4
milhões em compras. No dia
8, os valores dos cartões foram zerados, conforme o
Decreto 5.069, que prorrogava o benefício por um
mês.
O Comida Boa foi uma
ajuda emergencial criado pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior para
que fosse garantido o bem-estar da população. Durante três meses, foi concedido o valor de R$ 50,00
para pessoas economica-

mente vulneráveis comprarem gêneros alimentícios
no comércio previamente
cadastrado.
Os recursos vieram do
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza e a coordenação envolveu vários órgãos, como as
Secretarias da Agricultura e do Abastecimento, da
Justiça, Família e Trabalho
e Fazenda.
Para o secretário estadual da Agricultura e do
Abastecimento,
Norberto
Ortigara, o programa foi um
marco no auxílio à população economicamente vulnerável. “Além de ajudar as
famílias nesse momento difícil da pandemia, o Cartão
Comida Boa garantiu renda aos estabelecimentos comerciais”, diz. Durante os
três meses, 6.740 estabelecimentos comerciais foram
cadastrados para as vendas
aos beneficiários.
No total, 794 mil vouchers foram distribuídos.

Após 3 meses do início da
Ação Emergencial, 200 mil
Cartões que estavam à dis-

posição dos cidadãos que se
enquadram como beneficiários não foram retirados.

A JSL fechou na última sexta-feira (7) contrato para a
aquisição da paranaense Moreno Holding, dona da Transmoreno Transporte e Logística, por R$ 310 milhões, dentro
de sua estratégia de crescimento e diversificação de serviços logísticos no país. Do valor pago, que será ajustado na
data de fechamento da transação, R$ 100 milhões serão pagos em dinheiro no fechamento da transação e o restante
em parcelas semestrais ao longo de 5 anos. O acordo prevê
que vendedores receberão um prêmio de R$ 10 milhões em
2025 caso determinadas condições sejam atingidas até o final de 2024. A Transmoreno Transporte e Logística foi fundada em 1978 em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba.

Semestre da Capal

A Capal apresentou um desempenho financeiro acima
do esperado, mesmo com a pandemia da Covid-19 e toda
a mudança em relação ao distanciamento social e cuidados
redobrados para preservação da saúde. No período, houve
crescimento de 40% no faturamento em comparação ao primeiro semestre de 2019. De acordo com o presidente-executivo da Capal, Adilson Fuga, o aumento está bem acima do
que se tinha planejado. “Nós tivemos um desempenho fantástico. A cooperativa conseguiu ultrapassar todas as metas
definidas para o primeiro semestre”, destacou. Esse período
em que a pandemia assola o mundo fez com que alguns produtos do agronegócio tivessem uma valorização, o que favoreceu a comercialização em segmentos onde os associados
da Capal investem, como grãos. Essas commodities apresentaram alta nos preços, o que auxiliou a cooperativa a aumentar o seu faturamento.

Integrada em Floraí

Com o objetivo de criar valor e atender os cooperados e
produtores rurais da região de Floraí, noroeste do Paraná, e
em convergência com o seu projeto de expansão, a Integrada abre a sua segunda unidade de recebimento no município. Com um investimento de R$ 13,5 milhões, a nova unidade é uma das mais modernas já construídas pela cooperativa.
Com uma capacidade estática de 13.500 toneladas, a UR Floraí II conta com duas linhas de recebimento de 120 toneladas/
hora (t/hora), um tombador de recebimento para carreta bitrem, um secador de 125 t/hora, entre outras tecnologias embarcadas que tem como foco melhorar ainda mais os serviços
prestados pela cooperativa.

Crédito positivo

O Tesouro Nacional manteve o Paraná no rol dos estados com selo de “bom pagador”, apesar das dificuldades de
arrecadação impostas pela pandemia de Covid-19. Nota Técnica da Coordenação-Geral de Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios (Corem/STN), enviada na última
sexta-feira, 7, à Secretaria de Estado da Fazenda, traz a análise da capacidade de pagamento (Capag) paranaense, que segue com nota B - numa escala de A a D. Desta forma, o Paraná pode continuar a contrair empréstimos com a garantia da
União, possibilitando, assim, a contratação de taxas de juros
mais vantajosas no mercado. A metodologia é pautada em
três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice
de liquidez, e o Paraná manteve sua nota em todos os cenários projetados - em liquidez, recebendo “A”.

Economia
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IPC-S acelera a 0,54% na 1ª
quadrissemana de agosto,
diz FGV

Estimativa para Selic no
fim de 2020 permanece em
2,00% ao ano

Crédito do BNDES tem
alta de 247,8%

Estadão Conteúdo
Depois de desacelerar no fechamento de julho, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) voltou a
ganhar força e subiu 0,54% na primeira quadrissemana de agosto, informou na segunda-feira (10), a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou 0,05 ponto
porcentual acima da divulgação anterior, quando o índice havia marcado inflação de 0,49%.
A aceleração do IPC-S foi puxada por quatro das
oito classes de despesas que compõem o índice. A maior
contribuição partiu do grupo Alimentação (0,13% para
0,36%), pressionado pela aceleração das hortaliças e legumes (-11,9% para -10,29%).
Também houve aceleração nas taxas de Vestuário (-0,45% para -0,18%), com calçados (-0,14% para
0,58%); Comunicação (0,54% para 0,73%), puxado por
combo de telefonia, internet e TV por assinatura (1,10%
para 1,37%); e Despesas Diversas (0,22% para 0,31%),
com conserto de aparelho telefônico celular (0,28% para
1,64%).
Em contrapartida, tiveram alívio nas taxas Saúde
e Cuidados Pessoais (0,58% para 0,52%), com medicamentos em geral (0,89% para 0,58%); Habitação (0,79%
para 0,76%), com aparelho de TV (1,29% para 0,83%); e
Transportes (1,22% para 1,19%), devido a aluguel de veículos (1,76% para 0,35%).
O grupo Educação, Leitura e Recreação repetiu a
queda de 0,6% observada na semana anterior. A taxa
foi resultado de aceleração nos cursos formais (-1,54%
para -0,97%), por um lado, e do alívio em passagem aérea (2,74% para -0,84%), por outro.

Estadão Conteúdo
Os economistas do mercado financeiro mantiveram
suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no
fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe na segunda-feira (10), que a mediana das previsões para a Selic
neste ano seguiu em 2,00% ao ano. Há um mês, estava no
mesmo patamar.
Já a projeção para a Selic no fim de 2021 permaneceu
em 3,00% ao ano, igual a quatro semanas atrás. No caso de
2022, a projeção passou de 5,00% para 4,90%, ante 5,00%
de um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual
a quatro semanas atrás.
Na semana passada, ao cortar a Selic (a taxa básica da
economia) de 2,25% para 2,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central avaliou que a
conjuntura econômica continua a prescrever estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas reconheceu que,
devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira,
o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houver, deve ser pequeno.

Top 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções
(Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 permaneceu em 1,88% ao ano, mesmo patamar
de um mês antes. No caso de 2021, passou de 2,25% ao ano
para 2,00% ao ano, ante 2,38% de quatro semanas atrás.
A projeção para o fim de 2022 no Top 5 seguiu em
4,50%. Há um mês, também estava em 4,50%. No caso de
2023, permaneceu em 5,75%, como já estava quatro semanas antes.

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

10/08/20

CÂMBIO

10/08/20

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 0,65%

103.444 pontos

Volume negociado: R$ 25,02 bilhões
102.829 101.215 102.801 104.125 102.775 103.444

EURO
Var. agosto: +4,73%
R$ 5,464
R$ 5,465

Alta: 0,96%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. agosto: +3,65%
R$ 5,3927
R$ 5,3933

03/08

04/08

05/08

06/08

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Braskem PNA
Sid. Nacional ON
Totvs ON
Embraer ON

07/08

%
+2,90%
+2,89%
+1,30%
+0,87%
+9,32%
+7,88%
-7,40%
+5,73%

10/08

R$
23,45
62,20
25,81
22,03
25,57
13,97
26,65
7,93

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio (07/08)

27.791,44
6.050,59
12.687,53
22.329,94

+1,30
+0,31
+0,10
-0,39

OURO - BM&F
10/08

var. dia
R$ 356,00 /grama

+1,57%

IR
Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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

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 3ª parcela do IR 2020 vence
com taxa de juros Selic de 1,19%.
TAXA SELIC
0,24%
0,21%

MÊS
Jul/20
*Ago/20

em 31/08,

TAXA SELIC
0,19%
1,00%

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

R$ 0,0510
R$ 7,06
R$ 0,07

US$ 1 É IGUAL A:

Var. agosto: +4,94%
R$ 5,12
R$ 5,74

Iene
Libra esterlina
Euro

105,86
0,76
0,85

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
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

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

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

abr

mai

jun

jul

ano

-0,23

-0,25

0,30

0,44

0,80

-0,31

-0,38

0,26

0,36

0,46

-0,01

-0,59

0,02

0,30

0,67

-0,30

-0,24

0,39

0,25

0,58

0,80

0,28

1,56

2,23

6,71

0,05

1,07

1,60

2,34

6,98

0,11

1,77

2,22

3,14

9,74

-0,18

-0,54

0,36

0,49

1,04

0,22

0,20

0,34

1,17

2,93

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Mai/20
Jun/20

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

DÓLAR TURISMO

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
1,0269
1,0231
1,0927
1,1037

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

12m
2,69
2,31
2,13
2,73
9,27
10,37
14,27
2,40
4,29

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

PREVIDÊNCIA

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

ago
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
Julho/20
Agosto/20

NOVA POUPANÇA
Julho/20
Agosto/20

ano
3,55
4,07

12 m
6,17
6,17

%
0,1303
0,1303

ano
1,51
1,64

12 m
3,12
2,90

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

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

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
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1303
0,1159

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
JUN
JUL %m %ano %12m
Paraná
1.615,33 1.620,01 0,29 1,66 2,80
Norte
1.593,42
- -0,58 -0,03 3,11
Noroeste
1.392,97
- 0,38 -5,92 -3,55
Oeste
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.

10/08/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. agosto: +4,92%
R$ 5,12
R$ 5,76

Alta: 1,06%
Compra
Venda

Var. agosto: +4,35%
R$ 6,00
R$ 6,72

Alta: 0,30%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Alta: 1,05%
Compra
Venda

Var. agosto: +3,08%
R$ 6,3386
R$ 6,3414

Baixa: 0,70%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,54%
Compra
Venda

Estadão Conteúdo
Após passar por um processo de encolhimento no
governo de Michel Temer e no início do governo de Jair
Bolsonaro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltou a ser protagonista na liberação de crédito durante a pandemia do novo coronavírus.
Dados do Banco Central mostram que, apenas no segundo trimestre deste ano, o banco de fomento concedeu R$ 17,2 bilhões de crédito a empresas de todos os
portes. O montante é 247,8% maior que o verificado no
primeiro trimestre do ano, quando o surto de covid-19
ainda não havia se intensificado. Apenas nas linhas de
capital de giro, o avanço foi de 4.040,5%.
O desempenho do BNDES marca uma diferença em
relação ao verificado antes da crise. Depois de um período de forte expansão nos governos do PT, quando recebia injeções de recursos do Tesouro, o banco de fomento vinha nos últimos anos reduzindo seu tamanho e sua
importância relativa no mercado de crédito brasileiro. Se
no fim de 2015 - ainda no governo de Dilma Rousseff o saldo das operações de crédito do BNDES somava R$
633,4 bilhões, no fim de 2019 o valor já estava em R$
382,4 bilhões.
Este processo de “encolhimento” do BNDES ocorreu
em meio aos esforços dos últimos governos para fomentar o crédito privado de longo prazo, através do mercado de capitais ou mesmo dos financiamentos convencionais, via bancos.
Com a crise provocada pelo novo coronavírus, no entanto, o BNDES voltou a liberar mais crédito nos últimos
meses. Um dos principais focos são as pequenas e médias
empresas - mais vulneráveis e com menos acesso ao crédito privado, na comparação com as grandes empresas.

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$
124,50
121,00
119,50
119,00
119,50
119,50

SEM
6,0%
3,4%
5,8%
5,3%
4,8%
5,8%

30 d.
9,7%
8,0%
10,1%
10,2%
10,1%
10,1%

1,0%
-3,8%
-4,0%
-5,8%
0,0%
1,0%

3,0%
3,1%
2,1%
2,1%
8,2%
8,2%

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

52,00
50,00
48,50
49,00
53,00
53,00

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)

10/08
2.046,28
228,50
562,54
293,03

DIA
0,14%
1,35%
-0,49%
1,00%

MÊS
-0,93%
0,09%
0,20%
2,64%

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

10/08/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias
30 dias
SOJA
saca 60 kg
105,60
0,4%
3,3%
5,3%
MILHO
saca 60 kg
44,57
1,3%
3,8%
7,0%
TRIGO
saca 60 kg
58,17
0,0%
-0,1%
0,3%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
190,97
0,0%
-1,6%
-1,6%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
218,23
-0,5%
-1,1%
11,5%
BOI GORDO
arroba, em pé
215,22
0,1%
0,3%
3,3%
SUÍNO
kg, vivo
6,26
0,8%
1,5%
43,2%
ERVA MATE
arroba
17,42
0,0%
11,9%
12,2%
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$
105,00
45,00
59,00
215,00
6,00
-

Pato B.
R$
106,50
46,20
58,00
210,00
190,00
215,00
5,80
13,00
-

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

10/08/20
MILHO

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

FECH.
876,50
870,00

*DIF.
6,25
4,25

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

1 MÊS
-1,2%
-1,8%

282,20
284,40

2,20
2,40

-1,7%
-1,7%

Cont.
set/20
dez/20

FECH.
310,50
323,00

*DIF.
2,75
2,25

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

1 MÊS
-7,9%
-6,3%

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)

-3,5%
-3,6%

set/20
dez/20

491,00
499,75

-4,50
-3,75

-5,8%
-5,6%

-8,1%
-7,3%

*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.
112,60
115,30

*DIF.
-2,85
-2,60

1 SEM.
-4,5%
-4,3%

1 MÊS
17,1%
18,4%

10/08/20
ALGODÃO

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

Cont.
out/20
dez/20

FECH.
62,34
62,80

*DIF.
0,46
0,44

1 SEM.
-1,9%
-1,7%

1 MÊS
-3,1%
-3,1%

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

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

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

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

*DIF.
-0,09
-0,07

1 SEM.
0,0%
0,2%

29/08/17

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
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Social

Alice, mamãe Katia e papai Adriel Vargas.
Foto Casulo Baby Fotograﬁa

Empresário Paulo Dutra está trazendo a Pato Branco a Prosom,
loja especializada em aparelho auditivo. Já consolidada em
Maringá, a empresa é conhecida por oferecer aos seus clientes
as melhores tecnologias no segmento

E uma etapa se encerra e nova fase se inicia na vida desse anjo
lindo, Théo Brustolim. Nós tivemos a honra de acompanhar
desde o ventre da mamãe Lucilene Brustolim junto com o papai
Alcemar Brustolim. Estúdio Francieli Dias

Raissa Correia de Oliveira fez seu book de 15
anos na Foto Chicoski Digital
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Variedades
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PASSATEMPO

TEMPO

www.coquetel.com.br

CAÇA-PALAVRA

www.simepar.br

PATO BRANCO

© Revistas COQUETEL

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

MÁX.

Conhecida pelo CHEIRO leve e refrescante, a água-de-colônia foi CRIADA em
1709 por uma família de IMIGRANTES italianos na cidade de COLÔNIA, da
qual vem seu nome. Atualmente a quarta cidade mais populosa da ALEMANHA, na Idade Média, Colônia chegou a ser a maior metrópole da Europa.
Naquela época as pessoas tomavam BANHO com muito menos frequência,
e, portanto, o cheiro EXALADO pela sociedade não era dos melhores. Foi
nesse contexto que o ITALIANO Johann Baptist Farina criou a loja G.B. FARINA, onde, além de vender artigos de LUXO, comercializava a então chamada aqua mirabilis (água maravilhosa), depois batizada
de água-de-colônia em homenagem à cidade. O AROMA
fresco do produto contrastava com os PERFUMES
fortes da época e logo conquistou a ARISTOCRACIA, tornando-se um artigo caro associado aos
ricos. PATENTEADA com o nome francês Eau de Cologne, a água-de-colônia
inaugurou um novo CONCEITO na perfumaria: o da colônia, uma MISTURA
cuja proporção de ÓLEOS de perfume
de origem vegetal varia entre 5% e 10%.
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CURITIBA

27°/11°

CASCAVEL

29°/14°

LONDRINA

30°/13°

TERÇA-FEIRA

A origem da água-de-colônia
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27°
MIN.

12°
PROBABILIDADE DE CHUVA 60% | 10mm

LUA
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INVERNO
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Acesse
www.coquetel.com.br
e divirta-se com diversos
passatempos
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HORÓSCOPO

facebook.com/tionenetours

contato@tionenetours.com.br

ÁRIES 21/03 A 20/04

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Fase em que receberá benefícios
inesperados conseguirá atrair a
simpatia dos outros e será muito
feliz, em sua vida familiar, amorosa e será bem sucedido proﬁssional e ﬁnanceiramente.

Grandes possibilidades de sucesso
estão ao seu redor. Procure ser mais
amigo e cortês a ﬁm de ganhar dinheiro e conquistar simpatias. Possibilidades de ganho na loteria.

Disposição um tanto quanto precipitada. Tendência ao nervosismo e
as ações mais violentas, estão previstas para você. Evite tais coisas
para que possa coordenar melhor
sua vida. Êxito em assuntos ocultos.

Poderá ter algumas decepções,
neste período. Maiores serão suas
chances de sucesso proﬁssional,
social e para articulações de novos planos. Bom para o amor.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Você está vivendo um dos melhores períodos do ano em todos
os sentidos, mas deverá evitar o
gasto desnecessário de dinheiro
e tudo que possa prejudicá-lo de
um ou de outro modo.

Excelente fase aos novos empreendimentos e bons lucros na compra
e venda de bens móveis e imóveis.
Novas amizades poderão alertá-lo
em algum sentido. Sucesso em diversões e na vida romântica.

Com energia mental, com otimismo, realizará muito neste período,
principalmente no que possa contar com a colaboração de pessoas
amigas. Evite atrasos na execução
de tarefas importantes.

Trate de seus assuntos pessoais
e ﬁnanceiros com o máximo de
cuidado, pois qualquer erro poderia acarretar-lhe sérios prejuízos. As coisas só irão se encaixar
se você se organizar dentro de
suas possibilidades.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Pense no seu êxito e não dê importância aos boatos e impressões
negativas. Atravessa um bom período material do ano. Poderá progredir muito através do próprio
esforço.

Muita produção proﬁssional e muita facilidade para arranjar empréstimos de dinheiro para solucionar suas diﬁculdades ﬁnanceiras.
No transcorrer do período, procure
controlar mais sua alimentação. Evite irritar-se.

Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim
estará você neste momento que
tem tudo para ser muito bom. Mas
evite estragar tudo isso por causa
do orgulho pessoal.

Indícios de bons contatos com
pessoas idosas e bom nível ﬁnanceiro e material. Aproveite a
oportunidade para tirar alguma
lição. Forte magnetismo pessoal.

Opinião
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FOTO DO DIA
ASSESSORIA/PMDV

A beleza do município de Dois Vizinhos, na manhã dessa segunda-feira (10), registrada de forma panorâmica

ARTIGO

Um apagão geral nos rodeia
Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla
Quando todos imaginavam que a sociedade global estava deslanchando para melhor em quase todos os níveis, ela sofre então uma derrapagem brusca, capota várias
vezes, fica de pernas para o ar, mesmo assim ela não morre com a violência do impacto, seus pneus revelam um desgaste quase
total, mecânicos sempre alertas quando de
uma batida assim, com coragem recolhem
os destroços examinam tudo e unânimes
nos dizem: falta de manutenção, falta de
cuidado, falta de zelo, falta de capricho, enfim uma completa falta de responsabilidade para com os passageiros a bordo da nave
Terra. A multidão atônita ainda está em estado de choque, tenta driblar seus medos,
mas o fato é que ninguém sente-se confortável com a situação reinante, nem o ocidente
nem o oriente estão se entendendo a respeito; o casamento da sociedade com o descaso
acabou gerando então uma tragédia.
Na enorme batalha por aquilo que queríamos a qualquer custo, na sede insaciável
de vermos aqueles nossos desejos mais esdrúxulos realizados acabamos atraindo aquilo que mata silenciosamente a qualquer
hora do dia, por outras palavras mais adocicadas, mas não menos carregadas de ironia,
o feitiço acabou virando contra o feiticeiro;
sem mais nem menos alguns agora sendo
obrigados a rastejar, outros a engatinhar e
outros nem tão preparados mas às duras penas estão tateando e andando por lugares
totalmente desconhecidos pelo menos na
teoria. Então gritam a plenos pulmões para

aquelas forças nas quais depositaram a sua
confiança, mas ao que parece elas não estão
respondendo, ficaram surdas, mudas e cegas para os apelos humanos mais básicos;
de pouco adiantou os anos luz de sucesso
que moldaram nossa civilização, aqui estamos um ao lado do outro.
Anos atrás foi publicado um livro bem
oportuno tratando sobre eventos de magnitude extrema que podem vir a pôr em risco
toda a civilização, ressalta-se que são possibilidades, não meras elucubrações sem amparo algum; a chegada de alguns eventos da
natureza fora do controle humano são vários nos últimos anos, e quando ocorrem
são uma “surpresa” sem precedentes, são
também quase sempre causados pelas mãos
humanas, mãos essas afoitas a ir em busca
do desconhecido, mais na base da emoção
do que na cautela como diziam os antigos.
Eventos complexos quando analisados apenas de modo parcial podem causar danos irreversíveis a quem quer que seja e não nos
faltam exemplos de quantos eventos fora de
controle foram deixados de lado; sem estudo acurado, um possível retorno de determinado evento que ocorreu no passado poderá se dar sem nenhum aviso prévio.
Um dos modelos de eventos extremos
que vem dando sinais claros de esgotamento é a globalização, na verdade uma criação
tipicamente humana que desde o início primou apenas em levar adiante um ponto só,
isto é, o sistema financeiro liberto de toda
e qualquer amarra, a reboque veio também

uma circulação irrestrita de pessoas e bens
de consumo pelo mundo afora; os Estados
perderam sua autonomia em muitos pontos
para grandes conglomerados empresariais
e financeiros, a política e seus derivados foi
duramente atingida. A grande maioria das
pessoas não tem condição de acompanhar
qualquer explicação recheada do tecniques
dos economistas, as invenções econômicas
abriram portas para um crescimento cada
vez mais forte de outros setores, que pouco ou nada se preocuparam com as populações locais, bem como com todo o seu meio
ambiente natural.
A globalização trouxe consigo dois novos fantasmas: o primeiro trata da questão
nuclear, não sejamos ingênuos achando que
esse tema foi superado, ele pode num piscar
de olhos se transformar num evento complexo mortífero, pois o momento atormentado ´pelo coronavírus é frágil, fragmentado e eivado de outros perigos; alguém em
algum lugar está de olho nesses artefatos
aceitemos a ideia ou não. O segundo fantasma nos vem da própria tecnologia e de suas
grandes brechas, tivemos e temos com certa
frequência apagões em nossos computadores conectados à Internet, quando isso se dá
é comum vermos pessoas arrancarem os cabelos, esbravejarem, baterem os pés como
uma criança que perdeu seu brinquedo favorito; hoje com toda a rede mundial computacional interligada, um apagão nela poderá significar um AVC mortal em todos os
setores e todos nós pagaremos por isso.

Bioeticamente, a época atual contaminada por um vírus exótico se vê às voltas com velhas e novas surpresas, acontecimentos sutis carregados de nebulosidade
no tempo e no espaço humano das relações
mais elementares às quais por sua vez estão intimamente conectadas com todas as
outras formas de vida do Planeta; além da
alta complexidade envolvida nos conflitos
presentes, temos ainda de conviver com
aquelas informações desencontradas, muitas vezes desalentadoras. Nunca é demais
repetir que em nome do sempre avante e
para o alto, em nome do progresso sem fim,
em nome da liberdade absoluta, em nome
das “boas intenções”, muitas vozes, apelos
e avisos emitidos por tantas pessoas foram
deixadas de lado, quando não difamadas e
jogadas no ostracismo; as relações potencialmente perigosas entre o ser humano e a
natureza estão longe de acabar, isso se formos verdadeiros conosco mesmo, admitir
que nosso diálogo tem sido áspero para com
as outras formas de vida, aceitar essa verdade e ir mudando esse estilo de vida.
Rosel Antonio Beraldo, mora em VerêPR, Mestre em Bioética, Especialista em
Filosofia pela PUC-PR; Anor Sganzerla,
de Curitiba-PR, é Doutor e Mestre em
Filosofia, é professor titular de Bioética na
PUCPR
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Segurança

PLANTÃO
Descumprem
medida sanitária

A Polícia Militar realizava
patrulhamento domingo à noite, em São João, quando avistou uma aglomeração de pessoas, a maioria sem máscara, nas
dependências de um estabelecimento comercial. Foram abordados os responsáveis pelo local
e os clientes questionados porque estavam sem máscara e responderam que não tinham. Pelo
menos nove pessoas foram conduzidas até o Pelotão da Polícia
Militar para a elaboração de um
Termo Circunstanciado de infração penal pelo delito.

Tentativa de
homicídio

Disparos de arma de fogo
foram registrados no fim da tarde
do último domingo pela Polícia
Militar na rua das Garças, bairro
Planalto, em Pato Branco. Um homem informou aos policiais que
foi até a residência da sua ex-mulher para entregar o filho e quando saiu do local com o veículo foi
alvejado por diversos disparos de
arma de fogo. Ele afirmou que os
tiros foram efetuados pelo irmão
da sua ex-mulher, mas atingiram
somente o carro. Uma equipe policial foi até a residência do acusado, mas ele não foi localizado.

Preso ladrão
de celular

A Polícia Militar recebeu informações, na tarde de domingo, que um rapaz acusado de ter
furtado um celular encontrava-se
na praça do bairro Fleck, em Coronel Vivida. No local, os policiais
abordaram o suspeito e encontraram bolso direito do seu calção o celular da vítima, além de
outros objetos de origem duvidosa, como uma faca. Ele foi encaminhado à sede da 3ª Companhia, onde foi reconhecido pelo
proprietário do celular. O homem
relatou que o rapaz chegou na
sua residência pedindo dinheiro
e água e quando ele saiu deu falta do seu celular. O autor do furto
foi encaminhado à Delegacia da
Polícia Civil de Pato Branco para
as devidas providências.

Lesão corporal

A Polícia Militar foi informada, domingo à noite, que uma
mulher grávida de oito meses havia dado entrada no Pronto Atendimento de Honório Serpa. No
local, a vítima disse aos policiais
que estava em casa, na linha São
João, na companhia dos seus cinco filhos, todos menores de idade, quando um sobrinho do seu
marido chegou e tentou estrangulá-la sem dizer nada e causou
danos num Monza, que ele havia
vendido para o seu marido. Segundo a Polícia Militar, a mulher
não apresentava lesões e buscou
atendimento médico pelo fato de
estar grávida. Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram encontrar o acusado.
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Presos cavam túnel e fogem da cadeia de Pato Branco
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

O Departamento Penitenciário
(Depen) e as polícias Civil e Militar
registraram uma fuga de 16 presos na madrugada de segunda-feira (10) da cadeia pública de Pato
Branco. Os detentos cavaram um
túnel de acesso a unidade de saúde,
que fica ao lado do cadeião. A fuga
poderia ter sido maior, pois cinco
deles foram recapturados pela polícia ainda dentro do túnel, que segundo relatos dos agentes possui
cerca de um metro e meio de comprimento.
Os presos haviam se agitado
diversas vezes nos últimos meses,
após tentativas frustradas de arremessos de drogas e fumo para o interior do solário. Eles chegaram a
formar pirâmide humana na tentativa de escalar o muro do cadeião
e os que apresentavam maior risco
de fuga foram transferidos para a
Penitenciária Estadual de Francisco
Beltrão (PEFB) e outras unidades
prisionais, mesmo assim, 16 figuram na madrugada de segunda-feira, todos da mesma ala do cadeião,
que está superlotado, com 276 homens e 25 mulheres.

MARCILEI ROSSI

O diretor regional do Depen,
Marcos Andrade, informou que recebeu a informação da fuga por volta das 2h30 e foram acionados os
agentes do Setor de Operações Especiais do Depen e as polícias Civil
e Militar, que conseguiram impedir
a fuga de cinco detentos que ainda estavam no túnel. Ele informou
que os 16 foragidos já foram identificados e estão realizando diligências na tentativa de recapturá-los.

Foragidos

Daniel Souza de Quadros (33
anos), Adilson de Souza (31), Charles Roberto Neves Gaspar (24),
Marcos Antônio Mendes (28), Rudimar de Gois dos Santos (25), Márcio Schaitler Junior (24), Lucas das
Neves Gaspar (21), Jeferson Pinho
(22), Eduardo do Amaral (24), Emanoel Pacheco Leria da Silva (20),
Jean Mayko Cardoso (22), Cezar
Alves Teixeira Junior (28), Augusto Inhoato Camargo (23), Giovani
Mariano Costa (26), Igor Fernando Costa Eich (21) e Reginaldo da
Silva.

Recapturados

Até o final da tarde de segunda-feira, três dos 16 foragidos havia

Marcos Andrade disse que
conseguiram impedir a fuga de
cinco detentos que ainda estavam
no túnel
sido recapturado pela Polícia Militar. Cezar Alves Teixeira Junior, que
foi localizado na comunidade de Independência, interior de Pato Branco, Reginaldo da Silva, no bairro
São João e Eduardo do Amaral, que
foi recapturado em Chopinzinho.

Sindicância

Andrade acrescentou que será
instaurada uma sindicância para levantar como ocorreu a fuga e qual
o motivo. Além disso, alguns presos
serão transferidos para a unidade Sentinela, em Francisco Beltrão,
onde permanecerão em quarente-

na e depois serão removidos para
a penitenciária estadual daquela
cidade. “Neste ano já transferimos
mais de 250 presos da cadeia de
Pato Branco para a Penitenciária
Estadual de Francisco Beltrão. Também temos um projeto de transformar uma das cadeias da região exclusivamente para mulheres. Esse
projeto ainda não foi concluído devido às dificuldades em decorrência do coronavírus”, destacou.

Cadeia Industrial

Marcos Andrade informou que
existe um projeto para a construção de uma cadeia industrial em
Pato Branco, que irá absorver a
mão de obra dos presos interessados em dar um novo rumo na vida
e serem inseridos na sociedade. Ele
disse que se trata de um projeto diferenciado, com modelo do Ministério da Justiça, que terá capacidade para 560 presos.
De acordo com Andrade, o projeto está adiantado com um grupo
político fazendo as tratativas junto
ao governo do Estado, secretário de
Segurança e Departamento Penitenciário. Ele relatou que já foram
levantados os valores e o projeto
tramita para a execução da obra.

Governador entrega novas viaturas no aniversário de 166 anos da PM
O aniversário dos 166 anos da
Polícia Militar do Paraná, comemorado na segunda-feira, 10 de agosto, foi marcado pelo recebimento
de novas viaturas, caminhões para
o Corpo de Bombeiros e ambulâncias para o Siate. Os veículos foram
entregues pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior aos comandantes das duas corporações, durante solenidade da Academia Policial Militar do Guatupê.
Foram entregues 58 novos
veículos, incluindo caminhonetes, vans (ambulâncias) e caminhões, um investimento de R$ 6,8
milhões. Esta foi a sétima entrega
de viaturas neste ano. “Nesta data
tão importante para a Polícia Militar trazemos mais investimentos da Secretaria de Estado da Segurança Pública. As viaturas serão
utilizadas para proteger a população, modernizando a frota da Polícia Militar e do Corpo de Bombei-

ros”, afirmou Ratinho Junior.
Devido às orientações sanitárias por causa do novo coronavírus, a cerimônia foi mais restrita,
com a participação apenas de algumas autoridades e dos 47 soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, graduados na 1ª
Turma de Formação de Praças da
PM. Na solenidade foi entregue,
ainda, após uma reforma, o Bloco
3 da Academia do Guatupê, voltado para os cursos de formação de
oficiais.
“A Polícia Militar do Paraná é
reconhecida pela sociedade graças
à seriedade e profissionalismo de
seus integrantes”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.
“Ao longo destes anos, a Polícia
Militar se estabeleceu como uma
polícia cidadã, próxima dos paranaenses e que atende aos anseios de
segurança da população”, ressaltou

DIVULGAÇÃO

Foram entregues 58 novos veículos, incluindo camionetes, vans
(ambulâncias) e caminhões
o comandante-geral da PM, coronel
Péricles de Matos.
Neste ano, 629 novas viaturas
foram incorporadas à frota, totalizando R$ 95,6 milhões de investimentos. De acordo com o secretário Marinho, o Governo do Estado
planeja entregar, até o final do

ano, 1.450 novas viaturas às polícias e demais órgãos de segurança pública.
Ainda durante a solenidade,
o secretário da Segurança Pública
Romulo Marinho recebeu a medalha Coronel Sarmento, a maior honraria da Polícia Militar. (AEN)

Rotam prende homem acusado
de disparos de arma de fogo
A Polícia Militar recebeu informações, na madrugada de domingo (9), sobre disparos de arma de fogo na
rua Fagundes Varela, bairro Alvorada, em Pato Branco.
A equipe da Rotam foi ao local e prendeu o acusado, que
estava com uma espingarda calibre 40.
Além da arma de fogo, os policiais encontraram na
residência do acusado seis munições intactas de calibre
22, três deflagradas de calibre 38, um cartucho calibre
36 e outro calibre 32. Os policiais também localizaram
três fracos com pólvora, outros três com chumbo, 75 espoletas e um calibrador para a recarga de cartuchos.
O homem foi preso por posse irregular de arma de
fogo, munições e materiais para a recarga de cartuchos.
Ele foi entregue, juntamente com a espingarda e demais
materiais apreendidos, na Delegacia da Polícia Civil para
as devidas providências. (AB)

Esporte
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Pato Futsal se licencia da Liga Paraná
MAURICIO MOREIRA

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

O Pato Futsal confirmou na segunda-feira (10)
que não vai disputar a Liga
Paraná neste ano. O supervisor, Gerson Móvio, disse que não tinha como encaixar a competição, pois o
time pato-branquense terá
outros quatro campeonatos,
sendo a Liga Nacional de
Futsal (LNF), Campeonato
Paranaense da Série Ouro,
Copa do Brasil e Supercopa.
Ele informou que na próxima temporada o clube voltará a disputar a Liga Paraná.
A equipe do Pato Futsal
irá jogar pelo Estadual no
dia 25 deste mês, às 20h15,
no ginásio de esportes Dolivar Lavarda, contra o Galo,
de Dois Vizinhos. Já no sábado, dia 29, às 20h15, fará
sua estreia em casa na Liga
Nacional de Futsal, contra
o Jaraguá (SC). O time comandado pelo técnico Sérgio Lacerda é o atual bicampeão da Liga e vai brigar

O Pato Futsal segue treinando forte para a estreia
no Estadual

pelo tricampeonato.
Com a indefinição das
competições por causa da
pandemia do coronavírus,
o Pato Futsal perdeu vários
jogadores para outras equipes e teve que fazer contratações para recompor
o elenco. Foram contratados o ala João Lucas, vindo
do Futsal São Lourenço, Valença, do América de Tapera (RS), e o pivô Rodrigo Gomes, da Intelli/Dracena. Eles
estão treinando forte com
o restante do elenco para a
estreia no Estadual e depois
na Liga Nacional.
O supervisor Gerson
Móvio informou que o ginásio de esportes Dolivar
Lavarda está liberado somente para os treinos da
equipe. Com isso, enviou
um ofício à Prefeitura de
Pato Branco pedindo a liberação do ginásio para os jogos, que serão sem público
em prevenção ao coronavírus, mas haverá transmissões pela imprensa, através
de rádios e redes sociais.

Luan é alvo de críticas de torcedores do Corinthians
Estadão Conteúdo
Considerado a principal contratação do Corinthians para a temporada, o
meia-atacante Luan foi alvo
de críticas na segunda-feira em um protesto de torcedores alvinegros no CT Joaquim Grava, em São Paulo.
Uma faixa, que questionava o valor da contratação do
jogador e seu desempenho
em campo, foi pendurada no
portão da entrada de jogadores e funcionários do local.

“Luan pipoqueiro. Tem
que ter raça para jogar no
Coringão. Muito dinheiro para pouca vontade”, escreveram os manifestantes.
Após a derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, no último sábado nos pênaltis, Luan já
havia sido alvo de críticas
nas redes sociais.
O camisa 7 não participou das cobranças de pênaltis da decisão e os torcedores do Corinthians

Brawn diz que Verstappen
lembra Schumacher
Estadão Conteúdo
O diretor técnico da Fórmula 1, Ross Brawn, disse que a
vitória do holandês Max Verstappen no GP do 70º Aniversário da Fórmula 1, no último domingo, no circuito de Silverstone, o fez lembrar de Michael Schumacher. O dirigente trabalhou diretamente com ex-piloto alemão durante a maior
parte da sua trajetória na categoria, incluindo os seus sete
títulos mundiais.
“Max foi simplesmente sensacional em Silverstone. Ele
me lembra Michael Schumacher de várias maneiras. O limite do carro não é o limite de Max Verstappen. Ele é capaz de
sentir a sutileza do carro e responder perfeitamente. Lembro-me dos primeiros dias de Max na Fórmula 1, onde sua
velocidade era clara, ele agora amadureceu e se tornou um
piloto excepcional”, disse o dirigente, em sua coluna no site
da Fórmula 1.
Brawn ainda chamou a atenção para a tomada de decisões de Verstappen. A Red Bull aconselhou o piloto holandês a evitar o desgaste excessivo dos pneus, mantendo-se
atrás dos carros da Mercedes no início da corrida, mas o piloto foi contrário à sugestão da escuderia.
“Adorei seu rádio, principalmente quando ele disse que
não queria ʻdirigir como uma avóʼ quando a equipe lhe pediu para cuidar dos pneus. Mostra muita confiança e um relacionamento na equipe, o que é algo muito forte”, ponderou Brawn.

questionaram a sua ausência entre os batedores. De
acordo com o clube, Luan,
apesar de não ter saído de
campo, estava com dores no
tornozelo e, por isso, se absteve das cobranças.
O Corinthians anunciou
a contratação do jogador no
final de 2019 O clube paulista pagou cerca de 5 milhões de euros (R$ 22,7 milhões) ao Grêmio para tê-lo
em seu plantel. Na época,
Luan disse que estava reali-

zando um sonho.
Desde então, o atleta não tem colhido bons resultados. Ao todo, foram 18
partidas e apenas três gols.
Luan e seus companheiros
se reapresentaram no CT Joaquim Grava na segunda-feira. Eles viajarão para Belo
Horizonte nesta terça para
enfrentar o Atlético-MG na
quarta, às 19h15, no estádio
do Mineirão. Será a primeira partida do Corinthians no
Campeonato Brasileiro.
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Aguilar fica feliz com seu
desempenho no Furacão
SITE OFICIAL

Felipe Aguilar demonstrou precisão nos passes e viu os
atacantes decidirem o jogo
A estreia do Athletico Paranaense no Campeonato
Brasileiro marcou também o início da trajetória de duas
novas contratações com a camisa do clube. Titulares, Felipe Aguilar e Richard corresponderam às expectativas e
conduziram o Rubro-Negro ao primeiro triunfo na competição nacional.
Aguilar, zagueiro colombiano, chegou com contrato
definitivo, vindo do Santos, ainda no começo do ano. A
alegria de ter sido contratado pelo Furacão se misturou
à incerteza e insegurança causada pela pandemia do Covid-19. Foram meses treinando em casa e depois no CAT
Alfredo Gottardi até sábado (8), estreia dele com a camisa athleticana, com vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza.
“Quando fui anunciado, foi um momento muito feliz,
por ter sido contratado pelo Athletico. Mas também foi
difícil pela pandemia. O campeonato parou, eu já estava há bastante tempo sem jogar. Treinava, mas não pude
ser inscrito no Campeonato Paranaense”, descreveu.
“Hoje [sábado], tive a oportunidade de jogar novamente após oito meses e graças a Deus foi um bom resultado
para o time. Também fiquei feliz com meu desempenho
pessoal”, continuou o jogador.
Aguilar venceu duelos, teve uma precisão muito grande nos passes e viu os companheiros decidirem
o jogo no ataque. Segundo o camisa 23, o trabalho em
equipe fez a diferença “O trabalho do time facilita o que
eu faço. Sempre tenho opção, linha de passe. Conseguimos executar da melhor maneira o que a equipe vem
treinando. Sei que tenho muito a melhorar, foi meu primeiro jogo e ainda vou evoluir”, disse Aguilar.
Como disputou a última edição do Brasileirão pelo
Santos, ele conhece a dificuldade da competição e sabe o
valor que teve a vitória fora de casa.
“O Athletico sempre quer ganhar. Jogamos para ganhar e o resultado foi ótimo. A ideia é continuar da mesma forma, somando pontos, pois o campeonato é muito
difícil”, finalizou. (Assessoria)
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taxas. Código 005. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento Mobiliado localizado na Rua Aimoré,
312, Edifício Aimoré, La Salle. 02
quartos sendo 01 deles suíte com
hidromassagem e closet, sala
com dois ambientes e 02 vagas
de garagem. Aluguel R$ 1550,00
+ taxas. Código 317. Acesse
www.habitar.imb.br ou entre em
contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Atkrom Empreendimentos – Aluga Apartamento Novo no Ed.
Aliane Tonial com 2 quartos Sala
Cozinha Banheiro, 1 vaga de garagem,
ótima Localização na
rua Tocantins no bairro Vila Isabel. Valor: R$ 1.200,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
atkrom.com.br. Referência: AP813
--------------------Ederson Imóveis aluga apto no
Centro com 01 quarto, sala, cozinha/lavanderia, bwc e garagem individual. R$ 650,00 + taxas. CRECI/PR 06596-J. Agende

dorin próximo do colégio das
irmãs Teatinas. Interessados entrar em contato: 46 99977 8575

Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central
de Pato Branco!! Com 98.10 m²
de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte
Sala, Cozinha com churrasqueira
Banheiro social, Área de serviço 2
elevadores 1 vaga de Garagem Ótimo acabamento, (laminado e porcelanato) Área de lazer completa
Salão de festas. Playground com
campo de futebol. Fica situado ao
lado da Prefeitura Municipal, próximo de mercado, hospital e uma
quadra da praça central e igreja
Matriz. Valor: 1.250,00+ condomínio (170,00). Maiores informações:
Mariely Corretora de Imóveis e Realize Correspondente Caixa, Creci
32792. Contato: (46) 99105-8064.
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada,
Em frente ao Patão Supermercado.
--------------------Aluga-se apartamento com 2 quartos mais uma suíte, sala, cozinha grande, sacada, garagem
individual, salão de festa. Localizado na Rua Itabira, Bairro Ca-

--------------------Alugo apartamento no Ed. Bertinatto, Av. Tupi, 3281. Localização privilegiada, em frente a nova farmácia Droga Raia
e supermercado Center Baixada, ao lado da faculdade Mater
Dei, do supermercado Patão
e calçados São José. Possui
03 dormitórios, sala, cozinha
(com móveis e fogão) e banheiro. Valor do aluguel R$
1.250,00 (Já incluso: condoóptica). Medidores de energia
e água individuais. Opção por
vaga de garagem. Fone/Whatsapp: (46) 99108-5208 com Rovian Bertinatto. Acesse fotos
e vídeos em facebook.com/
BertinattoEmpreendimentos.
--------------------Apartamento Locação Edifício San
Marino Rua Barão do Rio Branco Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 02 vagas de
garagem por apartamento, Medidor de Água e Gás individual, sacada com churrasqueira e ponto de gás, plataforma de elevação

para portadores necessidades especiais, salão de festas com playground, água quente em todos
os ambientes, ponto de ar condicionado em três ambientes. Creci
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Apartamento localizado na Rua
Caramuru, 586, Centro, Ed. Rostirolla, Centro. 02 quartos, sala,
banheiro e 01 vaga de garagem. Aluguel R$ 1000,00 + taxas. Código 138. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J
--------------------Habitar Aluga: Apartamento localizado na Rua Itabira 1800, Ed.
Belluno I, Centro. 02 quartos,
sala com sacada e churrasqueira, banheiro e 01 vaga de garagem. Aluguel R$ 1150,00 + taxas. Código 305. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento 603
localizado na Rua Iguaçu, 804,
Edifício Ararate, Centro. 01 quarto, cozinha com balcões e 01 vaga
de garagem. Aluguel R$ 910,00 +

4150 / 99933-5074. Mais opções
em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamentos, localizados na Rua caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,75
m², sendo 01 cozinha com moveis planejados, 01 sala de tv,
01 bwc social, 01 area de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01 vaga
de garagem. Valor da locação
R$ 1.100,00 + taxas. Consulte-nos no site: http://www.fameximoveis.com.br/ Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
--------------------Famex imobiliária aluga apartamentos Studios, localizado na
Rua Itacolomi n° 830, esquina com
a Rua Caramuru, centro, área Privativa de 37,00 m², sendo 01 cozinha planejada, 01 bwc. Valor
da locação R$ 1.100,00. Consulte-nos no site: http://www.fameximoveis.com.br/ Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 501 B, localizado na Rua
caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 77,00 m²,
sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01
bwc social, 01 area de serviço, 01
suíte, 01 quarto, 01 vaga de garagem, sacada com churrasqueira. Valor da locação R$ 1.350,00
+ taxas Consulte-nos no site:
http://www.fameximoveis.com.br/
Fone:
3220-8030/
Whats

99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Monte Moriah Localizado na Rua Tamoio - 865
Centro - (a duas quadras do antigo terminal). Apartamento - 904
mobiliado, composto de 01 quarto, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Aluguel R$ 1.000,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Edifício Rio Sena - Localizado
na Rua Carlos Carraro nº 67 centro - Apartamento - 404 bloco 02
- composto de 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro social, área de
serviço, sacada com churrasqueira e garagem. Aluguel R$ 750,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Antonio Milani Localizado na Rua Luiz Parzianello
- 62 -Bairro Fraron - (próximo da
Fadep e ao lado da churrascaria
três cantos). Apartamento - 102 composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, sacada e garagem. Aluguel
R$ 800,00 + cond. +/- R$ 100,00.
Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Padoan Filho - localizado na Rua Jaciretã - 465
centro - (em frente ao teatro municipal). Apartamento - 101 - a, composto de 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço,
e garagem. Aluguel R$ 820,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Betel - Apartamento - 303 bloco 02 localizado na
Rua Clevelândia, nº 1050, Bairro Fraron composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Aluguel R$ 550,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vendo apartamento no Centro, Rua Aimoré, 430 Apto-201
(2º andar), Ed. Norma Mariana, a duas quadras da Igreja
Matriz. Suíte + 2 dormitórios
+ dependência de empregada, BWC social, sala de estar e jantar conjugada, cozinha, lavanderia, BWC de
serviço e 1 vaga de garagem.
106,56 m² de área privativa e
139,96 m² de área total. Atenção investidor - imóvel locado.
Apartamento reformado. Conta com cômodos amplos, difícil de encontrar atualmente
nos novos empreendimentos.
R$ 350.000,00. Fone/Whatsapp: (46) 99108-5208 com Rovian Bertinatto. Acesse fotos
e vídeos em facebook.com/
BertinattoEmpreendimentos.
--------------------Vende-se: apartamento no residencial Leoní: Rua Tapejara
n.º314, centro; 01 suíte mais 02
dormitórios, 01 banheiro social,
01 sala de tv / jantar, churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga
de garagem privativa. - móveis
sob medida, 03 apartamentos por
andar, excelente privacidade, teto
com rebaixamento em gesso, elevador, salão de festas na cobertura. R$ 320.000,00. Telefone: (46)
3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-

4087 / 9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
------------------Vendo apartamento no bairro
Neva em Cascavel, Rua Curitiba, 1417, Ed. Munique. Possui
2 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, BWC e 2 vagas de
garagem. 60,67m² de área privativa e 96,97 m² área total.
Atenção investidor - imóvel locado. 15 min de ônibus ou 7
min de carro para a Unioeste,
e 3 min de carro até o centro.
R$ 195.000,00 à vista. Aceito
troca por imóvel em Pato Branco ou veículo (Valor para troca
R$ 225.000,00). Fone/Whatsapp: (46) 99108-5208 com Rovian Bertinatto. Acesse fotos
e vídeos em facebook.com/
BertinattoEmpreendimentos.
--------------------Vendo apto Novo, com 86m² no
Bairro Fraron. Sendo: Sala, 02
quartos, banheiro, cozinha, churrasqueira, lavanderia e garagem.
Excelente acabamento! Valor R$
nômica. Tratar (46) 9 9919-0240
--------------------Edif. Ímola Apartamento com 115
m², suíte mais dois quartos, sacada com churrasqueira, garagem individual. Centro próximo
Supermercado Center e Ampernet. Valor R$ 299.000,00 Tratar
(46)9-8404-0568 Creci-PR 1.530-J.
--------------------Vendo apartamento no Edifício
Ana, localizado na Rua Aimoré
esquina com Itabira. Com 3 dormitórios, sendo uma suíte completa mobiliada, banheiro com
balcão, box em vidro temperado
e grande banheira de hidromassagem. Mais dois dormitórios menores, e um banheiro social com
balcão. Sala ampla com lareira, duas amplas sacadas sendo
uma com churrasqueira e mobiliada. Cozinha e área de serviço
também montadas com mobília,
2 vagas de garagem separadas, e
depósito. Tratar (46) 9 9132-6238
--------------------Vende-se estúdio na cobertura nº
801 Edifício Topázio. Contendo
42,43m² privativo. Interessados tratar pelo whatsapp (46) 99101-3174
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento localizado
no Edifício Osvaldo Paulo Piassa
- Rua Itabira esquina com Tapajós, possui 1 suíte + 02 quartos,
sala grande para 02 ambientes,
cozinha, banheiro social, lavanderia, dependência de empregada com banheiro, 1 vaga de
garagem.
Valor:
320.000,00.
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
------------------Ciro Imóveis Vende: Apartamento no Edifício Esmeralda na Rua
Itabira esquina com a Rua Itapuã
- 01 suíte mais 02 quartos, lavabo, espaço gourmet com churrasqueira e fechamento sistema reiki,
02 vagas de garagem. A partir de
R$ 460.000,00. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Apartamento Edif. Piacenza 161
m², suíte mais dois quartos com
móveis planejados, próximo Center Centro Supermercados, Rua
Itabira, esq. com Goianazes Centro. Tratar (46)9-8404-0568 /
(46)9-8404-0572 Creci 1.530-J PR.
--------------------Ed. Luiza 113 m², 2 quartos revitalizado, com garagem. Valor: R$
299.000,00. Tratar: Tel. 9 8404 0568
/9 8404 0572. Creci-Pr 1.530-J

Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Barracão no Parque Das Indus-
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tecnológico), nova, composta de
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem. Aluguel R$ 850,00. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

trias - barracão localizado no Parque Industrial Teofelo Petrycosk.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Ciro Imóveis Vende: Sobrado no
bairro Fraron: 03 dormitórios, sacada, banheiro social, sala de tv/jantar, cozinha, lavabo, churrasqueira,
lavanderia,01 vaga de garagem.
Valor R$ 290.000,00. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br,
endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Ciro Imóveis Vende: Casa na Rua
Silvestre Ambrósio Franchin, n.º
63, bairro Fraron 03 dormitórios,
banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 01 vaga
de garagem. Valor R$ 240.000,00,
aceita terreno de menor valor como
parte de pagamento. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br,
endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Favero Corretores De Imóveis – Aluga: Porão no Centro de Pato Branco, Localizado na Rua Nereu Ramos, 400. Possui 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro e área de serviço.
Valor: R$ 930,00 com R$ 80,00
de desconto por pontualidade
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------

Imobiliária Acacio Imóveis aluga
Casa residencial com ponto comercial de Mercearia, 100,00 m² Rua do
Príncipe nº 1302, Bairro São Cristóvão da Cidade de Pato Branco –
Pr. Valor R$ 800,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Imobiliária Acacio Imóveis aluga
Casa residencial 100,00 m² Rua
Tuiuti nº 11, Bairro Pinheirinho da
Cidade de Pato Branco – Pr. Valor R$ 800,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Sobrado - 01 - sito a Rua Benjamin Constante - 276 Bairro Jardim
Primavera, composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, sacada e garagem. Aluguel R$ 650,00. (cada).
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga
Sobrado - Localizado na Rua Nereu Ramos - 1345 Bairro Vila Izabel próxima capela do bairro. Sobrado
composto de 01 suíte com sacada
+ 02 quartos, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, banheiro social, área de festa com churrasqueira e garagem. Aluguel R$ 1.100,00.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casa – Bairro Fraron - Localizada na Rua Augusto Redivo nº
44 Fraron (aos fundo do parque

Vendo casa no Bairro Vila Izabel, com 210m2, uma suíte, mais dois quartos, sala de
TV, sala de estar e jantar, cozinha com móveis Gava, lavanderia, churrasqueira e vaga
para dois carros. Laje, aquecimento central, alarme monitorado. Tratar: 46-98803-3773.
--------------------Vende-se 02 casas, Rua Tocantins com Valdemar Viganó, 561, 1/2 quadra da Avenida Tupi próximo ao centro,
terreno de 300 metros. Valor: R$ 300.000,00. Contato: Joacir (46) 9 9125-4277.
--------------------Vendo excelente casa no bairro
Cristo Rei próxima da UPA, aceita apartamento de menor valor,
com: 3 dormitórios, sendo uma
Suíte c/ closet, Lavabo e banheiro social, Sala com mezanino Lareira Cozinha em conceito aberto
Varanda com churrasqueira Pergolado de madeira 03 vagas de garagem. Pisos em porcelanato e laminado de madeira Aquecimento
de água a gás, Área construída:
160,22 m². Área de terreno: 361,94
m². Próximo da UPA. Bairro Cristo Rei. Pato Branco. Agende sua
Visita!! Realize Correspondente
Caixa e Mariely Corretora de Imóveis. Creci 32792. Telefone: (46)
98800-9572 ou (46) 99105-8064
Avenida Tupy, n° 3204, Baixada Em Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vende-se Casa próximo Bianchi Peças e Havan 95 m² com
laje, água quente, suíte mais dois
quartos, garagem 2 carros. Valor R$ 299.000,00 Tratar (46)98404-0568
Creci-Pr
1.530-J.
--------------------Vende-se casa mista com 80mts,
contendo sala, copa, cozinha bwc
social, 03 quartos sendo 01 suíte.
Lote de 360 mts sobra de terreno
para futura construção. Valor: R$
214,000,00. Interessados entrar em
contato pelo fone 46 9 9913-1420
--------------------Sobrado Condomínio Tarso, Sobrado com 61 m² Superior: 02
quartos, banheiro social. Térreo:
Salas, Cozinha, área de serviço,
fundos lavanderia com churrasqueira, Vaga de garagem. Cozinha com armários e pia. Banheiros com balcões / box.Forro Laje
com acabamento em gesso. Piso
porcelanato. Toda iluminação LED
R$ 160.000,00 (46) 98404-0568 /
(46) 9-8404-0572 Creci-Pr 1.530-J.
---------------------

Sobrados no Fraron, próximo antiga Ass. Cattani. Fino padrão
construtivo. De R$ 360.000,00 à
R$ 450.000,00. Rua Augustinho
Tatto e Dozolina Dagios. Prontos para entrar e morar! Tratar
46-9-8404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se: casa no bairro Parzianello: 02 suítes + 02 demi-suítes, 02
lavabos,01 sala de tv com lareira,
01 sala de jantar, 01 jardim interno,
01 salão de festas, 01 despensa,
01 lavanderia, 03 vagas de garagem, 01 piscina. Casa com laje,
coberta com telha, encanamento para água quente, aquecimento
solar da piscina, ar condicionado,
móveis planejados, aberturas em
alumínio, portas em laca, piso cerâmica e laminado. Telefone: (46)
3025-3557 / Whatsapp (46) 999714087 / 9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
--------------------Casa à venda no Vila Izabel com
cozinha, sala conjugada, escritório, WC social, 01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com
churrasqueira, lavanderia, dispensa, com 150,00m² construído e
84,39m2 averbado mais espaço
para construir piscina, toda murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
-------------------Vendo ótima casa nova com
60m², na entrada do Bairro São Francisco, a uma quadra do pinheiro da rua Tocantins. Sendo: 03 quartos, sala,
cozinha, área coberta para lavanderia, churrasqueira privativa coberta e outras duas
coletivas, em condomínio fechado. Ótima localização e segurança. Tratar pelo fone /
WhatsApp: (46) 99972-1340.
-------------------Ederson Imóveis vende casa
semimobiliada,
em
condomínio fechado, com 02 quartos, sala 02 ambientes, bwc, cozinha, lavanderia e garagem.
Ficam móveis sob-medida. Bairro Fraron. Oferta: R$ 145.000,00.
CRECI/PR 06596-J. Agende uma
/ 99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
-------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Casa no Bairro Industrial em
condomínio fechado com 2 quartos, banheiro, sala e cozinha conjugada, lavanderia externa e
câmeras de segurança no condomínio, área de 42 metros construído Valor: R$ 128.000,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
atkrom.com.br. Referência: CA816
-------------------Atkrom Empreendimentos – Casa
no Bairro Cristo Rei com 2 quartos + 1 Suíte 1 sala de jantar + 1
sala de estar 2 banheiros Edícula com churrasqueira, 3 vagas de
garagem, Lage podendo construir mais um pavimento, Terre-

no com área de 360 Metros Total Valor: R$ 550.000,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
atkrom.com.br. Referência: CA805
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende Ou Aluga: Sobrado no bairro São Luiz com Área construída
de 130 m². Possuí 01 suíte com
sacada + 02 quartos, Sala, Cozinha, Lavanderia, Banheiro social, Lavabo, Área de serviço e
Garagem. De R$380.000,00 por
R$ 360.000,00 Estuda propostas! Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa no bairro Fraron,
possui 02 Dormitórios grandes,
Sala de estar, Cozinha, 1 Banheiro, área externa com churrasqueira e Lavanderia, casa segura com
grades em todas as janelas, toda
murada e com portões. Localizada na Rua Letícia Chioquetta
n°37. Valor: Baixou o valor de R$
150.000,00 para R$ 145.000,00
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa nova no Loteamento Vila Matilde. Com 02 quartos,
Sala, Cozinha, Banheiro e Garagem. Possuí laje e toda murada.
Área total de terreno 190 m², sendo
54 m² construídos. R$170.000,00.
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa no Bairro São Francisco. Localizada na Rua Artibano Sutile n° 1225, Área de
total de 281,64 m² e área construída de 99,60 m². Possui Uma

Suíte + 2 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro, área de serviço, Garagem com churrasqueira.
Oportunidade baixou o valor de
R$ 370.000,00 para R$ 360.000,00
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Vende-se linda chácara na Comunidade de São João Batista,
zona rural de Pato Branco-PR,
á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m² contendo: casa em alvenaria, galpão
para carros e trator, galpão para
gado leiteiro, 4.500m² de aviários
construídos com equipamentos para galinha poedeira, três
casas de madeira. Valor a tratar
com proprietário. Aceita imóveis
como parte do pagamento. Contato: (46) 98801-5115 (whatssap)
ou (46) 99129-0548 (whatssap).
--------------------Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na beira do
Rio Chopin, possui sobrado misto
com 200m² e uma casa de madeira
de 100m², contém mais de 200 pés
de frutas de várias espécies e uma
água composta de 25%de mineral.
Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
--------------------Vendo Fazenda para Gado com
24,26 Alqueires para gado,
acesso entre Pato Branco e Itapejara, pronta com mangueira coberta, casa para moradia,
ótimo de água, açude, rio. Valor
1500 sacas por alqueire. Fone
46 98804 8570 Barreto corretor de imóveis CRECI 23899
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calizada na Av Tupi,
to Rei. Valor R$
aceita
automóvel
cio. Tratar: (46)

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor
valor. Interessados entrar em contato pelo fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se
Toyota
Etios
XS
1.5, completo, 2014/2014. Interessados entrar em contato pelo fone (46) 99101-2996.
--------------------Vende-se Toyota Etios X 1.3, com
ar condicionado, direção, vidros elétricos, 2014/2014. Interessados entrar em contato pelo fone (46) 99101-2996.
--------------------Vende-se CRV – LX, 2.0, ano 2013,
câmbio automático, completa, cor
63.000,00 na troca R$ 65.000,00.
Estuda-se
troca.
Informações: (46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h,

--------------------Vendo linda Fazenda interior de Clevelândia, contendo 300 alqueires sendo 200
de lavoura, com toda estrutura pronta, com sede para moradia e casa para funcionários.
Mais informações pelo fone
46 988048570 Barreto Corretor de Imóveis CRECI 23899.

Habitar Aluga: Sala comercial localizada na Rua Tapir, 1222, Centro,
Edifício Galeazzi, área de 425m²,
possui 03 banheiros e 01 copa. Estuda-se desconto para os primeiros anos. Aluguel R$ 10.000,00 +
taxas. Código 316. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
-------------------Famex imobiliária aluga sala
02, localizado na Rua Itabira, n° 1412, centro, área privativa de 152,00 m², sendo 01 copa,
02 bwc, mezanino. Valor da locação R$ 4.500,00 + taxas. Consulte-nos no site: http://www.fameximoveis.com.br/ Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------Famex imobiliária aluga sala
01, localizado na Rua Itabira, n° 1402, centro, área privativa de 138,00 m², sendo 01
copa, 02 bwc, mezanino. Valor
da locação R$ 4.000,00 + taxas
Consulte-nos no site: http://
www.fameximoveis.com.br/
Fone:
3220-8030/
Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Sala comercial - sala comercial
localizada na Rua Itacolomi n°2715
no Bairro Amadori com 45m² e com
01 banheiro - aluguel R$ 1.300,00.
Fones:
46-3225-1769/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vende-se loja em área central,
com toda estrutura de funcionamento, com estoque em roupas,

presentes, artigos de artesanatos, bebidas e perfumes em geral.
Atendendo seus clientes a 8 anos.
Aceita como forma de pagamento carro ou terreno Valor sob consulta. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
------------------Vende-se ou permuta - se quatro conjuntos comerciais no Edifício Caramuru Center, todo 5º
andar, em Pato Branco. Em frente à Prefeitura Municipal de
Pato Branco. Interessados entrar em contato pelos telefones:
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro. Terreno de esquina com 900 m² com
a mais bela vista da cidade. Aceito
veículos ou imóveis como parte do
pagamento. Tratar (46)99112-9660.
--------------------Oportunidade de Negócios: Vendo terreno área central de Pato
Branco c/611,52m², por menos
de 600 reais o m², na Rua Iguaçu, com 14 metros de frente x
43,68 fundo. Valor R$ 350.000,00.
Aceita carro de até 40.000 - Interessados chamar WhatsApp (46)
9 8404-1525 ou 46 99916-6637
--------------------Vende - Loteamento Forselini/Shopping, vende ótimos Lotes Residenciais e Comerciais,

xa e Mariely Cattoni corretora de
imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se somente terreno com
429,60m², localizado na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel com 612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
--------------Ederson Imóveis vende terreno
com 600m2, todo murado. Rua
Curitiba. R$ 175.000,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma vi99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------Vende-se lote com relevo plano
400,00 m² na Rua Itabira Bairro Jardim Primavera em Pato Branco-Pr.
Valor R$ 400.000,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------Atkrom Empreendimentos – Vende Terreno Bairro Parque do
Som com 450 Metros total medindo 15 metros de frente e
30 metros de fundos ótima localização asfaltado. Valor: R$
195.000,00. Fones: (46) 30254901, (46) 99116-0809 (Aliane)
CRECI: 15943F / CNAI: 09827.
Confira nosso site: www.atkrom.

com.br.
Referência:
TE802
--------------Atkrom Empreendimentos – Vende
Terreno de frente a Policia Rodoviária em Mariópolis medindo 1.750
Metros total, ótimo par acomercio. Valor: R$ 180.000,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
atkrom.com.br. Referência: AR797
--------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Jardim Primavera, lotes a partir
de 372,00m²no valor de R$ 500,00
o m². Entrada, restante parcelado
direto com o proprietário. Pronoutros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
--------------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Vó Normélia, bairro Fraron,
próximo a Faculdade Fadep, lotes a partir de 259,00m² no valor a partir de R$ 90.000,00, entrada, restante parcelado em até

--------------------Vende-se Corsa Premium sedan
1.4, ano 2008, na cor branca, c/ar
cond., D.H., V.E., T.E., alarme, jogo
de rodas, bancos em couro. Valor
ou na troca R$ 21.000,00, recebo
moto com partida elétrica na troca. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
--------------------Vende-se Cronos, 1.3, GSR automatizado, 2018/2019, completo, mais
multimidia, com apenas 12.900 km,
com manual, chave reserva, e nota
Fipal de Pato Branco. Valor à vista
a combinar, recebo carro de menor
valor. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,

imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779.
-

calizada na Av Tupi,
to Rei. Valor R$
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automóvel
cio. Tratar: (46)

Bairro Cris50 000,00,
no
negó99931-0776

Estou disponibilizando serviços de
diarista, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços gerais. Com experiência comprovada e referência.
Tratar: DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959
-----------------Valdir está à procura de trabalho
em Pato Branco, tem experiência
em pintura, jardinagem, e serviços
gerais. Contato 45 – 99141-8902
-----------------Contrata-se: Representante comerdoeste do Paraná, prospectando
novos clientes, elaborando propostas, efetivando negociações
e formalizando pedidos.Necessáca. Interessados deverão encaminhar currículo para rh@prioriza.me
ou comparecer na sede da Prioriza terceirizações. Rua Osvaldo Aranha, 377, Sala 5, Centro,
Pato Branco-PR. Contato: (46)
99130-6777 ou (46) 3025-6777
-----------------Contrata-Se Desenvolvedor Web
Conhecimentos: Backend NodeJS
e Angular Diferencial: desenvolvimentos de e-commerce, utilização
de terminal Linux e conteinerização
(Docker). Vaga para Pato Branco –
PR. Interessados deverão encaminhar currículo para rh@prioriza.me
ou comparecer na sede da Prioriza terceirizações. Rua Osvaldo Aranha, 377, Sala 5, Centro,
Pato Branco-PR. Contato: (46)
99130-6777 ou (46) 3025-6777
--------------------Contrata-se E-Commerce - Manutenção e inclusão de produtos no
site da empresa e Marketplaces,
rastreamento das vendas, controle do faturamento, pós vendas. Habilidades em ERP, vendas on- line,
informática, editor de imagens, comercial vendas. Interessados deverão encaminhar currículo para
rh@prioriza.me ou comparecer
na sede da Prioriza terceirizações
Rua Osvaldo Aranha, 377, Sala 5,
Centro, Pato Branco-PR. Contato:
(46) 99130-6777 ou (46) 3025-6777

ANUNCIE AQUI

Bairro Cris50 000,00,
no
negó99931-0776

os preços dos três últimos em
promoção. O melhor investimento da cidade e região, aproveite! Agora é hora de comprar,
antes da inauguração do Shopping. Fale direto com o proprietário pelo Fone/WhatsApp (46) 99972-1340 – Face:
Aires Afonso Forselini ou e-mail aaforselini@wln.com.br”.
--------------------Bairro Vila Izabel/Pinheiros/Parte
Alta Ótimo posição solar / Acima
do nível da rua 70% Murado 643
M² Frente de 15 metros Rua Epitácio Pessoa Oferta R$ 350.000,00
Imóvel de Face Norte com vista panorâmica. Tratar (46)-9-8404-0568 /
(46) 9-8404-0572 Creci-Pr 1.530-J.
--------------------Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m²,
R$ 140.000,00. Gostou? Entre
em contato e Agende uma Visita!! Realize Correspondente Cai-

O JORNAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER TIPO DE ANÚNCIO APRESENTADO NESTE CADERNO

Caderno Integrante da Edição nº 7698 | Pato Branco, 11 de agosto de 2020

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como ﬁnalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020 – REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2020
Processo Licitatório Nº 49/2020 – HOMOLOGADO EM: 06/08/2020
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 07/08/2020 à 06/08/2021)
DETENTORA: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA – ME - CNPJ: 78.070.281/0001-46.
OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de paver, grama e mão de obra para instalação de tachão para
o uso do departamento do município, visando à manutenção e conservação dos espaços públicos, visando à
manutenção e conservação dos espaços públicos, nos termos das condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico
nº 28/2020, seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição, e conforme
descrito abaixo:

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Z1 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI, torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença Prévia, para a atividade de comércio e varejo de
peças e acessórios novos para veículos automotores, a ser implantada na Rua
das Canelas - Prolongamento, bairro Cristo Rei, Município de Chopinzinho/PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS AGUIAR & COSTA LTDA, torna
público que irá requerer junto ao IAP, a Renovação de Licença de Operação
para a atividade de posto de combustiveis para veículos automotores, instalada
na Rodovia PR 458 s/n, bairro Covo, Município de Mangueirinha/PR.
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
NESTOR JOÃO BERTINATO & CIA. LTDA, torna público que recebeu do
IAP a Renovação da Licença de Operação, para a atividade de abatedouro de
bovinos, instalada na Rodovia BR 158 s/n, Bom Retiro, Município de Pato
Branco. Licença nº 188042-R2 Validade 06/08/2026.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS PATO BRANCO LTDA EPP, torna público que recebeu do IAP a Renovação da Licença de Operação,
para a atividade de Industria de produtos de matéria plástica, instalada na
Rodovia BR 158 km 378 nº 3930, Parque das Industrias, Município de Pato
Branco. Licença nº 187849-R2 Validade 06/08/2026.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS MÍNIMAS

QTDE.

UNID.

5

Fornecimento de Grama em Leiva, tipo Esmeralda,
dimensões máximas permitidas da leiva de 60x40 cm, livre
de ervas daninhas. A serem entregues do Perímetro Urbano
de Bom Sucesso do Sul –Pr. MARCA: NEGRELLO.

4.000

m²

VALOR
UNI. (R$)
R$ 4,85

VALOR TOTAL
ITEM (R$)
R$ 19.400,00

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 19.400,00 (Dezenove Mil e Quatrocentos Reais).
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração
Municipal durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal
nº 8.666/1993.
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária n.º 06.00 Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos;
15456200062.012 Atividades Operacionais da Divisão de Obras e Serviços Urbanos 33.90.30; Material de Consumo;
Despesa:159; 33.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; despesa 1322.
Bom Sucesso do Sul, 07 de Agosto de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 100/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020 -

). HOMOLOGADO EM 07/08/2020.

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para iniciar
a execução dos serviços, contados da expedição da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. O prazo máximo para
execução dos serviços é de 8 (oito) meses consecutivos, contados da data de expedição dessa Ordem de Serviço,
a empresa deverá apresentar a ART ou RRT de execução com comprovante de pagamento e assinada, a CNO/CEI,
e também solicitar junto a prefeitura o alvará de construção /execução, devem ser solicitados/apresentados em até
2(dois) dias após a ordem serviço. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da
sua assinatura, podendo ser prorrogado por motivo justificado aceito pelas partes.
VALOR GLOBAL E RECURSOS FINANCEIROS: Pela execução do objeto ora contratado o Contratante pagará à
Contratada o valor de R$ 350.540,00 (Trezentos e Cinquenta Mil e Quinhentos e Quarenta Reais). Para o
pagamento decorrente à execução do objeto da licitação em epígrafe, recurso próprio, sendo que o pagamento será
efetuado através da dotação orçamentária: 05.00 Departamento de obras e Serviços rodoviários; 05.01 Divisão de
Serviços Rodoviários; 2678200051.0030 Pavimentação com pedras irregulares e/ou recap. Asfáltico em estradas
vicinais e ampliação de pontes;44.90.51 Obras e instalações; Despesa 1625.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.
Bom Sucesso do Sul-PR, 10 de Agosto de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

). HOMOLOGADO EM 07/08/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020 – REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2020

CONTRATADA: HIPERPAVI ASFALTOS LTDA – CNPJ: 13.480.684/0001-18.

Processo Licitatório Nº 49/2020 – HOMOLOGADO EM: 06/08/2020

OBJETO: contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação Asfáltica a ser executado no trecho no
trecho da estrada vicinal com início no perímetro urbano sentido Comunidade São João Batista, com extensão de
1,200 km e largura de 6,0 metros no município de Bom Sucesso do Sul, Orçamento, Cronograma de Execução e
Memorial Descritivo em anexo ao Edital.

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 07/08/2020 à 06/08/2021)
OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de paver, grama e mão de obra para instalação de tachão para
o uso do departamento do município, visando à manutenção e conservação dos espaços públicos, visando à
manutenção e conservação dos espaços públicos, nos termos das condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico
nº 28/2020, seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição, e conforme
descrito abaixo:
VALOR
VALOR TOTAL
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS MÍNIMAS
QTDE. UNID.
UNI. (R$)
ITEM (R$)
Piso Intertravados Antiderrapante e Vibro Prensados "Tipo
Paver" na cor cinza, retangular, nas dimensões de 10cm x
20cm x 8cm. Material com resistência mínima de 35 Mpa,
2
1.500
M²
R$ 47,00
R$ 70.500,00
que esteja dentro das normas técnicas da NBR 9781/87,
entregues do Perímetro Urbano de Bom Sucesso do Sul –Pr.
MARCA: DERIVADOS PB.
Piso Intertravados Antiderrapante e Vibro Prensados "Tipo
Paver" na cor cinza, retangular, nas dimensões de 10cm x
20cm x 6cm. Material com resistência mínima de 35 Mpa,
3
3.000
M²
R$ 35,00
R$ 105.000,00
que esteja dentro das normas técnica da NBR 9781/87,
entregues do Perímetro Urbano de Bom Sucesso do Sul –Pr.
MARCA: DERIVADOS PB.
Piso Intertravado "Tipo Paver Tátil" Alerta e Direcional na cor
vermelho, retangular, nas dimensões de 10cm x 20cm x 6cm.
Material com resistência mínima de 35 Mpa, que esteja
4
700
M²
R$ 52,83
R$ 36.981,00
dentro das normas técnicas da NBR 9781/87, entregues do
Perímetro Urbano de Bom Sucesso do Sul –Pr.
MARCA: DERIVADOS PB.
1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 212.481,00 (Duzentos e Doze Mil Quatrocentos e Oitenta e Um
Reais).
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultandose a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação
ITEM

orçamentária n.º 06.00 Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos;
15456200062.012 Atividades Operacionais da Divisão de Obras e Serviços Urbanos 33.90.30; Material de Consumo;
Despesa:159; 33.90.39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; despesa 1322.
Bom Sucesso do Sul, 07 de Agosto de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para iniciar
a execução dos serviços, contados da expedição da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. O prazo máximo para
execução dos serviços é de 5 (cinco) meses consecutivos, contados da data de expedição dessa Ordem de Serviço,
a empresa deverá apresentar a ART ou RRT de execução com comprovante de pagamento e assinada, a CNO/CEI,
e também solicitar junto a prefeitura o alvará de construção /execução, devem ser solicitados/apresentados em até
2(dois) dias após a ordem serviço. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da
sua assinatura, podendo ser prorrogado por motivo justificado aceito pelas partes.
VALOR GLOBAL E RECURSOS FINANCEIROS: Pela execução do objeto ora contratado o Contratante pagará à
Contratada o valor de R$ 658.656,02 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis
Reais e Dois Centavos). Para o pagamento decorrente à execução do objeto da licitação em epígrafe, recurso
próprio, sendo que o pagamento será efetuado através da dotação orçamentária: 05.00 Departamento de obras e
Serviços rodoviários; 05.01 Divisão de Serviços Rodoviários; 2678200051.0030 Pavimentação com pedras
irregulares e/ou recap. Asfáltico em estradas vicinais e ampliação de pontes; 44.90.51 Obras e instalações; Despesa
1625.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.
Bom Sucesso do Sul-PR, 10 de Agosto de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 – Registro de Preços nº 29/2020 -

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com a
Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 32/2020, que teve
como objeto o Registro preços para futuras e eventuais contratações de serviços de inseminação artificial no rebanho
bovino, visando à melhoria genética do rebanho do Município, destinado ao atendimento do Programa Leite Bom,
instituído pela Lei Municipal nº 818, de 16 de junho de 2010 a ser utilizada conforme necessidade do município e
conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital,
HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA - ME, com o CNPJ Nº 31.047.654/0001-02, conforme descrição e
valores abaixo relacionados:
Item

Descrição dos Serviços:

Qtde.

Unid
.

Valor Unit.
(R$)

Valor Total do
Item (R$)

1

Prestação de serviço de inseminação artificial no rebanho bovino em
todo território Municipal: Custear as despesas de pessoal, veículo e
combustível. O sêmen, nitrogênio líquido, luvas e bainhas serão
fornecidos pela Prefeitura - Departamento de Agricultura, Pecuária e
Meio Ambiente, e o prestador de serviço responsabilizar-se-á pela
armazenagem e qualidade do sêmen, mantendo-o em boas condições
de conservação; deverá abastecer o botijão criogênico com nitrogênio
líquido, periodicamente e sempre que necessário; emitir relatório
mensal de inseminação a ser entregue junto com os comprovantes de
inseminação assinados pelo produtor; deverá estar à disposição, todos
os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, mediante serviço
de plantão, informando no mínimo duas linhas telefônicas; o
atendimento deverá ser impreterivelmente em horário previamente
agendado com o proprietário do animal a ser inseminado, respeitando o
comportamento reprodutivo do animal, deverá possuir no mínimo 01
(um) profissional (inseminador), para executar os trabalhos, ter no
mínimo 01 (um) veículo para o bom atendimento dos produtores de
Bom Sucesso do Sul - Pr.

1.000

Unid.

R$ 59,00

R$ 59.000,00

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 – REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2020
Processo Licitatório Nº 54/2020 – HOMOLOGADO EM: 07/08/2020
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 10/08/2020 à 09/08/2021)
DETENTORA: PRESTADORA DE SERVIÇO LIMPATO LTDA–EPP - CNPJ: 04.419.421/0001-02.
OBJETO: Registro de Preço de futuras e eventuais contratações de serviços de sucção (limpeza) de fossas sépticas
(de prédios públicos, fossas comunitárias e de casas de famílias de baixa renda que se encontram no Cadastro Único
para Programas Sociais-CadÚnico), com transporte e destinação final dos resíduos coletados em local apropriado, de
acordo com as quantidades e especificações do Termo de Referência constante do anexo I deste edital do Pregão
Eletrônico nº 30/2020, conforme descrito a seguir:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QTDE.

1

Serviços de Sucção (Limpeza) de Fossas Sépticas,
com Transporte Destinação em Local Apropriado.

M³

1.000

VALOR UNIT. VALOR TOTAL
(R$)
DO ITEM (R$)
34,00

34.000,00

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais).
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultandose a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
4. Os pagamentos serão efetuados na dotação orçamentária n.: 06.00 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos;

06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 1545200062.012 – Atividades Operacionais da Divisão de Obras e
Serviços Urbanos; 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Despesa: 1322; 08.00 – Departamento
de Ação Social; 08.01 – Divisão assistência Social e Promoção dos Direitos da Infância e Juventude; 0824400082.025
– Manutenção de Fundo Municipal de Assistência Social; 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Despesas 1343.
Bom Sucesso do Sul, 10 de Agosto de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

OBJETO: Credenciamento de 02 (dois) Orientador Social voluntariado para desempenhar função
junto a Secretaria de Assistência Social – CRAS, tendo em vista que não houve inscrição de
interessados no chamamento público nº 003/2020.
Período de Inscrição: 11/08/2020 até 25/08/2020.
Data de analise: 26/08 às 09:00hs.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Secretaria Municipal de Assistência Social.
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Assistência Social, ou pelo site:
http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php ou pelo telefone No. (046) 3246-1166/ e-mail:
licitacoespmsi@yahoo.com.br.
Saudade do Iguaçu, 07 de agosto de 2020.

CONTRATADA: SOLL – SERVIÇOS, OBRAS E LOGISTICAS LTDA - ME – CNPJ: 11.855.966/0001-27.
OBJETO: contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo 8.700m²
a ser executado no trecho iniciando no entroncamento para a comunidade de São Sebastião do Paraíso sentido com
a divisa de Município com extensão de 1,450 km e largura de 6,0 metros no interior do município de Bom Sucesso
do Sul, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo ao Edital.

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020 -

DETENTORA: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP - CNPJ: 79.847.687/0001-55.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 005/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 101/2020
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86

RESOLUÇÃO Nº 07/2020, DE 03 DE AGOSTO DE 2020.
Aprovação da Programação Anual de Saúde para o Exercício de 2021.
_____________
A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 11 de agosto de
2020, conforme Lei Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017.

Valor Total Homologado para o Fornecedor

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Dispensa de Licitação nº 57/2020, Processo nº 140/2020.
PARTES: Município de Pato Branco e Patoeste Eletro Instaladora Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de motobomba
autoaspirante BCA-41, para o tanque da célula de lixo orgânico, instalada
nas dependências do Aterro Sanitário Municipal, atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. VALOR: R$
6.455,00. DOT. ORÇ.: 921 - 9614. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Lei
8.666/93, em seu artigo 24, inciso II. Pato Branco, 10 de agosto de 2020.
Rua Tupinambá,
869–– Prefeito.
Sulina/Pr – CEP:
85565000
– Telefone:
32441304 - 84127376
Augustinho
Zucchi
Antonio
Cezar
Soares(46)
- Secretário
de Meio
E-mail: sulinasaude@hotmail.com
Ambiente.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ERRATA Nº 01
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020 – PROCESSO Nº134/2020
O Município de Pato Branco, através da Comissão Permanente de Licitações, torna
público aos interessados, que em atendimento a solicitação levada a termo pela
Secretaria Municipal de Engenharia e Obras através do protocolo nº 421338, fica
retificado os termos do Edital de Tomada de Preços nº 10/2020 - Processo nº
134/2020, destinado à contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de engenharia, consistentes na instalação de infraestrutura e cabeamento
estruturado de rede elétrica e lógica, na sede da Vigilância Sanitária, totalizando
uma área de intervenção de 782,10 m², no município do Pato Branco em
atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde e Secretaria de Engenharia e
Obras, conforme segue: FICAM ALTERADOS os itens 10.1.8 e 10.1.11 do
edital, passando a viger com a seguinte redação: 10.1.8.1 - 40(quarenta) tomadas
ou pontos de energia elétrica. 10.1.8.2 - 30 (trinta) pontos de rede
lógica/cabeamento estruturado. 10.1.8.3 - 30 (trinta) luminárias de embutir ou
sobrepor com lâmpada. 10.1.11.1 - 40(quarenta) tomadas ou pontos de energia
elétrica. 10.1.11.2 - 30 (trinta) pontos de rede lógica/cabeamento estruturado.
10.1.11.3 - 30 (trinta) luminárias de embutir ou sobrepor com lâmpada. Em virtude
das alterações, a data para emissão e atualização do Certificado de Registro
Cadastral, nos termos do Item 10.1.1.1 passará a ser até o dia 01 DE SETEMBRO
DE 2020. Assim o recebimento dos Envelopes nº 01 (um), contendo os
Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02 (dois), contendo a Proposta de
Preços, dos interessados dar-se-á até as 09 HORAS, DO DIA 04 DE
SETEMBRO DE 2020. A abertura dos Envelopes nº 01 (um) - Documentos de
Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 09h15min do mesmo dia.
As demais condições do Edital permanecem inalteradas. Pato Branco, 10 de agosto
de 2020. Gizeli Cristina Mattei - Presidente da Comissão Permanente de
Licitação - Portaria nº 409/2020.

R$ 59.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R$ 59.000,00 (Cinquenta e Nove Mil Reais)
Bom Sucesso do Sul, 10 de Agosto de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 71/2020

DATA: 24/07/20
ABERTURA: 07/08/20
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTOS COMPLEMENTARES EM
SAÚDE, EM REGIME DE PLANTÃO, PARA ATUAR NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO –
UPA 24H; conforme discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 71/2020

DATA: 24/07/20
ABERTURA: 07/08/20
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTOS COMPLEMENTARES EM
SAÚDE, EM REGIME DE PLANTÃO, PARA ATUAR NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO –
UPA 24H; 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 11 de agosto de 2020 - conforme
autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

B2

Edição nº 7698
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020 - PROCESSO Nº
141/2020
UASG Nº 450996
O Município de Pato Branco, através da pregoeira Mariane Aparecida
Martinello, designada pela Administração Municipal através da Portaria
n.º 002/2020, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu
cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET,
através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, que realizará
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, contendo itens de
participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, itens com cota reservada para participação exclusiva de
microempresa e empresa de pequeno porte e itens de ampla
participação de empresas em geral, objetivando a Implantação de
registro de preços para futura e fracionada aquisição de produtos de copa,
cozinha, higiene e limpeza, para atender as necessidades da Administração
Municipal; conforme especificações e exigências descritas no edital, sendo
a licitação do tipo
, com critério de julgamento “menor
, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº
10.520/2002, Decreto Municipal nº 8.574, de 01 de novembro de 2019,
Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações, Decreto nº 8.441, de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a
Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à
matéria. O preço máximo admitido para cotação global do presente objeto
é de R$ 5.220.342,57 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e
quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). O recebimento das
propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio
eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, horário
oficial de Brasília - DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE
INICIARÁ 09 (NOVE) HORAS DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020. O
inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente
(em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal
de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271,
Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br /
www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações, fones: (46)
3220-1511/1534, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 10 de
Agosto de 2020. Mariane Aparecida Martinello – Pregoeira.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2020. PREGÃO ELETRÔNICO n°
22/2020. EMPRESA: Palmarium Soluções Civis, Ambientais e Paisagísticas Ltda, inscrita
no CNPJ sob o nº 26.582.119/0001-03 e Inscrição Estadual sob o nº 9073650183,
doravante designada DETENTORA DA ATA. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO
DE PREÇO para futura eventual aquisição de mudas de árvores, flores e grama
esmeralda, para fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro
de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

31

34

DESCRIÇÃO
Ipê Roxo (Handroanthus
impetiginosus)Ipê Branco (Tabebuia
roseo-alba)Pitangueira
(Eugenia
uniflora)Chal-Chal
(Allophylus
edulis)Manacá
da
Serra
((Tibouchina mutabilis)
Extremosa
Cerejeira
(Eugenia
involucrata) Canela
Doce
(Cinnamomum verum) Quaresmeira
Palmeira imperial –
muda com no mínimo
4m de altura.
Buxinho
(buxus
sempervirens)
altura
minima 0,8m
Moreia branca

DIÁRIO DO SUDOESTE
11 de agosto de 2020

PUBLICAÇÕES LEGAIS
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2020. PREGÃO ELETRÔNICO n°
22/2020. EMPRESA: Marcelus Jacob Sandeski - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
11.700.973/0001-50 e Inscrição Estadual sob o nº 1280051660, doravante designada
DETENTORA DA ATA. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO DE PREÇO para
futura eventual aquisição de mudas de árvores, flores e grama esmeralda, para
fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços,
conforme necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.
ITEM
10

29
30

33
35
37
38
39
42
45
48

UNIT.
25,89

TOTAL
776,70

MARCA
PALMARIUM

20

UND

25,89

517,80

PALMARIUM

25

UND

26,35

658,75

PALMARIUM

ITEM
14

20

UND

26,89

537,80

PALMARIUM

15

10

UND

25,19

251,90

PALMARIUM

16

90
5

UND
UND

19,99
37,89

1.799,10
189,45

PALMARIUM
PALMARIUM

17

10

UND

27,35

273,50

PALMARIUM

10
20

UND
UND

26,89
276,89

268,90
5.537,80

PALMARIUM
PALMARIUM

50

UND

49,90

2.495,00

PALMARIUM

50

UND

8,96

448,00

PALMARIUM

18
19
20

O Prefeito do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, MAURO CESAR CENCI no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Legislação Vigente, HOMOLOGA o Chamamento Público
004/2020, referente ao Credenciamento de pessoas físicas, de baixa renda, interessadas em acessar o
Programa de Inclusão Social pela Bovinocultura Leiteira, que irá fornecer, em regime de comodato,
resfriadores de leite à granel (tanques de expansão), ADJUDICANDO o objeto aos seguintes
interessados: 1º Lugar: Rosemilda da Costa Schinaider CPF: 041.838.959-07; 2º Lugar: Luiz dos Prazeres
CPF nº 654.495.509-44; 3º Lugar: Marlene Pelentier Ribas CPF: 033.110.619-18; 4º Lugar: Valdir Alves
Machado CPF: 685.538.979-15; e 5º Lugar: Lourdes Laitharth CPF: 026.629.839-73.
Saudade do Iguaçu, 07 de agosto de 2020.

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

UN
UND

UNIT.
171,00

TOTAL
3.420,00

MARCA
MARCELUS

50

UND

14,50

725,00

MARCELUS

50

UND

15,59

779,50

MARCELUS

50
50
40
15
50
50
50
2

CX
CX
UND
UND
UND
CX
CX
UND

37,00
27,99
30,90
47,00
6,30
12,45
23,95
27,80

1.850,00
1.399,50
1.236,00
705,00
315,00
622,50
1.197,50
55,60

MARCELUS
MARCELUS
MARCELUS
MARCELUS
MARCELUS
MARCELUS
MARCELUS
MARCELUS

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2020. PREGÃO ELETRÔNICO n°
22/2020. EMPRESA: Gabriela ABT Tratz - ME, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ/MF nº 11.828.351/0001-01, inscrição estadual nº 9051797482, doravante designada
DETENTORA DA ATA. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO DE PREÇO para
futura eventual aquisição de mudas de árvores, flores e grama esmeralda, para
fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços,
conforme necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

UN
UND

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2020

QTD.
20

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 12.305,60 (doze mil trezentos e cinco reais e sessenta
centavos). DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade por
até 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: Os produtos deverão ser entregues, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, contados do momento do recebimento da nota de empenho,
confirmação por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades
solicitadas, nos locais indicados pela CONTRATANTE. DO PAGAMENTO: Os
pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.00
Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.02 – Divisão de Serviços Urbanos –
15.452.0017.2.034.000 – Manutenção dos Serviços Urbanos – 33.90.30 – Material de
Consumo – Fonte (000). Despesa 1728. DA FISCALIZAÇÃO E GESTOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS: A fiscalização da presente Ata de Registro de preços ficará a
cargo do Diretor Municipal de Administração, Senhor Adair dos Anjos Odkovicz. A
Administração indica como gestor da ata de registro de preços o Sr. Ronaldo Gustmman
de Souza, cargo de Chefe da Divisão de Serviços Urbanos do Município de Mariópolis.
Mariópolis, 20 de Julho de 2020. Município de Mariópolis. Tobias Ezequiel Taffarell Gheller
- Prefeito Municipal.

QTD.
30

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 13.754,70 (treze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e
setenta centavos). DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá
validade por até 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE
ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: Os produtos deverão ser entregues, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do momento do recebimento da nota de
empenho, confirmação por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as
quantidades solicitadas, nos locais indicados pela CONTRATANTE. DO PAGAMENTO: Os
pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.00
Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.02 – Divisão de Serviços Urbanos –
15.452.0017.2.034.000 – Manutenção dos Serviços Urbanos – 33.90.30 – Material de
Consumo – Fonte (000). Despesa 1728. DA FISCALIZAÇÃO E GESTOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS: A fiscalização da presente Ata de Registro de preços ficará a
cargo do Diretor Municipal de Administração, Senhor Adair dos Anjos Odkovicz. A
Administração indica como gestor da ata de registro de preços o Sr. Ronaldo Gustmman
de Souza, cargo de Chefe da Divisão de Serviços Urbanos do Município de Mariópolis.
Mariópolis, 20 de Julho de 2020. Município de Mariópolis. Tobias Ezequiel Taffarell Gheller
- Prefeito Municipal.

DESCRIÇÃO
Palmeira Sabal de
Cuba – muda com
no mínimo 1m de
altura.
Lirio (lillium sp) em
cores diversas
Mini rosa/ mini
roseirinha entre 30 e
60 centimetros de
altura, nas cores
vermelho e rosa.
Botão de ouro
Trapoeraba
Bico de papagaio
Agave
Abacaxi roxo
Calêndula
Prímula
Seixo rolado branco
saco com 20kg

21
24
26

27

28

32

36
40
41
43
44
46

DESCRIÇÃO
Petúnia em cores
diversas.
Cravina ideal em
cores diversas
Cravina venti em
cores diversas.
Amor
perfeito
grande em cores
diversas
Amor perfeito mini
em cores diversas
Sunpatiens
em
cores diversas.
Tagete
laranja
(Tagetes patula)
Tagete
amarelo
(Tagetes erecta)
Salvia
vermelha
(Salvia splendens)
Boca
de
leão
(Antirrhinum majus)
em cores diversas
Não me toque
(Impatiens
Walleriana)
em
cores diversas
celosia
(Amaranthaceae)
em cores diversas
Mini
margarida
(Dendrathema
grandiflorum) – nas
cores branca e
amarela
Hera roxa
Beijinho em cores
diversas
Iresine
Cinerária
Cravo
Torênia

QTD.
80

UN
CX

UNIT.
8,00

TOTAL
640,00

MARCA
GABRIELA

80

CX

8,00

640,00

GABRIELA

80

CX

7,50

600,00

GABRIELA

80

CX

9,60

768,00

GABRIELA

80

CX

9,00

720,00

GABRIELA

50

CX

24,00

1.200,00

GABRIELA

8

CX

8,90

71,20

GABRIELA

80

CX

8,00

640,00

GABRIELA

50

CX

7,90

395,00

GABRIELA

50

CX

10,90

545,00

GABRIELA

50

CX

11,00

550,00

GABRIELA

50

UND

10,90

545,00

GABRIELA

20

CX

30,00

600,00

GABRIELA

50
50

CX
CX

36,99
10,90

1.849,50
545,00

GABRIELA
GABRIELA

50
50
50
50

CX
CX
CX
CX

14,98
14,45
16,75
8,00

749,00
722,50
837,50
400,00

GABRIELA
GABRIELA
GABRIELA
GABRIELA

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 13.017,70 (treze mil dezessete reais e setenta centavos).
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade por até 12
(doze) meses, a partir de sua assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: Os produtos deverão ser entregues, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, contados do momento do recebimento da nota de empenho,
confirmação por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades
solicitadas, nos locais indicados pela CONTRATANTE. DO PAGAMENTO: Os
pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.00
Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.02 – Divisão de Serviços Urbanos –
15.452.0017.2.034.000 – Manutenção dos Serviços Urbanos – 33.90.30 – Material de
Consumo – Fonte (000). Despesa 1728. DA FISCALIZAÇÃO E GESTOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS: A fiscalização da presente Ata de Registro de preços ficará a
cargo do Diretor Municipal de Administração, Senhor Adair dos Anjos Odkovicz. A
Administração indica como gestor da ata de registro de preços o Sr. Ronaldo Gustmman
de Souza, cargo de Chefe da Divisão de Serviços Urbanos do Município de Mariópolis.
Mariópolis, 20 de Julho de 2020. Município de Mariópolis. Tobias Ezequiel Taffarell Gheller
- Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2020. PREGÃO
ELETRÔNICO n° 17/2020. EMPRESA: DERIVADOS DE CIMENTO PATO
BRANCO LTDA - EPP, sediada na Avenida Tupi, nº 6300, Bairro São Roque, CEP
85507-155, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o
nº 79.847.687/0001-55, inscrição estadual sob o nº 3160015135, doravante
designada DETENTORA DA ATA. DO OBJETO: a implantação de REGISTRO DE
PREÇO para futura eventual aquisição de tubos e derivados de concreto, que
serão utilizados pelo Departamento Municipal de Viação e Serviços Urbanos, para
fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de
Preços, conforme necessidade da Administração Municipal e de acordo com o
edital.
LOTE
1

ITEM
1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

12

1

13

1

14

DESCRIÇÃO
Tubo
de
concreto circular
para
águas
pluviais diâmetro
2,00m
classe
PA-2 normas da
ABNT
NBR
8890/2007.
Tubo
de
concreto circular
para
águas
pluviais diâmetro
1,50m
classe
PA-1 normas da
ABNT
NBR
8890/2007.
Tubo
de
concreto circular
para
águas
pluviais diâmetro
1,20m
classe
PA-1 normas da
ABNT
NBR
8890/2007.
Tubo
de
concreto circular
para
águas
pluviais diâmetro
1,00m
classe
PA-1 normas da
ABNT
NBR
8890/2007.
Tubo
de
concreto circular
para
águas
pluviais diâmetro
0,80m
classe
PA-1 normas da
ABNT
NBR
8890/2007.
Tubo
de
concreto circular
para
águas
pluviais diâmetro
0,60m
classe
PA-1 normas da
ABNT
NBR
8890/2007.
Tubo
de
concreto circular
para
águas
pluviais diâmetro
0,60m
classe
PS-1 normas da
ABNT
NBR
8890/2007.
Tubo
de
concreto circular
para
águas
pluviais diâmetro
0,50m
classe
PS-1normas da
ABNT
NBR
8890/2007.
Galeria celular
em
concreto
armado
préfabricado macho
e fêmea de 2,0x
2,0m
parede
20cm, conforme
normas
da
ABNT – NBR
15396.
Galeria celular
em
concreto
armado
préfabricado macho
e fêmea de 3,0x
3,0m
parede
20cm, conforme
normas
da
ABNT – NBR
15396.
Meio fio reto tipo
3 DER/PR com
80 cm com 30
cm de altura 13
cm de base e 9
cm no topo

QTD.
30

UN
UND

UNIT.
1.390,00

TOTAL
41.700,00

MARCA
Própria

50

UND

455,00

22.750,00

Própria

50

UND

340,00

17.000,00

Própria

50

UND

175,00

8.750,00

Própria

300

UND

135,00

40.500,00

Própria

500

UND

100,00

50.000,00

Própria

500

UND

53,90

26.950,00

Própria

850

UND

47,00

39.950,00

Própria

15

UND

2.850,00

42.750,00

Própria

9

UND

7.300,00

65.700,00

Própria

4000

UND

13,40

53.600,00

Própria

VALOR TOTAL DA ATA = R$ 409.650,00 (QUATROCENTOS E NOVE MIL
SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). DA VALIDADE DO REGISTRO DE
PREÇOS A presente Ata terá validade por até 12 (doze) meses, a partir de sua
assinatura. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO: Os produtos objeto da presente Ata, deverão ser entregues,
parceladamente, no Município de Mariópolis – PR, de acordo com o cronograma a
ser estabelecido pelos departamentos municipais, pelo período de até 12 (doze)
meses, na Rua Seis, nº 1030, centro, no município de Mariópolis. Os produtos
deverão ser entregues, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do
momento do recebimento da nota de empenho, confirmação por e-mail ou contato
telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, nos locais
indicados pela CONTRATANTE. As entregas se darão de forma parcelada (sem
ônus de entrega), pelo período de até 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura desta Ata de Registro de Preços. DO PAGAMENTO: Os pagamentos
serão efetuados em até 30 (trinta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.00 –
Departamento de Viação e serviços urbanos – 11.02 – Divisão de serviços
urbanos – 15.452.0017.2.034.000 – Manutenção dos serviços urbanos – 33.90.30
– material de consumo – Fonte (000). 11.00 – Departamento de Viação e serviços
urbanos – 11.02 – Divisão de serviços urbanos – 15.452.0017.2.034.000 –
Manutenção dos serviços urbanos – 33.90.39 – outros serviços de terceiros –
pessoa jurídica – Fonte (000). 11.00 – Departamento de Viação e Serviços
Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 26.782.0023.033 –
Conservação e Melhoramentos de estradas vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). 11.00 – Departamento de Viação e
Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 26.782.0023.033 –
Conservação e Melhoramentos de estradas vicinais – 33.90.30 – Material de
Consumo – Pessoa Jurídica – Fonte (000). Despesas 1302 e 1306. GESTOR DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Ronaldo Gustmman de Souza. Mariópolis, 22
de Junho de 2020. Município de Mariópolis. Tobias Ezequiel Taffarell Gheller Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR
Súmula: “Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de
Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2020”. A publicação na integra, do ato acima, encontra-se disponível
no seguinte endereço eletrônico: Amsop.dioems.com.br. edição do dia 11/08/2020, respectivamente, conforme Lei Autorizativa
nº 06/2012 de 25/01/2012.

DIÁRIO DO SUDOESTE
11 de agosto de 2020

B3

PUBLICAÇÕES LEGAIS

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo Aditivo 03/2020. Ata de Registro de Preços nº
146/2020. Pregão Eletrônico nº 08/2020. PARTES: Município de Pato
Branco e Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda. OBJETO: A
implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos pertencentes ao Componente da Atenção Básica
relacionados na REREME – Relação Regional de Medicamentos,
protocolos específicos de medicamentos instituídos pelo município,
como de obesidade, CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e
Vascular, bem como os medicamentos de uso exclusivo (injetáveis) da
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde. DO ADITAMENTO: Conforme Lei
8.666, Art. 65, II, “d” e justificativa apresentada pela Secretaria de
Saúde, através do protocolo 421368/2020, as partes pactuam
recomposição de valor inicialmente contratado para o item 124,
conforme anexo ao processo. As demais condições constantes da Ata
permanecem vigentes e inalteradas. Pato Branco, 05 de agosto de 2020.
Augustinho Zucchi - Prefeito Municipal. Gabiella Pinto Gabriel Representante Legal.
Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n°171/2020
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Joãozinho da Maia, Matrícula: 112305-1. Órgão de Lotação: Depto de Saúde. Cargo ou função:
Motorista. ACOMPANHANTES: Camila Neves. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem: saída dia
10/08/2020 as 03h30 e retorno dia 10/08/2020 as 17h00. Destino: Cascavel. Valor de diárias: R$ 125,00.
Transporte utilizado: Cronos (carro oficial). Finalidade da viagem: Consulta. Órgãos/locais a serem
visitados ou eventos: CEONC. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020,
que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para todos os fins que são verídicas as informações
prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões,
sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos
ao erário. Itapejara D’Oeste 07.08.2020.
Município de Itapejara D’Oeste - Diária – Ato n°170/2020
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Rodrigo Schuastz, Matrícula: 111546-1. Órgão de Lotação: Depto de Saúde. Cargo ou função:
Motorista. ACOMPANHANTES: Valdelirio Frigo, Terezinha M. Frigo. DADOS DA VIAGEM: Data da
Viagem: saída dia 09/08/2020 as 09h00 e retorno dia 10/08/2020 as 22h00. Destino: Curitiba. Valor de
diárias: R$ 375,00. Transporte utilizado: Cronos (carro oficial). Finalidade da viagem: Consulta, exames e
retorno cirúrgico. Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Hospital Erasto. Declaro estar ciente das
normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e
para todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me
responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento
de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário. Itapejara D’Oeste 07.08.2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2020
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço
por Item, no dia 24 (vinte e quatro) de Agosto de 2020, às 10h:00min (dez) horas,
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada na comercialização de ambulâncias e veículos para uso do
Departamento Municipal de Saúde.
O prazo para envio das propostas é até as 10h00min (dez) horas do dia 24 (vinte e
quatro) de Agosto de 2020.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N°
021/2020, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço
eletrônico
http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes
e
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo
Telefone (046) 3526 – 8300.
Itapejara D’Oeste-PR, 03 (três) de Agosto de 2020.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2020
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D’OESTE
DECRETO Nº 125/2020
DATA: 10.08.2020
SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2020. A integra se
encontra no site: www.dioems.com.br

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Termo de Rescisão ao Contrato nº 04/2018 - Concorrência Pública nº 06/2017, que tem por
objeto a concessão para o uso do Módulo nº 01 do Incubatório Industrial empresarial “Crescer
e Desenvolver”, onde firmam, o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, como CONCEDENTE e,
a empresa SOLIMAR EDSON DAMAZIO SILVEIRA, CNPJ nº 17.648.144/0001-51, como
CONCESSIONÁRIA. Considerando o ofício expedido pela Sra. Jeane Rodighero, bem como o
pedido da empresa, a qual, ampliou suas atividades e através do incentivo conseguiu neste
momento se estabelecer em instalações próprias, RESOLVEM: Rescindir amigavelmente o
contrato, nesta data, dando-se o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas
devidamente cumpridas por ambas as partes. Coronel Vivida, 10 de agosto de 2020. Frank
Ariel Schiavini, Prefeito.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2020 - Contrato nº
162/2019.GP. Dispensa de Licitação nº 69/2019. PARTES:
Município de Pato Branco e Cláudia Fátima Polli. OBJETO: O
credenciamento de pessoas físicas, individualmente ou em grupo,
objetivando selecionar projetos para incubação na ITECPB/PR Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Pato Branco/Paraná
– cujos produtos, processos ou serviços de pesquisa priorizadas pela
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação –SMCTI, e
a Sra. Cláudia Fátima Polli, na modalidade de incubada residente,
para o desenvolvimento de empreendimentos, estabelecendo
condições de permissão de uso a título precário, de espaço físico nas
dependências da ITECPB/PR - Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica de Pato Branco/Paraná, da sala de negócios/reuniões,
das áreas comuns e também das facilidades e apoios oferecidos, e de
suas obrigações e direitos, conforme solicitação apresentada no
protocolo 421021/2020. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na
Cláusula Oitava, inciso I e II do Termo de Permissão de Uso nº
162/2019, bem como Art. 20 do Regimento Interno da Incubadora,
Decreto Municipal nº 7864/2015, as partes pactuam prorrogação do
prazo de vigência contratual para mais 12 meses, ou seja, até 08 de
agosto de 2021. Permanecem em plena vigência todas as demais
cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Pato
Branco, 30 de julho de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Cláudia
Fátima Polli – Permissionária.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATOS DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 143 DE 10 DE AGOSTO DE 2020.
Súmula: Dispõe sobre a alteração de emprego em confiança de Encarregado de setores do
Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 002/2020
O Exmo. Senhor Prefeito ALTAIR JOSÉ GASPARETTO, Presidente do Consórcio Intermunicipal de
Saúde - CONIMS, no uso de suas atribuições legais, convoca os Exmos. Senhores Prefeitos, para a
Assembleia Geral Ordinária n.º 002/2020 a realizar-se no dia 26 de agosto de 2020, às 09h30min.
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/

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 056/2020 PMR.
Objetivando a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos
ortopédicos, para atender as necessidades do Banco Ortopédico da Secretaria
Municipal de Saúde, através de Emenda Parlamentar, em favor das seguintes
empresas:
Ítaca Eireli, no valor total de R$ 1.939,99 (um mil novecentos e trinta
e nove reais e noventa e nove centavos);
Prioritta Produtos Hospitalares Eireli, no valor total de R$
1.969,98 (um mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito
centavos);
Querubim Comercio Varejista de Equipamentos Eireli, no valor
total de R$ 7.423,25 (sete mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte
e cinco centavos);
M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, no valor
total de R$ 7.225,00 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais).
Renascença, 10 de agosto de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 058/2020 PMR.
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis), destinados aos
funcionários que atuam no atendimento do Centro de Saúde, na linha de frente
ao combate do Covid -19 Coronavirus, em favor da seguinte empresa:
Nova Geração Alimentos Ltda, no valor total de R$ 11.926,40 (onze
mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).
Renascença, 10 de agosto de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 060/2020 PMR.
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de
empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis,
para manutenção da merenda escolar e do Centro de Educação Infantil do
Município, em favor das seguintes empresas:
AP Oeste Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda, no valor
total de R$ 17.540,70 (dezessete mil quinhentos e quarenta reais e
setenta centavos);
Horti Foods Distribuidora de Alimentos Eireli, no valor total de R$
136.960,10 (cento e trinta e seis mil novecentos e sessenta reais e dez
centavos);
Bugre Comercial Eireli, no valor total de R$ 62.710,40 (sessenta e
dois mil setecentos e dez reais e quarenta centavos);
Valle do Iguaçu Ind. e Com. De Bebidas Ltda, no valor total de R$
1.010,00 (um mil e dez reais).
Renascença, 10 de agosto de 2020.

Edição nº 7698
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 204/2017 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADA: F. G. KOLBERG E KOLBERG LTDA ME.
CNPJ n.º 14.954.088/0001-95
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a Prorrogação de
Prazo Execução e Vigência do Contrato n.º 204/2017 – PMM, com
fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993.
EXECUÇÃO – Em decorrência do presente adita-se a Cláusula
Décima Sexta do referido contrato pelo prazo de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA – Adita - se a Cláusula Décima Sétima do referido
Contrato o qual terá o prazo de vigência acrescido em 12 (doze)
meses, encerrando-se em 08 de agosto de 2021.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para
cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo
correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas
dotações consignadas no orçamento de 2020 e 2021.
DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 07 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DO CONTRATO N.º 135/2020 - PMM
REFERENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 007/2020 –
PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO PARANÁ – SEBRAE/PR
CNPJ: n.º 75.110.585/005-25
OBJETO: Contratação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – SEBRAE/Pr para desenvolver um Plano de
retomada da Economia do Município de Mangueirinha, a pedido da
Secretaria de Industria e Comercio desta municipalidade.
VALOR TOTAL: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.01.2.046.3.3.90.39.00.00.00.00
(573)
EXECUÇÃO 05 (cinco) meses.
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses.
DATA DE ASSINATURA: 04 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 073/2020
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2020– PMM
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: LORO & SOUZA LTDA- ME
CNPJ/MF n.º 14.174.321/0001-17
OBJETO: Aquisição de cestas básicas, para atender as
necessidades de famílias em situação de vulnerabilidade social
desta municipalidade.
Item

Unid.

Especificação

2

Quant
500,00

UN

4

1.500,00

UN

(COTA 25% Exclusivo para ME, EPP e
MEI) CESTA BÁSICA "PEQUENA"
CONTENDO:
01
(uma)
unidade
AÇÚCAR
CRISTAL
(embalagem
contendo 02 kg); 02 (duas) unidades
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1.
(Embalagem contendo 1 kg); 01 (uma)
unidade FARINHA DE BIJU AMARELA
(embalagem contendo 1 kg); 01 (uma)
unidade BOLACHA DOCE TIPO
ROSQUINHA (embalagem com no
mínimo 335gr) sabores variados, 02
(duas) unidade FARINHA DE TRIGO
TIPO 1 (embalagem contendo 1 kg); 01
(uma) unidade de FEIJÃO PRETO Tipo
1 (Embalagem contendo 01 kg)
permitido no máximo 2% de impurezas;
01 (uma) unidade FUBÁ DE MILHO
AMARELO (embalagem contendo 01
kg); 01 (uma) unidade MASSA C/
OVOS TIPO PARAFUSO (embalagem
contendo 500gr); 01 (uma) unidades
ÓLEO DE SOJA, (embalagem Pet com
900ml) comestível, vegetal de soja,
puro, refinado, sem colesterol, rico em
vitamina E; 01 (uma) unidade de SAL
(embalagem contendo 1kg), produto
refinado, iodado; 01 (uma) unidade de
LEITE
EM
PÓ
INTEGRAL
INSTANTÂNEO (embalagem c/ no
mínimo 400gr); 02 (duas) unidades de
SARDINHA
em
óleo comestível.
(embalagem lata c/ no mínimo 125 gr.)
prazo mínimo de validade: 04 anos.
registro obrigatório: ministério da
agricultura. 01 (uma) unidade de CAFÉ
EM PÓ, torrado e moído tradicional
embalagem com mínimo 500g. OBS.:
todos os produtos inseridos na cesta
deverão
apresentar
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
informações nutricionais.
(COTA 75% Participação Livre) CESTA
BÁSICA "PEQUENA" CONTENDO: 01
(uma) unidade AÇÚCAR CRISTAL
(embalagem contendo 02 kg); 02 (duas)
unidades
ARROZ
PARBOILIZADO
TIPO 1. (Embalagem contendo 1 kg);
01 (uma) unidade FARINHA DE BIJU
AMARELA (embalagem contendo 1 kg);
01 (uma) unidade BOLACHA DOCE
TIPO ROSQUINHA (embalagem com
no mínimo 335gr) sabores variados, 02
(duas) unidade FARINHA DE TRIGO
TIPO 1 (embalagem contendo 1 kg); 01
(uma) unidade de FEIJÃO PRETO Tipo
1 (Embalagem contendo 01 kg)
permitido no máximo 2% de impurezas;
01 (uma) unidade FUBÁ DE MILHO
AMARELO (embalagem contendo 01
kg); 01 (uma) unidade MASSA C/
OVOS TIPO PARAFUSO (embalagem
contendo 500gr); 01 (uma) unidades
ÓLEO DE SOJA, (embalagem Pet com
900ml) comestível, vegetal de soja,
puro, refinado, sem colesterol, rico em
vitamina E; 01 (uma) unidade de SAL
(embalagem contendo 1kg), produto
refinado, iodado; 01 (uma) unidade de
LEITE
EM
PÓ
INTEGRAL
INSTANTÂNEO (embalagem c/ no
mínimo 400gr); 02 (duas) unidades de
SARDINHA
em
óleo
comestível.
(embalagem lata c/ no mínimo 125 gr.)
prazo mínimo de validade: 04 anos.
registro obrigatório: ministério da
agricultura. 01 (uma) unidade de CAFÉ
EM PÓ, torrado e moído tradicional
embalagem com mínimo 500g. OBS.:
todos os produtos inseridos na cesta
deverão
apresentar
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
informações nutricionais.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 051/2020 PMR.
Objetivando a contratação de empresa para fornecimento de peças e mão de obra
para a manutenção de máquinas para jardinagem do Município de Renascença,
em favor da seguinte empresa:
Berte & Santos Ltda, no valor total de R$ 35.352,27 (trinta e cinco
mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).
Renascença, 10 de agosto de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 052/2020 PMR.
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para
prestação de serviços de manutenção e reposição de peças de equipamentos
odontológicos, médicos e hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde, em
favor da seguinte empresa:
Odonto Tec Ltda, no valor total de R$ 124.448,00 (cento e vinte e
quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais).
Renascença, 10 de agosto de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 059/2020 PMR.
Objetivando a é contratação de empresa para fornecimento de gás oxigênio
medicinal, para unidade de saúde e ambulância, destinado as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, em favor da seguinte empresa:
Lourival Equipamentos e Gases Ltda, no valor total de R$
25.965,00 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais).
Renascença, 10 de agosto de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 040/2020
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR,
usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no
Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE,
Art. 1º DISPENSAR, a pedido, o empregado público discriminado abaixo a partir da data citada:
Empregado Público
RG
Função
Data
JOÃO GUSTAVO CORTUNG
9.892.460-4
Condutor Socorrista
8/8/2020
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da data de efetivo exercício.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, aos
dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 061/2020 PMR.
Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de
empresa para recarga de gás GLP, destinados as necessidades da secretaria
solicitante, em favor da seguinte empresa:
Rosicleia V. Christ Dirings Eireli, no valor total de R$ 14.424,00
(quatorze mil quatrocentos e vinte e quatro reais).
Renascença, 10 de agosto de 2020.

Raul Camilo Isotton
Presidente
CIRUSPAR

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Preço
Unit.
52,30

52,99

Preço Total
26.150,00

79.485,00

VALOR TOTAL: R$ 105.635,00 (cento e cinco mil seiscentos e
trinta e cinco reais).
ENTREGA: 06 (seis) meses.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 07 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

ENTREGA: 06 (seis) meses.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 07 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
Edição
nº 7698
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

ENTREGA: 06 (seis) meses.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 04 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

B4

Quant

Unid.

Especificação

1

1.000,00

UN

(COTA 25% Exclusivo para ME, EPP
e MEI) CESTA BÁSICA "GRANDE"
CONTENDO:
01(uma)
unidade
AÇÚCAR
CRISTAL
(embalagem
contendo 5 kg); 01 (uma) unidade
ARROZ PARBOILIZADO tipo 1.
(Embalagem contendo 5 kg); 01
(uma) unidade FARINHA DE BIJU
AMARELA (embalagem contendo 1
kg); 01 (uma) unidade BOLACHA
DOCE
TIPO
ROSQUINHA
(embalagem com no mínimo 335gr)
sabores variados; 01 (uma) unidade
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
(embalagem contendo 5kg); 02 (duas)
unidades de FEIJÃO PRETO Tipo 1
(Embalagem
contendo
01
kg),
permitido
no
máximo
2%
de
impurezas, 02 (duas) unidades FUBÁ
DE MILHO AMARELO (embalagem
contendo 01 kg); 02 (duas) unidades
MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO
(embalagem contendo 500gr); 02
(duas) unidades ÓLEO DE SOJA,
(embalagem
Pet
com
900ml)
comestível, vegetal de soja, puro,
refinado, sem colesterol, rico em
vitamina E. 01 (uma) unidade de SAL
(embalagem contendo 1kg), produto
refinado, iodado; 01 (uma) unidade de
LEITE
EM
PÓ
INTEGRAL
INSTANTÂNEO (embalagem c/ no
mínimo 400g); 01 (uma) unidade de
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído
tradicional embalagem com mínimo
500g; 01 (uma) duzia de OVOS
VERMELHOS
frescos,
grandes,
íntegros, sem manchas, sujidades e
rachaduras, cor, odor ou sabor
normal;
acondicionados
em
embalagem apropriada com 12
unidades. OBS.: todos os produtos
inseridos
na
cesta
deverão
apresentar dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de
validade
e
informações
nutricionais.
(COTA 75% Participação Livre)
CESTA
BÁSICA
"GRANDE"
CONTENDO:
01(uma)
unidade
AÇÚCAR
CRISTAL
(embalagem
contendo 5 kg); 01 (uma) unidade
ARROZ PARBOILIZADO tipo 1.
(Embalagem contendo 5 kg); 01
(uma) unidade FARINHA DE BIJU
AMARELA (embalagem contendo 1
kg); 01 (uma) unidade BOLACHA
DOCE
TIPO
ROSQUINHA
(embalagem com no mínimo 335gr)
sabores variados; 01 (uma) unidade
FARINHA DE TRIGO TIPO 1
(embalagem contendo 5kg); 02 (duas)
unidades de FEIJÃO PRETO Tipo 1
(Embalagem
contendo
01
kg),
permitido
no
máximo
2%
de
impurezas, 02 (duas) unidades FUBÁ
DE MILHO AMARELO (embalagem
contendo 01 kg); 02 (duas) unidades
MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO
(embalagem contendo 500gr); 02
(duas) unidades ÓLEO DE SOJA,
(embalagem
Pet
com
900ml)
comestível, vegetal de soja, puro,
refinado, sem colesterol, rico em
vitamina E. 01 (uma) unidade de SAL
(embalagem contendo 1kg), produto
refinado, iodado; 01 (uma) unidade de
LEITE
EM
PÓ
INTEGRAL
INSTANTÂNEO (embalagem c/ no
mínimo 400g); 01 (uma) unidade de
CAFÉ EM PÓ, torrado e moído
tradicional embalagem com mínimo
500g; 01 (uma) duzia de OVOS
VERMELHOS
frescos,
grandes,
íntegros, sem manchas, sujidades e
rachaduras, cor, odor ou sabor
normal;
acondicionados
em
embalagem apropriada com 12
unidades. OBS.: todos os produtos
inseridos
na
cesta
deverão
apresentar dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de
validade
e
informações
nutricionais.

3

3.000,00

UN

Preço
Unit.
86,50

Preço Total
86.500,00

89,00

21

Quant
20,00

100,00

Unid.

Especificação

UN

LIXEIRA
COM
TAMPA
2MTx1,20MT, EM MATERIAL
CHAPA LISA BITOLA 1,20mm,
COM PÉ PARA CHUMBAR, COM
PINTURA DE FUNDO, COM
FUNDO EM TELA MOEDA
COBERTURA
DE
POLICARBONATO
ALVEOLAR
E=
6,00
MM
INCLUINDO
MATERIAL E FIXAÇÃO EM
ESTRUTURA EXISTENTE
GUARDA
CORPO
TUBO
RETANGULAR 20X30 CHAPA
1,20MM (COM MATERIAIS E
INTALAÇÃO)com
fundo
de
proteção (pintura)
COBERTURA DE TELHA TERMO
ISOLANTE COM IZOPOR E
FILME
PEROLIZADO
COR
BRANCA COM TESOURAS DE
VIGA U 75 X40 NA 2MM COM
PATIBANDA
COM
CHAPA
TRAPEZOIDAL
COR
CINZA,
CALHAS COM CORTE 60 E 125
METROS CORRIDO COLOCADA

M2

25

200,00

M2

28

100,00

M2

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.02.2.059.3.3.90.30.00.00.00 (411)
ENTREGA: Imediata
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Item

Quant

Unid.

Especificação

4

100,00

M2

7

200,00

BRR

8

50,00

BRR

17

150,00

GRADE DE FERRO PARA BOCA DE
LOBO, MEDINDO 80X80, QUADRO E
TRAVESSA C/ BARRA EM FERRO
CHATO 2"X5/16, GRADIL EM FERRO
REDONDO 5/8 COM FUNDO DE
PROTEÇÃO (PINTURA)
VIGA "U" ENRECHECIDA 75X40MM CHAPA 2MM - 6MT
TUBO 1" REDONDO GALVANIZADO
2MM
COBERTURA METÁLICA FABRICAÇÃO,
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE
MATERIAL
PARA
COBERTURA
METÁLICA
COM
TESOURAS
OU
TRELIÇAS DE 3 A 6 MT COM VIGA “U”
75X40MM E DISTANCIA ENTRE 4 A 5
MT ENRIJECIDA, CHAPA DE 2 MM COM
TRAMA DE (TERÇAS DE VIGAS “U”
ENRIJECIDAS 75X40 MM) COM FUNDO
DE PROTEÇÃO (PINTURA), PARA
COBERTURA DE FIBROCIMENTO / OU
ALOZINCO.
TUBO METALICO PARA PILARES COM
0,10X0,10 METROS DE LARGURA E DE
3,00 A 4 METROS DE COMPRIMENTO
com fundo de proteção (pintura)

M2

267.000,00

24

70,00

UN

Preço
Unit.
1.225,00

185,00

Preço Total
24.500,00

18.500,00

Quant

Unid.

Especificação

13

200,00

M2

20

200,00

M2

26

20,00

UN

31

5,00

UN

32

200,00

GRADE DE FERRO - TUBO
REDONDO 1.1/4 NA CHAPA
1,20MM
COM
FUNDO
DE
PROTEÇÃO ( PINTURA )
TELHA
DE
AÇO ZINCADO
ONDUL/TRAPEZ. E= 0,5 MM
PORTA
CHAPA
FRIZADA
80X2,10
PORTA DE ELEVAÇÃO CHAPA
BUZIO 3.00X2.80MT COLOCADA
COM FUNDO DE PROTEÇÃO
(PINTURA)
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E
INSTALAÇÕES COM SOLDA E
ACABAMENTOS EM PORTÕES
GRADES E JANELAS.

34.800,00

293,00

29.300,00

Unid.

Especificação

70,00

M2

6

150,00

M2

11

150,00

M2

PORTÃO DE CORRER (TUBO
30X30) COM TELA E TRILHO
PARA PORTÃO COM FUNDO
DE PROTEÇÃO PROTEÇÃO INSTALADO COM FUNDO DE
PROTEÇÃO (PINTURA)
ESPERA PARA GRADE 1.10 A
1,80 METROS PARA CHUMBAR
COM FUNDO DE PROTEÇÃO
(PINTURA)
COBERTURA
METÁLICA
FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E
FORNECIMENTO
DE
MATERIAL PARA COBERTURA
METÁLICA COM TESOURAS
OU TRELIÇAS DE 3 A 6 MT
COM VIGA “U” 75X40MM E
DISTANCIA ENTRE 4 A 5 MT
ENRIJECIDA, CHAPA DE 2 MM
COM TRAMA DE (TERÇAS DE
VIGAS “U” ENRIJECIDAS 75X40
MM)
COM
FUNDO
DE
PROTEÇÃO (PINTURA), PARA
COBERTURA
DE
FIBROCIMENTO
/
OU
ALOZINCO.
CALHA GALVANIZADA COM
TAMANHO
01MTx01MT
-

VALOR TOTAL: R$ 107.100,00 (cento e sete mil e cem reais).
ENTREGA: 06 (seis) meses.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 04 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
14

EXTRATO DO CONTRATO N.º 102/2020 - PMM

750,00

M

35,00

M2

30

20,00

M2

Unid.

Especificação

UN

9

4,00

UN

90,00

18.000,00

10
15

4,00
300,00

UN
M

80,00

4.000,00

16

300,00

M

149,00

22.350,00

18

250,00

M2

22

70,00

M2

23

100,00

M2

GRADE DE FERRO PARA BOCA DE
LOBO, MEDINDO 80X80, QUADRO E
TRAVESSA C/ BARRA EM FERRO
CHATO 2"X5/16, GRADIL EM FERRO
REDONDO 5/8
TRAVE FUTEBOL SETE TAMANHO
OFICIAL
TRAVE FUTSAL TAMANHO OFICIAL
CALHA
GALVANIZADA
COM
TAMANHO 01MTx30cm - COLOCADA
CALHA
GALVANIZADA
COM
TAMANHO 01MTx50cm - COLOCADA
COBERTURA
METÁLICA,
FABRICAÇÃO,
INSTALAÇÃO
E
FORNECIMENTO
DE
MATERIAL
PARA COBERTURA METÁLICA COM
TESOURAS OU TRELIÇAS DE 6 A 8
MT COM VIGA “U” 75X40MM E
DISTANCIA ENTRE 4 A 5 MT
ENRIJECIDA, CHAPA DE 2 MM COM
TRAMA DE (TERÇAS DE VIGAS “U”
ENRIJECIDAS 75X40 MM) COM
FUNDO DE PROTEÇÃO (PINTURA),
PARA
COBERTURA
DE
FIBROCIMENTO / OU ALOZINCO.
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO/
TRAPEZ
FECHAMENTO DE OITÃO TELHA DE
AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL
0,5 MM ( FORNECIMENTO DE
MATERIAL E INSTALAÇÃO)

13.650,00

Preço
Unit.
170,00

Preço
Total
34.000,00

35,00

7.000,00

420,00

8.400,00

2.220,00

11.100,00

40,00

8.000,00

Preço
Unit.
142,00

Preço
Total
9.940,00

45,00

6.750,00

132,00

19.800,00

58.500,00

180,00

6.300,00

110,00

2.200,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 095/2020 –
PMM
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020 – PMM
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: A. V. DOS SANTOS-CALHAS-ME
CNPJ/MF n.º 19.984.949/0001-00
OBJETO: Aquisição de materiais e serviços no segmento de
metalúrgica e calhas galvanizadas para atender demanda em obras
de prédios públicos em diversos locais que se fizerem necessários
nesta municipalidade.
100,00

195,00

78,00

VALOR TOTAL: R$ 103.490,00 (cento e três mil quatrocentos e
noventa reais).
ENTREGA: 06(seis) meses
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 04 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Quant

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020 – PMM
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: FABIO BERNARDES- CALHAS E
RUFOS-ME
CNPJ/MF n.º 26.899.522/0001-60
OBJETO: Aquisição de materiais e serviços no segmento de
metalúrgica e calhas galvanizadas para atender demanda em obras
de prédios públicos em diversos locais que se fizerem necessários
nesta municipalidade.
Quant

29

2

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 094/2020 –
PMM

3

M

Item

VALOR TOTAL: R$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos
reais)
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 04 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Item

174,00

H

750,00

Preço
Total
33.000,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 093/2020 –
PMM
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020 – PMM
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: CLEYTON PONTES MARTINS
03617776981
CNPJ/MF n.º 29.401.828/0001-33
OBJETO: Aquisição de materiais e serviços no segmento de
metalúrgica e calhas galvanizadas para atender demanda em obras
de prédios públicos em diversos locais que se fizerem necessários
nesta municipalidade.
Item

14

Preço
Unit.
330,00

VALOR TOTAL: R$ 103.800,00 (cento e três mil e oitocentos
reais).
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 04 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 091/2020 –
PMM
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020 – PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: CRUZ MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
CNPJ/MF n.º 11.717.635/0001-20
OBJETO: Aquisição de materiais e serviços no segmento de
metalúrgica e calhas galvanizadas para atender demanda em obras
de prédios públicos em diversos locais que se fizerem necessários
nesta municipalidade.
5

EXTRATO DO CONTRATO N.º 102/2020 - PMM
REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 021/2020 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADA: MICHEL AUGUSTO MATHIAS 04078708900
CNPJ: n.º 13.484.567/0001-22,
OBJETO: Aquisição de equipamentos de Eletrodo autoadesivo dos
aparelhos TENS, utilizados na Clínica Municipal de Fisioterapia a
pedido da Secretaria de Saúde desta municipalidade.
VALOR TOTAL: R$ 16.695,00 (dezesseis mil seiscentos e
noventa e cinco reais).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 092/2020 –
PMM
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020 – PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: A.VOOS THALHEIMER
ORDENHADEIRAS ME
CNPJ/MF n.º 09.688.430/0001-12
OBJETO: Aquisição de materiais e serviços no segmento de
metalúrgica e calhas galvanizadas para atender demanda em obras
de prédios públicos em diversos locais que se fizerem necessários
nesta municipalidade.

VALOR TOTAL: R$ 353.500,00 (trezentos e cinquenta e três mil e
quinhentos reais).
ENTREGA: 06 (seis) meses.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 07 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Item

DIÁRIO DO SUDOESTE
11 de agosto de 2020

PUBLICAÇÕES LEGAIS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 074/2020 –
PMM
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2020– PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: R C FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ/MF n.º 11.399.644/0001-10
OBJETO: Aquisição de cestas básicas, para atender as
necessidades de famílias em situação de vulnerabilidade social
desta municipalidade.
Item

DISTANCIA ENTRE 4 A 5 MT
ENRIJECIDA, CHAPA DE 2 MM
COM TRAMA DE (TERÇAS DE
VIGAS “U” ENRIJECIDAS 75X40
MM)
COM
FUNDO
DE
PROTEÇÃO (PINTURA), PARA
COBERTURA
DE
FIBROCIMENTO
/
OU
ALOZINCO.
CALHA GALVANIZADA COM
TAMANHO
01MTx01MT
COLOCADA
GRELHA PARA AGUA COM
CANTONEIRA 2" X 3/16 FERRO
T 3/4 COLOCADA
QUADRO DE FERRO 20X30
PRA BANNER COM FUNDO DE
PROTEÇÃO (PINTURA)

Preço
Unit.
203,00

Preço
Total
20.300,00

940,00

3.760,00

815,00
23,00

3.260,00
6.900,00

41,00

12.300,00

145,00

36.250,00

35,00

2.450,00

56,00

5.600,00

VALOR TOTAL: R$ 90.820,00 (noventa e dois mil oitocentos e
vinte reais).
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 04 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DO CONTRATO N.º 131/2020 - PMM
REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 028/2020 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADA: CACIANO GEMMI ARQUITETO URBANISTA ME
CNPJ: n.º 28.744.083/0001-42
OBJETO Contratação de empresa de engenharia para a
construção de uma rampa de acesso para a entrada e saída de
veículos e rampa de acessibilidade na Sede Própria da Vigilância
Sanitária, nos atendimentos do Sistema Único de Saúde - SUS, em
atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde desta
Municipalidade, conforme projeto e planilhas de serviços anexas no
referido Processo Licitatório.
VALOR TOTAL: R$ 32.324,79 (trinta e dois mil trezentos e vinte
e quatro reais e setenta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.02.1.001.4.4.90.51.00.00.00 (355)
ENTREGA: Imediata
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
DATA DE ASSINATURA: 20 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 096/2020 –
PMM
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020 – PMM
ORGAO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: MARCELO DOS SANTOS
MARTINS 08985285939
CNPJ/MF n.º 29.402.171/0001-29
OBJETO: Aquisição de materiais e serviços no segmento de
metalúrgica e calhas galvanizadas para atender demanda em obras
de prédios públicos em diversos locais que se fizerem necessários
nesta municipalidade.
Item

Unid.

Especificação

12

Quanti
200,00

M2

19

250,00

M2

27

20,00

UN

GRADE DE FERRO - TUBO
20X20 NA CHAPA 1,20MM
COBERTURA
METÁLICA
–
FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E
FORNECIMENTO DE MATERIAL
PARA COBERTURA METÁLICA
COM TESOURAS OU TRELIÇAS
DE 8 A 10 MT COM VIGA “U”
75X40MM E DISTANCIA ENTRE 4
A 5 MT ENRIJECIDA, CHAPA DE
2 MM COM TRAMA DE (TERÇAS
DE VIGAS “U” ENRIJECIDAS
75X40 MM) COM FUNDO DE
PROTEÇÃO (PINTURA), PARA
COBERTURA
DE
FIBROCIMENTO
/
OU
ALO
ZINCO.
JANELA DE FERRO SEM VIDRO
1,50X1,20 com fundo d COM
FUNDO
DE
PROTEÇÃO
(PINTURA)

Preço
Unit.
132,00

Preço
Total
26.400,00

150,00

37.500,00

300,00

6.000,00

VALOR TOTAL: R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos
reais).
ENTREGA: 06 (seis) meses
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2020.
Mangueirinha, 04 de agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
78,00

58.500,00

