ANO XXXIV
Nº 7776

REGIONAL

Outubro
teve mais
contratações
do que
demissões no
Sudoeste

diariodosudoeste.com.br | facebook.com/diariodosudoeste | @diariodsudoeste

R$ 2,50

PATO BRANCO, SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2020

Operação Sinergia começa com
apreensão de 40kg de maconha
Divulgação

Na região, conforme dados
do Caged, a maior parte dos
municípios apresentou um
saldo maior de admissões
formais do que de
desligamentos, no último
mês. Pato Branco, Francisco
Beltrão, Dois Vizinhos e
Palmas foram os que mais
contrataram. PÁG. 6

Aumento
de casos de
Covid-19
pode ser
reflexo de
feriados e
eleições
PÁG. 8

SEGURANÇA

Padrasto
é preso
acusado de
espancar
enteada de
três anos

PÁG. 18

ESPORTE

Pato Futsal
cede empate
para o
Corinthians na
Supercopa PÁG. 19

A Polícia Militar do Paraná lançou na quinta-feira a Operação Sinergia, com policiamento
terrestre, aéreo e aquático. Na área de abrangência do 3º BPM, também participam as Polícias
Rodoviária Estadual (PRE) e Federal (PRF), e a Polícia Civil, através do NOC, que com o auxílio do
cão farejador Raio, já apreendeu 40kg de maconha na rodoviária de Pato Branco. PÁG. 18
Divulgação

Arrecadação
com venda
de cartões
natalinos
vai ajudar
entidades
Projeto da Abrace, que
confecciona e comercializa
cartões natalinos, além de
resgatar a magia do Natal,
vai ajudar financeiramente
as entidades de
Pato Branco. PÁG. 4
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Política

Bolsonaro
abre mão de
depoimento
presencial
sobre suposta
interferência na PF
Estadão Conteúdo
O presidente Jair Bolsonaro abriu mão de prestar
um depoimento presencial no inquérito que mira suposta interferência na Polícia Federal. Em petição enviada
nesta quinta (26) ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União informa que o presidente ‘declina
do meio de defesa’ de se explicar às autoridades e pede
que o inquérito seja encaminhado à PF para elaboração
de relatório final.
As investigações apuram acusações do ex-ministro
da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre suposta interferência de Bolsonaro para trocar o comando da PF. Em abril, o ex-juiz da Lava Jato deixou o governo após pressão do Planalto para substituir o então
diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, pelo diretor da Abin, Alexandre Ramagem, um nome próximo da
família presidencial.
A AGU informa que a divulgação da reunião ministerial do dia 22 de abril, tornada pública por ordem do então ministro Celso de Mello, ‘demonstrou completamente infundadas quaisquer das ilações que deram ensejo
ao presente inquérito’. O presidente também relembra
que o prazo de prorrogação concedido às investigações
está chegando ao fim.
“Assim, o peticionante vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., declinar do meio de defesa que lhe foi
oportunizado unicamente por meio presencial no referido despacho, aliás, como admitido pelo próprio despacho, e roga pronto encaminhamento dos autos à Polícia
Federal para elaboração de relatório final a ser submetido, ato contínuo, ainda dentro da prorrogação em curso,
ao Ministério Público Federal”, anotou a AGU.
Conforme mostrou o Estadão em maio, parte dos investigadores que atuam no inquérito avalia que, até o
momento, não foram encontradas provas que o incriminem e aponta que a tendência é que o procurador-geral da República, Augusto Aras, peça o arquivamento do caso.
O entendimento desse grupo é o de que, neste momento, as acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio
Moro provocam mais estrago político do que jurídico
para Bolsonaro.
A controvérsia em torno da forma como deveria ser
o depoimento do presidente da República gerou desgaste não apenas entre o STF e o Palácio do Planalto, mas
dentro da própria Corte.
Durante a licença médica de Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio suspendeu o inquérito e barrou a
realização do depoimento presencial.
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Ministro da Educação rejeita
acordo para se livrar de
inquérito por homofobia
Estadão Conteúdo
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, rejeitou
o acordo oferecido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que poderia livrá-lo da abertura de inquérito
por homofobia no Supremo
Tribunal Federal (STF). Para
isso, o ministro teria de admitir que cometeu crime ao
dizer, em entrevista ao Estadão, publicada em setembro, que o “homossexualismo (sic)” é “fruto de famílias
desajustadas”. A declaração
levou a PGR a pedir a abertura de uma investigação na
Corte.
Em manifestação enviada ao STF nesta quinta-feira, 26, Ribeiro comunicou
oficialmente que recusa a
proposta de acordo e pede
o arquivamento do caso. O
ministro também reiterou
“o seu mais firme pedido de
desculpas já formulado publicamente a toda e qualquer pessoa que tenha se
sentido ofendida pelas palavras proferidas”.
A admissão de que o ministro cometeu crime de ato
preconceituoso contra homossexuais poderia ser interpretada como um sinal
contraditório do próprio governo Bolsonaro, que tenta
no STF justamente “relativizar” o conceito de homofobia.
A possibilidade de acordo foi oferecida pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques,
ao ministro em 25 de setembro, mesmo dia em que
o órgão pediu a abertura
de inquérito ao STF. No último dia 5, em ofício obtido
pelo Estadão, o vice-procurador-geral informou o advogado-geral da União, José
Levi, que havia questionado
o titular da Educação sobre

“eventual interesse em entabular um acordo de não
persecução penal”. Na mensagem, Jacques volta a perguntar se há interesse em
aceitar a proposta.
“Observa-se que, até o
momento, não houve resposta por parte do ministro
da Educação quanto à intenção de entabular o acordo.
Por tal razão, o Ministério
Público Federal questiona,
por meio deste ofício e, diretamente ao representante
judicial constituído pelo ministro Milton Ribeiro, se há
interesse em firmar o acordo em menção”, diz o documento. O ofício foi enviado
à Advocacia-Geral da União
(AGU) porque este é o órgão
que está fazendo a defesa de
Ribeiro no caso.

Admissão de
culpa

Jacques também deu
prazo de até 10 dias para o
governo se manifestar sobre
o acordo, o que não ocorreu
até agora. O Estadão apurou
que uma eventual admissão
de culpa poderia provocar
desgaste político à imagem
do titular do MEC e do próprio governo.
Procurada, a AGU informou que não comenta “processos judiciais em curso.”
Questionado por que Ribeiro rejeitou o acordo, o Ministério da Educação não
respondeu.
“Nesse tipo de acordo,
além das tradicionais medidas como indenização, prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa,
é possível ajustar com o Ministério Público outras condições alternativas que não
estão previamente especificadas pela lei, tal como uma
retratação pública”, afirmou o professor e advogado constitucionalista Ademar Borges.

Milton Ribeiro

Pastor
presbiteriano,
Milton Ribeiro assumiu o

AgênciA BrAsil

Ministro disse que “homossexualismo (sic)” é “fruto de
famílias desajustadas”
MEC em julho, substituindo
Abraham Weintraub e prometendo ter um estilo mais
moderado. Na entrevista ao
Estadão, publicada em 23
de setembro, o ministro defendeu mudanças em relação à educação sexual. Segundo Ribeiro, muitas vezes
a disciplina é usada para incentivar discussões de gênero. “E não é normal. A opção
que você tem como adulto, de ser um homossexual,
eu respeito, não concordo”,
afirmou ele na ocasião.
“Acho que o adolescente que muitas vezes opta
por andar no caminho do
homossexualismo (sic) tem
um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma
pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta
atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo menino de
12, 13 anos optando por ser
gay, nunca esteve com uma
mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por
aí. São questões de valores e
princípios”, disse.

Excludentes de
ilicitude

Após o pedido de abertura de inquérito contra
o ministro da Educação, a
AGU pediu ao STF, no dia 14
de outubro, que reconheça
uma série de ‘excludentes
de ilicitude’ em casos de homofobia e transfobia. O objetivo é que a Corte esclareça que “não só a liberdade
religiosa, mas a própria li-

berdade de expressão (englobando a manifestação
artística, científica ou profissional), respalda a possibilidade de manifestação
não aviltante a propósito da
moralidade sexual”.
Na avaliação de uma
fonte que acompanha o
caso, o recurso para esvaziar o entendimento da Corte no histórico julgamento
que enquadrou a homofobia
e a transfobia como racismo
tem o objetivo de livrar Ribeiro de condenação. “É necessário assegurar liberdade para a consideração de
morais sexuais alternativas,
sem receio de que tais manifestações sejam entendidas
como incitação à discriminação”, alegou a AGU.
Ao pedir a abertura da
investigação contra o ministro, logo após a entrevista
ao Estadão, o vice-procurador-geral da República considerou as declarações de
Ribeiro “depreciativas a pessoas com orientação sexual
homoafetiva” e “ofensivas à
dignidade do apontado grupo social”.
O caso foi enviado para
o ministro do STF Dias Toffoli. Aliado de Bolsonaro,
Toffoli se recusou a abrir o
inquérito, determinando antes que Ribeiro prestasse depoimento à Polícia Federal
sobre o episódio. Jacques
chegou a pedir a Toffoli a
“celeridade que o caso exige” para a realização do depoimento do ministro, o que
não ocorreu até hoje.

Política

diariodosudoeste.com.br
27 de novembro de 2020

Deputado Guerra apresenta
requerimento solicitando cancelamento
de aplicação de revisão tarifária
da Sanepar em 2021
Um requerimento protocolado
pelo deputado estadual Luiz Fernando Guerra (PSL) nesta semana, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep),
solicita que a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) cancele a aplicação da Revisão Tarifária Periódica dos Serviços
de Saneamento Básico (RTP 2021) da
Companhia de Saneamento do Paraná
(Sanepar), prevista para entrar em vigor a partir de maio de 2021.
A RTP é complementar ao reajuste anual e foi aprovada pela Agepar em
reunião extraordinária realizada no dia
21 de outubro, sendo posteriormente
divulgada por meio de Comunicado do
Mercado pela Sanepar no dia 27 de outubro. A análise da RTP ocorre geralmente a cada quatro ou cinco anos e
compreende a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das
tarifas praticadas pelas empresas de
saneamento básico.
A primeira Revisão Tarifária Periódica da Sanepar foi homologada pela
Agepar em 2017, estipulando um reposicionamento tarifário de 25,63% em
oito anos e concedendo, na primeira parcela, correspondente ao ano de 2017,
um reposicionamento médio de 8,53%.
Para as demais parcelas foram aplicados
o índice de reposicionamento de 2,11%
acrescidas da correspondente correção
financeira e econômica (taxa Selic). Este
reposicionamento tarifário foi aprovado
devido ao congelamento da tarifa realizada entre os anos de 2005 e 2010.
Em razão dos reflexos negativos
causados pela pandemia na economia
nacional e do Estado, e que ainda deve
gerar consequências em 2021, o requerimento apresentado pelo parlamentar
solicita o cancelamento da aplicação da
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Novo Fundeb

Senador Flávio Arns (Podemos) debateu sobre o
novo Fundeb no Encontro Estadual da União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME-PR).
“Durante quase dois anos trabalhamos pela aprovação
do novo Fundeb, a proposta inicial era de destinação de
40% do orçamento da União para a educação, foi aprovado 23% o que grande parte da população entendeu
como uma conquista importante. A aprovação do Fundeb foi importante porque trouxe segurança deixando
de ser um investimento provisório para permanente”,
disse Arns.

Retomada do turismo

O requerimento foi apresentado na tentativa de minimizar os reflexos da
pandemia no próximo ano
RTP no próximo ano para que o cidadão paranaense e consumidor da Sanepar não venha a ser penalizado com aumento de tarifa de consumo de água e
esgoto complementar ao reajuste anual,
pois boa parte da população ainda luta
pela manutenção dos seus empregos.
“Considerando-se que no Brasil os
ciclos tarifários para as empresas reguladas nos setores de infraestrutura possuem duração entre três e cinco anos;
sendo que dez das principais estatais
de saneamento nacional estão com o
ciclo fixado pelo prazo de cinco anos;
requer-se para que este ajuste econômico-financeiro na tarifa seja cancelado para o exercício de 2021, vez que
o ajuste financeiro advindo do reajuste
anual já será capaz de manter o equilíbrio da empresa , por conta dos graves
reflexos da crise nacional que assola os
consumidores por conta dos reflexos da
pandemia do coronavírus (Covid-19)”,
destaca trecho do requerimento.

Complemento

O valor das parcelas do índice de

reposicionamento definido após a RTP
em 2017 incidem sobre o reajuste anual promovido pela Sanepar. Em agosto
deste ano a Agepar tinha aprovado um
reajuste de 9,62% na tarifa, que acabou sendo suspenso no mês seguinte
após um pedido do governo do Estado.
A composição do reajuste de
9,62% era dividido em 6,1860% da
variação dos custos (energia elétrica,
produtos químicos utilizados no tratamento da água, entre outros) e de uma
composição de indexadores que incidem na variação da cesta de índices
(IPCA, IGP-M e INPC), e os 3,4439%
restantes tratavam-se da quarta parcela do diferimento tarifário aprovado em
2017 (2,11% acrescidas da taxa Selic).
Considerando que o reajuste suspenso neste ano deve ser aplicado em
2021, enquanto os paranaenses ainda estiverem pagando o parcelamento da revisão tarifária periódica anterior (3,4439%), o consumidor da água
e esgoto da Sanepar poderá ser penalizado com mais um encargo caso a RTP
2021 seja realmente aplicada.

Senado aprova inclusão de agravante a crime de
racismo no Código Penal
Agência Brasil
O Senado aprovou no dia 25 um
projeto de lei (PL) que altera o Código
Penal e inclui a previsão de agravantes aos crimes praticados por motivo de racismo. O projeto é do senador Paulo Paim (PT-RS) e foi aprovado
por unanimidade, de forma simbólica.
O texto segue para a Câmara.
O projeto também prevê, além
do racismo, agravantes por outros
preconceitos. O texto inclui no código penal brasileiro a possibilidade de
inserir agravante “por motivo de discriminação e preconceito de raça, cor,
etnia, religião, procedência nacional
ou orientação sexual”.
Já existe na legislação brasileira a
injúria racial, mas não existe, de acordo com o relator do projeto, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), uma agravante genérica que se aplica a todos os
crimes indistintamente, se resultantes
de preconceito de raça ou de cor.

Da Redação ADI-PR Curitiba
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O projeto utilizou os termos empregados na Lei 7.716/89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Após discussão
entre os senadores, eles decidiram
incluir “orientação sexual” no rol de
agravantes, como um pleito do senador Fabiano Contarato (Rede-ES).
O projeto foi apresentado em
2015 e foi votado hoje como um item
extrapauta, ou seja, sua votação não
estava prevista na sessão de hoje. A
votação foi um pedido de Paim, como
uma resposta do Senado ao assassinato de um homem negro ocorrido
em um supermercado em Porto Alegre. Para Paim, o Senado deve se posicionar e oferecer uma resposta à sociedade diante do crime ocorrido. A
morte de João Alberto Silveira Freitas
ocorreu na véspera do Dia da Consciência Negra. Todos os senadores concordaram com a proposta do senador
gaúcho.

O relator do projeto afirmou que
o racismo estrutural no Brasil “é uma
realidade” e precisa ser combatido.
Como exemplo, ele citou exemplos recentes ocorridos no Brasil, onde homens negros sofrem violência devido
à cor da pele e também cita a morte
de João Alberto.
“Questionamos, esse cidadão teria
o mesmo tratamento caso fosse branco? Talvez não. As estatísticas contribuem para essa percepção”, disse
Pacheco. “De acordo com a classificação adotada pelo IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística], negros, pretos e pardos representam
75,7% das vítimas de homicídios no
Brasil. Os dados foram colhidos pelo
Atlas da Violência 2020 e publicados
pelo IPEA [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada]. A questão racial,
portanto, é uma problemática constante em diversos conflitos da nossa
sociedade”.

O deputado Fernando Giacobo (PL) defendeu mais
rapidez na aprovação de projetos e propostas no Congresso Nacional que incentivam os investimentos pela
retomada do turismo. “A pandemia afetou o setor no
Paraná e no mundo todo. A Câmara de Deputados tem
buscado propostas que além de acelerar a recuperação
do setor e reduzir o impacto socioeconômico, também
preserve e retome os empregos dos profissionais que
tiram da atividade o sustento de suas famílias”.

Procuradoria da Mulher

A deputada federal Leandre Dal Ponte (PV) destaca que em municípios, como o caso de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, por exemplo, que não
elegeu nenhuma mulher para compor a próxima Câmara de Vereadores, seja criada uma Procuradoria da
Mulher. A Procuradoria da Mulher é um órgão que
zela pela defesa dos direitos das mulheres, além de incentivar a participação das parlamentares nos trabalhos legislativos.

Recursos

O deputado federal Felipe Francischini (PSL) destinou recursos para compra de equipamentos para os
hospitais Pequeno Príncipe, que completa 101 anos
atendendo crianças e adolescentes, e Erasto Gaertner,
que foca no tratamento clínico e cirúrgico de pacientes
com doenças oncológicas. “Em Brasília, sigo com a minha agenda para levar melhorias ao nosso Estado. Reunião com o amigo Rodrigo, representando o Hospital
Pequeno Príncipe e Adauto, representando o Hospital
Erasto Gaertner”, afirmou Francischini.

Detox covid

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) participou do estudo que desenvolveu uma fórmula para um
enxaguante bucal que elimina 96% do SARS-COV-2, vírus causador da COVID-19. Trata-se do Detox Pro, desenvolvido pela empresa Dentalclean. O estudo está na
terceira fase, nesta etapa será avaliado como o antisséptico atua de forma preventiva em funcionários do
HU.

Meio século

Curso de Agronomia da Universidade Estadual do
Norte do Paraná (UENP) completa 50 anos. O curso se
tornou referência e é considerado uns dos melhores
do Brasil pelas avaliações e pela tradição em formar
profissionais de excelência para atuação no mercado
de trabalho. De lá para cá já foram 4720 engenheiros
agrônomos graduados pela Instituição.

PTI

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI) destaca-se na
oferta de soluções para garantir maior eficiência de
fontes como a de energia fotovoltaica, eólica e biogás.
Possui uma das maiores infraestruturas de simulação
em tempo real da América Latina. Contando também
com a experiência de 17 anos no atendimento à maior
geradora de energia elétrica do mundo, a Itaipu Binacional, com o desenvolvimento de soluções customizadas às necessidades da hidrelétrica.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Abrace está comercializando cartões natalinos
para ajudar entidades de Pato Branco
Júlia Heimerdinger*
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Abrace está desenvolvendo uma ação especial para o Natal, estão sendo confeccionados cartões
natalinos, tendo como principais objetivos o resgate
da essência dos cartões impressos e para arrecadar
fundos para as entidades
pato-branquenses.
As entidades que estão
participando da ação são:
Fundabem, Gama, Probem,
Remanso da Pedreira, Albergue Bom Samaritano, Lar de
Idosos São Vicente de Paulo e o Instituto de Saúde São
Lucas de Pato Branco.
“Esses cartões foram
confeccionados pelos assistidos das entidades, então
os desenhos são das pessoas que fazem parte dessas entidades”, informa Ana
Paula Burin Pastorello, uma
das coordenadoras do projeto acrescentando que foram
produzidos três mil cartões
e que a expectativa é de vender todos.
Os cartões produzidos estão sendo comercializados na própria sede do
Abrace, na papelaria Apo-

DIVULGAÇÃO

lo, Prepel e Stampa. A embalagem contém 10 cartões e
custam R$ 8,00.

Resgatando
a magia

É a primeira vez que
essa atividade está sendo
desenvolvida pelo Abrace.
Ana Paula explica que a intenção com esse projeto é
restaurar a magia do Natal
nas pessoas. “Resgatar principalmente a questão do carinho com as pessoas, de
você entregar um cartão e
daqui alguns anos as pessoas lembrarem. Pois hoje
como tudo está muito digital, então a gente fez essa
ação do cartão para resgatar esse espírito de amor
ao próximo nesse ano tão
complicado”.
Ana Paula acrescenta
que é uma maneira de demonstrar para as pessoas o
quanto elas são importantes, “a importância da gente resgatar essa questão
de entregar um cartão físico, primeiro eu acho que é
o carinho e a atenção com
a pessoa a qual você vai entregar”.
Outra grande preocu-

Pela primeira vez Abrace desenvolve ação de cartões natalinos
pação do Abrace é com a
questão financeira das entidades. “O Abrace é uma ligação entre o trabalho voluntário e a necessidade das
entidades, então o Abrace
tem uma importância muito grande, porque a gente
consegue fazer esse envolvimento do voluntariado e das
pessoas que estão sendo assistidas nas entidades” destaca Ana Paula comentando

também que todo o dinheiro arrecado nas ações é destinado para as instituições.

Bolachas de Natal

As tradicionais bolachas de Natal da Abrace estão sendo produzidas desde
7 de outubro e segue até 20
de dezembro. A comunidade
do bairro Bortot que realiza
o processo de confecção das
bolachas, e as voluntárias

do Abrace executam a pintura e decoração.
Devido a pandemia teve
alterações no projeto das
bolachas, a equipe foi reduzida, seguindo com todos os
protocolos de higienização.
Em média são 30 pessoas
trabalhando diariamente na
pintura e armazenamento
dessas bolachas.
Ana Paula informa que
não estão mais sendo co-

mercializadas, pois já venderam toda a produção. “Agora a gente só está pintando
para entregar as latas de bolacha. Foram vendidas esse
ano 1.700 latas de bolachas,
mais de 700 caixas que totalizam 55 mil bolachas pintadas” destaca Ana Paula.
“Não estamos mais aceitando encomendas, porque
a gente não tem mais tempo, humanamente é impossível a gente pintar mais do
que esse número de bolachas do que já estamos fazendo” finaliza acrescentando que já estão aceitando
encomendas para as bolachas de Páscoa.
O destino do dinheiro
do projeto das bolachas é
dividido entre a comunidade do bairro Bortot, um percentual do lucro permanece para o Abrace, que será
destinado para o pagamento da reforma da cozinha do
projeto. A outra parte é dividida entre as entidades pato-branquenses conforme a
demanda da necessidade de
cada uma.
* Estagiária do
Diário do Sudoeste

Vereadores apresentam mais de R$ 2,5 milhões em emendas impositivas
Assessoria
O Legislativo realizou,
na quarta-feira (25), a votação de 32 projetos em primeira, segunda e votação
única. Entre eles, projetos
para emendas impositivas,
nomeação de ruas e aprovação da receita e despesas
do Município de Pato Branco, para o exercício financeiro de 2021. Também foi realizada entrega de Moção de
Aplauso.

Moção

De autoria da vereadora Marines Boff Gerhardt
(PSDB), foi entregue a Moção de Aplauso para a médica Cleci Chiamulera Borsatti, pela dedicação durante
toda sua vida profissional
a cuidar da saúde da população de Pato Branco. Cleci formou-se em 1986, pela
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), e
começou a exercer a profissão no Hospital São Lucas,
de Pato Branco. Em 1988,
iniciou seus trabalhos na
Prefeitura de Pato Branco,
como contratada, atendendo as unidades nas zonas
rurais e, em 1993, foi aprovada em concurso público

ASSESSORIA/LAIANE CARNIEL

do Município.
Atuou 32 anos no Sindicato de Trabalhadores
Rurais de Pato Branco onde,
além de pacientes, conquistou vários amigos para a
vida. Também trabalhou no
Posto de Saúde Municipal
e atendeu alguns anos nas
comunidades do interior da
cidade. Trabalhou durante
33 anos em prol do município de Pato Branco, atendendo milhares de pacientes de todas as regiões da
cidade.

Votações

Em primeira votação,
foi aprovado o Projeto de
Lei nº 186, de 2020, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa
do Município de Pato Branco, para o exercício financeiro de 2021. Pelo projeto, o valor estimado será de
R$ 438.286.879,07. O orçamento foi elaborado atendendo as ações desenvolvidas com ensino (art. 212) da
CF 88, aplicando no mínimo
25%, e de ações e serviços
públicos de saúde (art. 198,
§ 2°
, Ili), da CF 88, aplicando o mínimo de 15%, dos
impostos e transferências

Sessão também contou com entrega de Moção de Aplauso para a médica Cleci Chiamulera Borsatti
constitucionais.
Em votação única, foi
aprovada a Emenda nº 100,
de 2020, alterando valores
das ações relativas à Câmara Municipal de Pato Branco, constantes no Projeto de Lei nº 186, de 2020,
pela Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021.

Emendas
impositivas

Em votação única, foram aprovadas 21 emen-

das impositivas individuais
e uma de bancada, totalizando R$ 2.507.329,00 milhões, valor que será utilizado em diversas áreas, desde
compra de equipamentos
até melhoria de estruturas
municipais. As emendas impositivas passaram a vigorar
em 2019, com a aprovação
de emenda na Lei Orgânica Municipal nº 23, de 11
de novembro de 2019, realizada em decorrência das
Emendas
Constitucionais
nº 86, de 17 de março de

2015, e nº 100, de 26 de junho de 2019, as quais inseriram novas disposições aos
artigos 165 e 166 da Constituição Federal, que determinam a obrigatoriedade
de execução das programações orçamentárias derivadas de emendas individuais
e de bancada.
A vereadora Marines
Boff Gerhardt (PSDB) apresentou dez emendas impositivas, totalizando R$ 691
mil. O vereador Gilson Feitosa (PT) apresentou quatro

emendas impositivas, totalizando R$ 510 mil. O vereador Carlinho Antônio Polazzo (DEM) apresentou cinco
emendas impositivas, totalizando R$ 630 mil.
O vereador Vilmar Maccari (Podemos) apresentou
duas (02) emendas impositivas individuais, totalizando R$ 368.900,00. O vereador também apresentou
uma emenda impositiva de
bancada, juntamente, com
o vereador Claudemir Zanco (PL), de R$ 307.429,00.
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Em outubro, maioria dos municípios do Sudoeste
contrataram mais do que demitiram
Francisco Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos e Palmas são os que mais contratam na região
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.com.br

Em outubro, mais da metade dos municípios do Sudoeste realizaram mais contratações formais do que demissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged) e foram divulgados pelo Ministério da Economia, nessa
quinta-feira (26).
Em comparação com o mês anterior, o
número de municípios que contratou mais
do que demitiu aumentou, tendo mais de
85% dos municípios da região registrado
mais admissões do que desligamentos.
Nos últimos três meses, metade dos
municípios da região tem mantido o padrão
de realizar mais contratações do que baixas.
Os dados do Caged demonstram também
que esses municípios estão aumentando o
número de empregos formais.
Na região, apenas seis localidades
fecharam o mês de outubro com o saldo de geração de empregos no negativo.
São eles: Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Honório Serpa, Manfrinópolis,
Pérola D`Oeste e São João — esse último
chama atenção ao ter registrado um saldo - 41.

Marcello casal/ agência Brasil

Municípios destaque

No último mês, seguindo um padrão, os
maiores municípios da região — Francisco
Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos e Palmas — foram os que mais registraram contratações formais no Sudoeste. Juntos, admitiram um total de 3.831 trabalhadores
frente a 3.002 demissões.
Conforme dados do Caged, Pato Branco admitiu sozinho 1.616 pessoas e demitiu 1.134, enquanto que Francisco Beltrão
contratou 1.118 trabalhadores e desligou
1.006. Dois Vizinhos contabilizou 620 assinaturas de carteira assinada frente a 501
demissões e Palmas, o que menos contratou, registrou 477 admissões e 361 baixas
formais.

Pato Branco

Desde janeiro, conforme dados do Caged, Pato Branco é o município que mais
realiza contratações formais no Sudoeste.
Mesmo nos meses iniciais da pandemia —
março, abril e maio —, em que houve mais
demissões do que admissões, o município liderou o ranking de abertura de vagas formais de trabalho. Em outubro, pelo quinto
mês seguido, Pato Branco contratou mais
do que demitiu.

contratações na região estão aumentando mês a mês

Planilha3

Geração de emprego no Sudoeste durante mês de outubro
Município
Admissões
Demissões
Ampére
212
128
Barracão
60
54
Bela Vista da Caroba
4
3
Boa Esperança do Iguaçu
16
7
Bom Jesus do Sul
31
8
Bom Sucesso do Sul
30
20
Capanema
190
170
Chopinzinho
181
160
Clevelândia
82
66
Coronel Domingos Soares
30
41
Coronel Vivida
172
180
Cruzeiro do Iguaçu
14
11
Dois Vizinhos
620
501
Enáas Marques
28
24
Flor da Serra do Sul
25
14
Francisco Beltrão
1118
1006
Honório Serpa
7
9
Itapejara D`Oeste
115
93
Manfrinópolis
11
15
Mangueirinha
70
54
Mariópolis
62
41
Marmeleiro
115
70
Nova Esperança do Sudoeste
39
24
Nova Prata do Iguaçu
62
42
Palmas
477
361
Pato Branco
1616
1134
Perola D`Oeste
14
20
Pinhal de São Bento
22
0
Planalto
79
50
Pranchita
39
29
Realeza
191
119
Renascença
69
43
Salgado Filho
54
13
Salto do Lontra
125
97
Santa Izabel do Oeste
78
62
Santo Antônio do Sudoeste
148
119
São João
41
82
São Jorge do Oeste
97
76
Saudade do Iguaçu
54
29
Sulina
8
7
Verê
44
43
Vitorino
97
79
Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

Saldo
84
6
1
9
23
10
20
21
16
-11
-8
3
119
4
11
112
-2
22
-4
16
21
45
15
20
116
482
-6
22
29
10
72
26
41
28
16
29
-41
21
25
1
1
18
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Feriados e período eleitoral são as possíveis causas
da alta nos casos de covid-19 no Sudoeste
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.com.br

Nessa quinta-feira (26), o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) trouxe a informação de que, no Sudoeste, 501 novas pessoas se contaminaram
com a covid-19 e 2.379 aguardam o resultado do exame de testagem da doença.
Na tarde de ontem, o boletim estadual
também informou a existência de mais três
novos óbitos em decorrência da covid-19 na
região, que chega a soma de 181 vítimas.
Dessas, 118 pertenciam a microrregião de
Francisco Beltrão e 63 a regional de Pato
Branco.
Nas duas últimas semanas, o elevado número de pessoas infectadas com o coronavírus na região, que hoje soma 13.721 positivados, tem chamado a atenção de gestores
de saúde, tendo em vista que, por um longo período, os casos haviam se estabilizados, tendo mais de 80% dos contaminados
já recuperados.

O que diz a 7ª Regional
de Saúde

O Diário do Sudoeste conversou com o
chefe da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nesello, para explicar a possível causa desse au-

mento repentino dos casos. Segundo ele, um
dos principais motivos que levaram a esta
crescente é o descuido da população com as
medidas de prevenção à doença.
Conforme Nesello, os casos recentes,
possivelmente, são consequências dos feriados no início do mês assim como do período
eleitoral, “que proporcionou viagem de um
local a outro e aí o encontro de pessoas, sejam dos próprios familiares ou com outros”,
explicou.
Para o chefe da 7ª RS, se os cuidados
de prevenção tivessem sido mantidos, nesses momentos, o quadro da doença não seria tão crítico na região. “O que constatamos em todo o país, não diferente daqui,
foi o descaso no cuidado que a população
está tendo nas medidas de segurança. Se
cada um fizer um pouco daquilo que é solicitado, como uso máscara, afastamento de
uma pessoa para outra, a devida higienização pessoal, com certeza teremos uma diminuição significativa.”

Preocupação

Nos últimos dias, tanto a 7ª Regional de
Saúde quanto a 8ª RS tem operado com uma
alta taxa de ocupação de seus leitos exclusivos covid-19.
Ao Diário, Nesello revelou que além da
falta de leitos e insumos, as unidades de saú-

AEN

Na região, mais de duas mil pessoas
aguardam o resultado dos exames de
testagem para a doença
de podem ficar sem profissionais de saúde
da linha de frente para realizar o atendimento dos contaminados. “Estão sendo afastados
e não se tem reposição suficiente para conseguirmos atender uma demanda tão intensa.”
Preocupado, o chefe da Regional solicitou que a população volte a se cuidar. “Ter
respirador no hospital não é garantia de que
o paciente irá sobreviver se tiver que usar”,
refletiu.

Ações do poder público

Na quarta-feira (25), a Comissão de
Saúde da Associação dos Municípios do Su-

doeste (Amsop) encaminhou uma carta as
42 prefeituras da região, solicitando o auxílio no combate ao contágio da covid-19.
No documento, a associação listou algumas
recomendações.
Ontem, os três municípios do Sudoeste
com mais casos da doença se posicionaram
sobre as forma de combater a covid-19.
Francisco Beltrão, acatando uma das recomendações, decretou o fechamento temporário de casas noturnas, boates, casas de
shows e similares. A determinação passa a
valer nesta sexta-feira (27). Conforme decreto 406, ela é válida por 15 dias. Porém, se
houver necessidade, a proibição poderá ser
prorrogada.
Em Pato Branco, uma reunião extraordinária do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus (Covid-19) foi marcada para esta
manhã. Ontem, apesar de um alto número de
casos suspeitos, o município contabilizou somente 13 novos casos da doença. Segundo o
Departamento de Comunicação, isso se deu
porque exames do Laboratório Central do
Estado do Paraná (Lacen) ainda não tinham
sido disponibilizados ao município até o fim
da tarde e, diante disso, serão divulgados no
boletim de hoje.
Ao Diário, o secretário de Saúde de Dois
Vizinhos, Edson Spiassi, disse que o Município acatará as recomendações da Amsop.

Aberto prazo para pedidos de isenção do IPTU em Beltrão
Assessoria
A Secretaria Municipal
de Fazenda da prefeitura de
Francisco Beltrão informa
que está aberto o prazo para
solicitar a isenção do pagamento do imposto predial e
territorial urbano (iptu) do
ano de 2021. Segundo o diretor do Departamento de
Administração Tributária,
Fábio Wosniak, idosos com

idade a partir de 60 anos,
aposentados por invalidez,
pessoas com necessidades
especiais, portadores do vírus HIV e de câncer podem
ter direito à isenção. O período para solicitar a isenção
acaba no dia 18 de dezembro de 2020.
Em relação aos idosos,
para solicitar a isenção é necessário atender alguns re-

quisitos, como ser proprietário de um único imóvel
destinado à sua moradia e
ter renda igual ou inferior
a R$1.642,80 mensais, valor equivalente a 30 URMFB
(Unidade de Referência do
Município de Francisco Beltrão). O teto do valor venal
do imóvel, segundo o cadastro imobiliário, deve ser de
1.101 URMFB. Neste ano

cada URMFB equivale a R$
54,76.
É necessário que a pessoa procure o Departamento de Administração Tributária da Prefeitura ou uma
das unidades Poupa Tempo,
localizadas no bairro São
Miguel ou na Cidade Norte,
portando o CPF, a identidade, documentação do Imóvel e comprovante de renda
atualizado (extrato bancário
do saque do benefício).
Para pessoas com necessidades especiais, portadores de vírus HIV e porta-

dores de câncer, a isenção é
concedida independente de
renda. Neste caso é necessário apresentar o CPF, a identidade e o laudo médico com
o CID da doença para que
comprove que possui necessidades especiais, vírus HIV
ou câncer (12 meses).
O teto do valor venal do
imóvel, conforme o cadastro imobiliário, deve ser de
1.490 URMFB. Estes requisitos, no caso de necessidades especiais, portadores de
vírus HIV ou de câncer, se
estendem aos demais mem-

bros da família do proprietário, desde que residam no
mesmo imóvel.
O contribuinte que já
obteve isenções em anos anteriores também deve apresentar os documentos exigidos para atualização do
cadastro. Em caso de dúvidas basta entrar em contato com o Departamento de
Administração Tributária,
na prefeitura, rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº
1.000, portando os documentos citados ou ligar para
(46) 3520-2157.

Coronel Domingos Soares se posiciona
sobre casos de febre amarela
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

No início da noite de
quarta-feira (25), o Departamento Municipal de Saúde de Coronel Domingos
Soares emitiu uma nota sobre o posicionamento do
Município frente a confirmação da presença de febre amarela.
Em nota, o Departamento disse estar aderindo a todas as medidas de
prevenção à doença e comentou que o Município
já alterou o seu protocolo
de vacinação contra a febre amarela. “Informamos

que os nossos médicos estão sensibilizados para investigar possíveis casos positivos de Febre Amarela,
e que até então não houve
nenhum caso suspeito”, disse a nota.
O Departamento de
Saúde também solicitou que
a população continue informando os setores responsáveis sobre a presença de
macacos mortos, para que
possa ser dado continuidade no monitoramento da
velocidade e amplitude da
disseminação do vírus no
município.
“Ressaltamos a toda população a importância da
vacinação em todas as fai-

xas etárias, lembrando que a
febre amarela é uma doença
com alta mortalidade e que
a única maneira de prevenção é a vacinação que se encontra disponível nas salas
de vacina de todos os municípios da região.”
Amostras de animais
mortos foram encaminhados ao Laboratório Central
do Estado do Paraná (Lacen)
pela 7ª Regional de Saúde.
Entre elas, três positivaram
para a doença, cinco aguardam resultados e outros 18
foram identificadas como
indeterrminadas, pois, devido ao estado da amostra,
não foi possível realizar a
análise.
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Governo do Estado propõe atualizar a Lei de Inovação
AEN
O Governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa do Paraná a proposta de uma
nova lei de inovação, que busca fomentar o desenvolvimento em áreas estratégicas do Estado. A nova
lei conecta Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICT)
com o mercado de trabalho, com
foco na solução de demandas em
áreas estratégicas.
O projeto foi construído com a
colaboração de várias instituições,
sob a coordenação da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e lideranças
do Sistema Estadual de Parques
Tecnológicos (Separtec), em parceria com as universidades estaduais, Fundação Araucária, Instituto
Tecnológico do Paraná (Tecpar),
Detran-PR e representantes do setor produtivo.
O projeto faz parte de uma série de ações com o objetivo de impulsionar o ecossistema de empreendedorismo e inovação em todo
o território paranaense. É resultado de debate entre a comunidade
acadêmica e o setor empresarial
e produtivo, a fim de elaborar um
instrumento regulatório que proporcione segurança jurídica aos
pesquisadores e empresários.
“Nesse cenário, essa interação
é fundamental para fomentar a ciência aplicada, que contribui significativamente para o desenvolvimento sustentável, econômico e
social”, afirma o superintendente
estadual de Ciência, tecnologia e
Ensino Superior, Aldo Bona.
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Ademar
Traiano, reconhece a necessidade de um marco legal atualizado,
e em consonância com as exigências do mercado. “Vamos iniciar
imediatamente a tramitação desse projeto para que possamos dar
ao estado e ao setor produtivo todas as condições necessárias para
tornar o Paraná cada vez mais eficiente e tecnológico”, ressalta.
“Esse novo marco legal de ino-

AEN

Universidades Estaduais do Paraná estão entre as 50 instituições brasileiras que mais registraram patentes em 2019
vação do Estado é fundamental
para que estejamos alinhados com
as demandas que o mundo exige.
É a gente trabalhar a tríplice hélice da inovação de uma forma mais
coesa: governo, setor produtivo e
academia”, acrescenta o superintendente de Inovação do Paraná,
Henrique Domakoski.

Proposta

A proposta moderniza a legislação estadual de Inovação de
2012 (Lei Ordinária nº 17.314),
incorporando atualizações do
Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, instituído pela
Lei Federal nº 13.243/2016.
A expectativa é minimizar barreiras legais, que dificultam o de-

senvolvimento do setor produtivo.
A legislação também estabelece
cooperação entre diferentes setores e fomenta o desenvolvimento
econômico-social.
A diretora de Propriedade Intelectual na Agência de Inovação
Tecnológica da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro),
Cláudia Crisostimo, diz que a adequação ao Normativo Federal possibilita a aproximação entre os setores público e o privado. “Essa
medida vai promover mais competitividade entre startups e outras
empresas locais com avanços tecnológicos significativos”, afirma.
Para o presidente da Federação das Associações das Empresas
Brasileiras de Tecnologia da In-

formação (Assespro), Adriano Krzyuy, a nova lei vai ajudar a criar
um ambiente de inovação. “Vai
ajudar a criar um ambiente de inovação tanto para que o empresário seja mantido dentro do Estado
para continuar inovando, quanto
atrair novas empresas e startups”,
diz Krzyuy.

Potencial

Um ranking divulgado no mês
de outubro pela Assessoria de Assuntos Econômicos do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) apontou que as Universidades Estaduais do Paraná estão
entre as 50 instituições brasileiras
que mais registraram patentes em
2019.

Para o coordenador de Ciência e Tecnologia da Superintendência de Ciência, tecnologia e Ensino Superior, Paulo Parreira, o
resultado demonstra a capacidade
das universidades na geração soluções a sociedade. “Queremos criar
um ambiente cada vez mais favorável às universidades, empresas e
startups, para que possam estimular o surgimento de novos produtos e serviços inovadores”, destaca.

Consulta pública

A proposta da Lei de Inovação
foi construída de maneira coletiva
com contribuições fundamentadas
em estudos e pesquisas, por meio
de uma consulta pública, realizada
de maio a junho de 2019.
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Intenção de consumo
sobe 0,8% em novembro

Brasil tem 2ª maior alta de
preços no atacado no mundo

Nível de atividade industrial
avança para 53,8 pontos

Estadão Conteúdo
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), calculada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), avançou 0,8% em novembro
ante outubro, para 69,8 pontos, no maior patamar desde maio, auge da crise causada pela pandemia de covid-19. Foi o terceiro aumento seguido do ICF, informou a CNC.
Apesar da recuperação com as altas recentes, o
ICF ainda registrou o pior nível para os meses de novembro desde o início da série histórica, em janeiro de
2010. Em relação a novembro de 2019, o ICF teve um
tombo de 26,7%, na oitava retração consecutiva nesta
base comparativa. A ICF está abaixo do nível de satisfação (100 pontos) desde abril de 2015.
Nas avaliações sobre a situação atual, o item relacionado à renda se destacou, segundo a CNC, com alta
de 0,2%, depois de sete quedas consecutivas, chegando a 77 pontos. Em outubro, esse subíndice tinha registrado o menor patamar da série histórica.
O subíndice que mede a satisfação dos brasileiros
com relação ao emprego registrou o terceiro crescimento seguido, com alta de 0,6%. É o item de pontuação mais elevada (86,8 pontos) na composição do ICF.
Nas perspectivas para o futuro, a perspectiva de
consumo aumentou 1,4%, atingindo 65,1 pontos, após
ter acumulado duas quedas seguidas.

Estadão Conteúdo
A variação de preços no atacado no Brasil é a segunda
maior do mundo, atrás apenas da alta na Argentina, mostra estudo da economista-chefe da gestora de investimentos Armor Capital, Andrea Damico. A comparação foi feita
com base nos índices de preços ao produtor (PPI, na sigla
em inglês) de 82 países.
No caso brasileiro, foi considerado o Índice de Preços
ao Produtor Amplo (IPA), que está dentro do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas. No acumulado de 12 meses até setembro (que é o dado que consta no estudo), o aumento de
preços chega a 26,03%. Mas a FGV já publicou o resultado
de outubro, elevando o acumulado a 31,05% - não muito
distante do resultado da Argentina (39,2%).
Os índices de preços no atacado captam basicamente o custo dos processos de produção - como os preços
das matérias-primas e de produtos intermediários usados pelas indústrias, por exemplo. Esses custos têm subido por vários motivos, sendo um dos principais a desvalorização do real, que torna mais caros os insumos
importados.
Por conta das atuais condições da economia brasileira, principalmente o desemprego em alta, tem sido difícil
repassar a totalidade desse aumento de custos aos consumidores. Daí a diferença entre os indicadores: enquanto o
IGP-DI acumula mais de 30% em 12 meses, o IPCA (índice
oficial de inflação do País) está em 3,92%.

Estadão Conteúdo
A indústria paulista espera aumento do nível de
atividade em novembro, de acordo com a pesquisa
Sensor, da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp). O índice do nível de atividade subiu de
52,3 pontos em outubro para 53,8, na série com ajuste sazonal, o maior nível desde dezembro de 2017
(55,5). Quando acima dos 50 pontos, o indicador sinaliza expansão da atividade.
O aumento do Sensor geral foi puxado por elevação
em três de seus cinco componentes. O índice de setor de
atuação da empresa (mercado) subiu de 53,3 pontos em
outubro para 56,4 pontos em novembro, o maior nível
desde o dado de igual mês de 2019 (56,6) O índice de
vendas avançou de 52,9 para 54,2, maior pontuação desde dezembro do ano passado (57,4).
O índice de investimentos subiu de 50,1 para 52,4,
no seu maior nível desde os 54,4 de fevereiro de 2019. É
o segundo mês seguido do indicador na zona de aumento moderado, depois de oito leituras consecutivas, de fevereiro a setembro, abaixo dos 50 pontos.
Na outra ponta, o índice de emprego cedeu de 48,6
para 46,8 pontos, sinalizando queda moderada do nível
de emprego.
O índice de nível de estoques também caiu, de 55,0
pontos para 53,9 pontos, e sinaliza estoques abaixo do
desejado na indústria.

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

26/11/20

CÂMBIO

26/11/20

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 0,09%

110.227 pontos

Volume negociado: R$ 19,93 bilhões
106.669 106.042 107.378 109.786 110.132 110.227

EURO
Var. novembro: -7,02%
R$ 5,334
R$ 5,335

Alta: 0,28%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

EURO TURISMO

Var. novembro: -7,83%
R$ 5,3195
R$ 5,3201

Baixa: 0,57%
Compra
Venda

19/11

20/11

23/11

24/11

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Cogna ON
Suzano ON
Viavarejo ON
Sid. Nacional ON

25/11

26/11

%
-1,64%
+1,42%
-2,11%
-1,62%
+4,30%
+5,68%
+2,73%
+4,53%

R$
25,82
76,57
28,74
24,84
5,09
53,40
19,21
24,25

29.872,47
6.362,93
13.286,57
26.537,31

-0,58
-0,44
-0,02
+0,91

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones (25/11)
Londres
Frankfurt
Tóquio

OURO - BM&F
26/11

var. dia
R$ 306,30 /grama

+0,23%

IR

DÓLAR TURISMO

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 5ª parcela do IR 2020 vence
com taxa de juros Selic de 1,51%.
TAXA SELIC
0,19%
0,16%

MÊS
Set/20
*Out/20

em 30/10,

TAXA SELIC
0,16%
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$ 7,09
R$ 0,07

US$ 1 É IGUAL A:

Var. novembro: -6,67%
R$ 5,17
R$ 5,55

Iene
Libra esterlina
Euro

104,28
0,75
0,84

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)

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

jul
0,44
0,36
0,30
0,25
2,23
2,34
3,14
0,49
1,17

ago
0,36
0,24
0,23
0,78
2,74
3,87
5,44
0,53
0,72

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Jul/20
Ago/20

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

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

set
1,0294
1,0244
1,1302
1,1523

out
1,0389
1,0314
1,1794
1,1844

nov
1,0477
1,0392
1,2093
1,2212

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

set
0,87
0,64
0,45
1,12
4.34
3,30
4,38
0,82
1,16

out
0,89
0,86
0,94
1,19
3,23
3,68
4,86
0,65
1,73

nov
0,81
-

ano
2,95
2,22
3,13
3,72
18,10
19,02
26,64
3,09
6,69

12m
4,77
3,92
4,22
5,41
20,93
22,12
31,05
4,38
6,95

OUTROS INDICADORES
set
TJLP (%)
4,91
Sal. mínimo
1.045,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 2,0%

PREVIDÊNCIA

out
4,55
1.045,00
0,2466
23,54

nov
4,55
1.045,00
0,2466
23,54

COMPETÊNCIA OUTUBRO

Venc.: empresas 20/11, pes.físicas 17/11, emp. domésticos 6/11. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Facultativo

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

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

Autônomo

Empregados - taxas de desconto

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

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

7,5%
9%
12%
14%

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

SALÁRIO FAMÍLIA 2020
Salários até R$ 1.425,56

POUP. ANTIGA

48,62

LOTES - ATACADO

Agosto/20
Setembro/20

NOVA POUPANÇA
Agosto/20
Setembro/20

ano
4,07
4,59

12 m
6,17
6,17

%
0,1303
0,1159

ano
1,64
1,76

12 m
2,90
2,67

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

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

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
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
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
SET
OUT %m %ano %12m
Paraná
1.646,68 1.678,69 1,94 5,34 5,75
Norte
1.680,44 1.709,38 1,72 7,05 7,21
Noroeste 1.465,56 1.499,16 2,26 1,53 1,99
Oeste
1.685,93 1.715,92 1,78 6,80 7,82

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.

26/11/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. novembro: -7,48%
R$ 5,17
R$ 5,57

Estável
Compra
Venda

Var. novembro: -5,29%
R$ 5,95
R$ 6,62

Estável
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Estável
Compra
Venda

Var. novembro: -5,82%
R$ 6,3302
R$ 6,3330

Baixa: 0,57%
Compra
Venda

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

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

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

TRIGO - saca 60kg
R$
167,50
169,00
169,00
169,00
169,00
167,00

SEM
1,5%
-0,6%
-0,6%
-0,6%
-0,6%
-0,6%

30 d.
8,1%
2,4%
-0,6%
-0,6%
-0,6%
-1,8%

1,3%
-1,3%
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%

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

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

77,00
74,00
75,00
75,00
76,00
75,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
86,00
85,00
80,50
80,50

SEM
-1,1%
-1,2%
0,6%
0,6%

30 d.
21,1%
24,1%
17,5%
16,7%

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

26/11
2.590,46
285,25
578,52
396,80

DIA
1,08%
2,50%
-1,01%
0,70%

MÊS
11,94%
2,46%
7,62%
-2,17%

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

26/11/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
148,60
-0,3%
0,0%
1,5%
MILHO
saca 60 kg
68,83
0,0%
0,9%
3,6%
TRIGO
saca 60 kg
73,68
-1,2%
-3,6%
1,4%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
295,76
0,0%
4,2%
17,1%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
263,67
0,0%
5,2%
2,9%
BOI GORDO
arroba, em pé
276,18
-0,3%
-0,7%
12,1%
SUÍNO
kg, vivo
8,35
-0,2%
-6,8%
0,1%
ERVA MATE
arroba
20,60
0,0%
-0,5%
-2,8%
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$
149,00
69,00
76,00
280,00
7,50
-

Pato B.
R$
149,50
70,20
73,00
300,00
300,00
270,00
7,50
19,00
-

MERCADO FUTURO
BOLSA DE CHICAGO (CBOT)
SOJA
Cont.
jan/21
mar/21

*25/11/20
MILHO

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

FECH.
1.184,00
1.185,75

*DIF. 1 SEM.
-7,25
0,7%
-7,50
0,9%

1 MÊS
9,5%
11,1%

396,90
395,90

-1,40
-1,00

Cont.
dez/20
mar/21

FECH.
420,00
427,50

*DIF. 1 SEM.
-5,75 -1,4%
-5,00 -0,7%

1 MÊS
0,2%
1,7%

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

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
dez/20
jan/21

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

0,5%
0,5%

2,7%
4,3%

dez/20
588,25 -23,00 -1,6%
* Ontem (26/11) foi feriado nos EUA

-7,0%

*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.
set/20
dez/20

FECH.
114,50
117,15

*25/11/20
ALGODÃO

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

*DIF. 1 SEM.
1,35 -4,4%
1,25 -4,6%

1 MÊS
8,4%
8,1%

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

Cont.
FECH.
*DIF. 1 SEM.
out/20
70,80
-0,73
1,6%
* Ontem (26/11) foi feriado nos EUA

1 MÊS
-0,7%

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

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

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

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

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

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

46 - 3220 - 2066

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

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%
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O mês de novembro marcou um importante passo dado pela VIASOFT: o Head
de Marketing, Eduardo Harthecopf, após intensos meses de estudos, trabalho
e resultados, foi promovido a Gerente de Marketing por Fábio Scabeni, VicePresidente Comercial e de Marketing.
Ontem, Heloisa Marchese completou mais uma
primavera de uma trajetória de amor, paz e sucesso.
Sua mãe, Eva, deseja que todos os seus objetivos
sejam alcançados e abençoados em um novo ciclo
cheio de saúde e felicidade.

O 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) lançou, na noite de quarta-feira (25), o projeto de
construção da sede da 1ª Companha. Na foto, da direita para a esquerda, Roberto Belusso,
engenheiro civil; Leonardo Cagnini Boaretto, arquiteto; capitão Guido Benjamin dos Santos
Filho, comandante da 1ª Companhia; Camila Barcellos Vargas e Jean Carlos Linke, arquitetos;
e William Douglas Navarro do Prado, estudante de Arquitetura e Urbanismo. Durante o
evento, os proﬁssionais foram homenageados com a moeda comemorativa do 3º BPM.

José Arthur Tasca Lazzaroto completou 10 anos, ao lado
do pai Claudio e de sua mãe Solange que desejam “um
mundo de paz e muita felicidade para você”.

No último dia 24, o pequeno
Luiz Sasso Tumeleiro
celebrou 2 anos (dos
muito que virão) de vida,
descoberta e muito amor.
Seus pais, Carla Sasso e
Carlos Tumeleiro, seus
familiares e amigos desejam
que Luiz continue sendo
abençoado por Deus. Eles
agradecem os 2 anos de
alegria, amor e felicidade
para suas vidas. Na foto, ele
aparece com sua tia-avó,
Olivia Sasso. Parabéns!
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Educação financeira:
preparando gerações para
enfrentar desafios
Tatiana Schuchovsky Reichmann

Registro da
natureza, em
Mariópolis,
seguindo seu
curso, em total
harmonia

Artigo

Cinco estratégias para preparar seu pequeno negócio para a Black Friday
Fernando Pantaleão
Seu negócio está preparado para
as datas comemorativas de fim de ano?
Mesmo em um momento atípico como
o que estamos vivendo, diante de uma
pandemia global que transformou nosso
modo de vida, o jeito de comprar e o relacionamento com os clientes, a perspectiva é de uma temporada aquecida nos
próximos meses.
Um recente estudo da Visa chamado Back to Business, Holiday Edition demonstrou que os consumidores continuam dispostos a gastar nas festas - 89%
planejam comprar e dar presentes, apesar dos efeitos da crise. No Brasil, 78%
dos pequenos e médios estabelecimentos comerciais afirmam que esse período, que inclui datas como Black Friday,
Natal e Réveillon, é uma grande oportunidade para seus negócios.
Embora vejam com bons olhos a retomada do ritmo do mercado nos próximos meses, quase um em cinco estabelecimentos desse porte acredita não
estar preparado para atender o volume
de vendas, em especial com uma preocupação em oferecer boas experiências
nos canais digitais. O mesmo levantamento mostra que eles pretendem investir na ampliação do horário de atendimento, na digitalização das operações,
na melhoria da infraestrutura e no aumento das equipes.
De olho nesse cenário de fim de ano
e nas necessidades do pequeno empresário, listamos a seguir 5 tendências
pós-pandemia para aproveitar os benefícios do universo digital e te ajudar a conquistar novos clientes.
1. E-commerce “na vida real”. Os limites entre o mundo on-line, físico e móvel estão mais difusos. Em razão da Covid-19, acompanhamos um crescimento
em transações feitas por e-commerce,
mas também a proliferação de opções

como as compras com retirada por drive-thru. O estudo Visa Back to Business
Holiday mostra que 59% dos consumidores que usaram mais o e-commerce durante a pandemia farão pelo menos metade de suas compras de fim de
ano online. Há, por outro lado, muitos
compradores ansiosos para ir às compras nas lojas da “vida real”. Quase metade (48%) dos consumidores ainda planeja fazer a maior parte de suas compras
presencialmente.
2. O comércio social virou prática
oficial. O comércio via plataformas de
rede social e apps, que já são populares
em países asiáticos, está chegando rapidamente aos mercados ocidentais. Essas
experiências combinam interações sociais on-line e experiências de compra
práticas. As previsões sugerem que mais
de 10% dos pedidos móveis serão realizados via comércio social nesta temporada de festas. Entre os pesquisados da
Geração Z, 66% disseram ter feito compras em plataformas sociais durante a
pandemia.
3. Pagamento por aproximação: um
diferencial importante. De acordo com
o estudo, 78% dos consumidores disseram ter mudado sua forma de pagar e
migrado para o comércio digital e tecnologias como o pagamento por aproximação para se manterem seguros durante a
pandemia. Os benefícios são a conveniência, a velocidade e a segurança, entre
outros fatores. Quase dois terços deles
no mundo todo passaram a comprar de
empresas que oferecem opções de pagamento por aproximação.
4. Combate às ameaças online. Com
o aumento esperado nas vendas online
em datas como a Black Friday, o desafio de manter a segurança das transações também aumenta. Pequenos estabelecimentos comerciais precisam ficar

atentos à estratégia antifraude e devem
equilibrá-la com a oferta de uma experiência sem inconvenientes. A melhor
maneira de encontrar uma solução efetiva para PMEs é usar ferramentas de
combate às ameaças simples de configurar e implementar. Com isso, você garante um pacote eficiente contra os ataques de criminosos.
5. Cartões-presente e kits ganham
popularidade. A oferta de “kits”, como os
de ingredientes para preparar um drinque em casa ou um jantar, foi uma alternativa que algumas empresas adotaram para manter a operação e atender
os consumidores. Essa tendência, que
une conveniência e flexibilidade, deve
se manter. Os consumidores também esperam dar mais cartões-presente digitais do que nos anos anteriores e optar
por experiências e entretenimento digital, revela a pesquisa. Os varejistas que
pensarem “além da loja” terão a oportunidade de se preparar melhor para essa
época do ano.
A Covid-19 testou a resiliência dos
pequenos empresários, mas também expôs algumas vulnerabilidades. A adoção
de medidas criativas para se adaptar rapidamente aos novos tempos e às demandas dos consumidores deve se manter. Apesar das circunstâncias adversas,
a maioria dos pequenos empresários
continua otimista com relação ao futuro
e isso, além de ser um bom sinal, é bom
para os negócios.
VP de Vendas e Soluções para o
Comércio da Visa do Brasil

A 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, que acontece até o dia 29 de novembro, nos
faz refletir sobre o quanto é fundamental estimular a população a desenvolver conhecimento financeiro e a adotar, desde muito jovens, o hábito
do planejamento. O tema “Resiliência financeira:
como atravessar a crise?” não poderia ser mais
oportuno, uma vez que estamos vivendo tempos que nem mesmo os experts em mercado foram capazes de prever, um cenário que impactou
o mundo não só na saúde, mas também no aspecto socioeconômico. De toda forma, momentos
de adversidade também são oportunidades únicas de aprendizado, de reinvenção e inovação. E
nesse contexto, a educação financeira faz muito
sentido.
Em 2017, o Conselho Nacional de Educação,
apoiado pelo Ministério da Educação, estipulou
que a educação financeira passasse a fazer parte
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que guia educadores sobre o conteúdo
mínimo que deve ser ensinado nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio. A recomendação, que propõe uma adaptação por parte
da rede de ensino até o final deste ano, entende
que a disciplina seja abordada de forma transversal pelas escolas. Ou seja, a ideia é que, além de
constar no conteúdo da sala de aula, o tema também seja abordado em ações e projetos especiais.
Para a Associação de Educação Financeira do
Brasil, a AEF-Brasil, este é um importante movimento, pois preparará as futuras gerações para o
desenvolvimento de competências e habilidades
necessárias para lidar com as decisões financeiras que tomarão ao longo de suas vidas. De acordo com pesquisa feita pela Serasa Consumidor em
parceria com a Serasa Experian no ano passado,
um em cada três estudantes afirmou ter aprendido a importância de poupar dinheiro depois
de participar de projetos de educação financeira.
É evidente que as instituições de ensino
são fundamentais para o desenvolvimento dessa consciência nos futuros cidadãos. Porém, isso
não exime o papel dos pais como estimuladores
e exemplos a serem seguidos. Estudiosos do universo infantil dizem que é por meio do comportamento dos adultos que o conhecimento é absorvido pelas crianças. Isso envolve desde o consumo
consciente de recursos até a administração de
“mesadas”. Para os adolescentes, é interessante,
inclusive, uma abordagem mais avançada sobre
investimentos e vantagens de economizar recursos a longo prazo em prol de um objetivo futuro. Muitas vezes, crescemos com a crença de que
a poupança é a única forma de guardar dinheiro.
É válido apontar, desde cedo, outros caminhos de
construção de patrimônio financeiro, como o consórcio. Com a inclusão definitiva da educação financeira nas escolas, aliada ao comprometimento
dos pais, temos tudo para tornar a sociedade mais
consciente financeiramente.
CEO do Grupo Ademicon, do qual faz
parte a Ademilar Consórcio de Imóveis e a
Ademimotors Consórcio de Veículos
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Agasalho
para os pés
Empregados

HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 A 20/04

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho
ou negócios iniciados há tempos.
Todavia, tome cuidado com acidentes provocados por produtos
inﬂamáveis e corrosivos.

Dia em que poderá solicitar a colaboração de amigos e parentes para resolver algum problema sério que tiver. O tempo está passando e lhe traz
novas ideias que podem ainda ser utilizadas para enfrentar os obstáculos.

Fluxo astral neutro em quase tudo.
Apenas as pequenas compras estarão beneficiadas, assim como o
trabalho rendoso. Mas, mediante
uma atitude positiva as coisas darão certo.

O posicionamento dos astros, a
partir de hoje, vai beneﬁciar você
em todos os sentidos. A comunicação, um dos fatores decisivos
para os nativos de seu signo, estará lhe beneﬁciando bastante.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Suas possibilidades de êxito estão
aumentadas neste dia. Pode conseguir grande progresso em muita coisa agora. Conﬁe nas pessoas
que o cercam. Determinação e coragem em tudo o que empreender.

Possibilidades de lucro e sucesso no
campo comercial. No terreno amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito técnico, intelectual, artístico e cientíﬁco.

Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os negócios
deverão lhe trazer ótimos lucros e o
trabalho e a sua vida amorosa deverá prosperar.

Ótimo dia para tratar de questões financeiras, profissionais e
associativas. Fluxo benéfico para
os exames, os concursos, os testes vocacionais e os assuntos
amorosos.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Um feliz encontro pode marcar o
início de uma amizade mais proveitosa e duradoura. Há prenúncios
de notícias agradáveis que poderão sugerir a ideia de uma viagem.
Conte com a ajuda de educadores
e autoridades.

Um aspecto astral muito poderoso está contribuindo para uma ampliação de seus poderes intelectuais
e de sua capacidade de progredir ﬁnanceiramente.

Dia que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas e na medicina. Sua inteligência será exaltada,
devido ao bom aspecto dos astros
em seu horóscopo. Cuide da saúde
e do seu dinheiro.

Será bem sucedido hoje se adotar uma atitude otimista. Dia excelente para viagens, testes, férias,
amor e contatos pessoais. Melhor
ainda para contar com favores,
endosso, ﬁanças, etc.
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Segurança

PLANTÃO
Fuga de presos
em Beltrão

Dois presos fugiram
quarta-feira à noite, por volta das 22h50, da Penitenciária Estadual de Francisco
Beltrão (PEFB). Os agentes
penitenciários perceberam,
pelas imagens das câmaras de monitoramento, que
dois presos saltaram pela lateral do bloco 3, pularam a
cerca e fugiram pelo matagal. Equipes da Polícia Militar
realizaram buscas na mata
e também nas imediações
do presídio, mas os foragidos não foram encontrados.

Acusados de
receptação

A Polícia Militar foi comunica, na última quarta-feira, sobre o furto de um
motor de barco, ocorrido nas imediações de uma
empresa, em Dois Vizinhos.
Durante as buscas, a Polícia
Militar conseguiu identificar três rapazes, que utilizaram um veículo para transportar o motor. Os policiais
foram até uma residência no bairro São Francisco
Xavier, onde encontraram
o motor e prenderam dois
acusados do furto. Os presos foram encaminhados
à Delegacia da Polícia Civil
para as providências cabíveis ao fato.

Retenção de
veículo

Durante patrulhamento quarta-feira, em Chopinzinho, a Polícia Militar abordou um Corsa, com placas
de Campos Novos (SC),
que estava sem o vidro traseiro e pendências no Licenciamento desde 2015.
Além disso, o motorista
não apresentou a habilitação e em consulta ao sistema os policiais não encontraram o registro. O
carro foi retido e o condutor notificado e liberado.

Furto de
bovino

A Polícia Militar foi informada, na última quarta-feira, sobre o furto de
um bezerro de uma propriedade rural de São Jorge D’Oeste, que estaria em
uma localidade no interior
do município. Com o apoio
de policiais de São João, foram até a propriedade denunciado, onde encontraram o bezerro em um
galpão. O dono da propriedade confirmou ter subtraído o animal de uma fazenda
vizinha. Ele foi detido e entregue na Delegacia da Polícia Civil de São João para as
devidas providências. Já o
bezerro foi devolvido para o
seu proprietário.
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3º BPM intensifica policiamento com
a Operação Sinergia
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Militar do Paraná lançou nesta quinta-feira a Operação
Sinergia, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo no
combate a diversos crimes, como
tráfico de drogas e armas, contrabando/descaminho, entre outros
delitos, com policiamento terrestre,
aéreo e aquático. A primeira fase da
operação termina nesta sexta-feira e
a segunda será realizada nos dias 3
e 4 de dezembro.
Segundo o major Heraldo Correia de Lima, comandante do 3º
BPM, haverá bloqueios de vias, bloqueios táticos e saturação, abordagens em pessoas e veículos, que vão
estar circulando nos locais de maior
índice de ocorrências. Além da Polícia Militar, participam da operação,
na área do 3º BPM, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a Polícia Civil, através da Denarc e do Núcleo
de Operações com Cães (NOC) e a
Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao
todo são 95 policiais e 39 viaturas,
promovendo a integração entre os
órgãos de segurança.
De acordo com o major Heral-

A operação na área de abrangência do 3º BPM envolve mais de 90 policiais
do, os policiais estão atuando em
todas as frentes, uma vez que já fizeram levantamentos de inteligência e vão tentar coibir qualquer tipo
de ilícito na área de atuação do batalhão. Estão combatendo o tráfico de drogas, contrabando/desca-

minho, vias de fato, perturbação
do sossego e outros crimes contra
a vida.
Com relação ao coronavírus,
o major Heraldo disse que os policiais estão usando máscaras, álcool
em gel nas viaturas e outros cuida-

dos necessários para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Os
policiais também estão orientando à população para que não haja
aglomeração de pessoas, devido ao
aumento de casos de Covid-19 em
Pato Branco e região.

NOC apreende 40kg de maconha na rodoviária de Pato Branco
O Núcleo de Operações com
Cães (NOC), da Polícia Civil, apreendeu na tarde desta quinta-feira, em
ação da Operação Sinergia, 40kg
de maconha na rodoviária de Pato
Branco. A droga estava no bagageiro de um ônibus, em duas malas,
que foram indicadas pelo cão farejador Raio.
Juliano Riboli, do NOC, informou que, logo após o lançamento da
Operação Sinergia, se deslocaram
até a rodoviária de Pato Branco para
fiscalizar ônibus de linhas interestaduais, que estão sendo usados para
o tráfico de drogas. Durante a abordagem de um coletivo, que fazia a li-

nha Eldorado (MS) a Carazinho (RS),
o cão farejador Raio indicou duas
malas no bagageiro do ônibus, que
foram abertas e estavam com 40kg
de maconha. As duas malas pertenciam a um passageiro do ônibus, de
33 anos, que foi preso em flagrante.
De acordo com Juliano, o homem preso revelou que adquiriu a
maconha no Mato Grosso do Sul e
estava transportando para a cidade de Agudo (RS). Ele é reincidente, pois já tinha uma condenação
por tráfico de drogas no Rio Grande
do Sul. O preso e a droga foram entregues na Delegacia da Polícia Civil
para as devidas providências. (AB)

DivulGAção

A maconha estava sendo transportada para o Rio Grande do Sul

PM apreende três armas e centenas de munições em Beltrão
Após uma denúncia sobre disparos de ama de fogo, a Polícia Militar aprendeu, quarta-feira à noite, três armas de fogo e centenas de
munições em uma residência na rua
Tupiniquim, em Francisco Beltrão.
Dois homens foram presos no local,
onde os policiais também encontraram alguns galos presos com um

ringue de rinha preparada.
Durante as buscas, os policiais
encontraram na parte dos fundos do
imóvel uma sacola plástica, contendo uma caixa de munições de calibre
38. Questionado se tinha armas, o
morador disse que havia três no interior da residência, em cima de um armário. Foram localizados dois revól-

veres calibre 38, um da marca Rossi
e o outro Taurus, e uma pistola calibre 380, com um carregador contendo 13 munições intactas. Também
foi localizada no imóvel uma sacola
plástica contendo centenas de munições de diversos calibres.
Os policiais verificaram que na
parte dos fundos da casa, além dos

galos, havia diversas gaiolas com
pássaros silvestres, que foram encaminhados para a Polícia Ambiental.
O proprietário da residência e outro
homem que estava no local foram e
encaminhados, juntamente com as
armas e munições, à Delegacia da
Polícia Civil para as providências cabíveis ao fato. (AB)

Padrasto é preso acusado de espancar enteada de três anos
A Polícia Militar e o Conselho
Tutelar atenderam uma ocorrência de lesão corporal, quarta-feira à noite, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Ampére. Uma
criança de três anos foi espancada pelo seu padrasto, de 18 anos,
sendo encaminhada para receber
cuidados médicos no Hospital San-

ta Rita.
Os policiais ouviram a mãe da
criança. Ela relatou que tinha deixado sua filha de três anos na residência com o seu marido, que é padrasto dela. Após retornar para casa, a
mulher percebeu que a menina estava com hematomas pelo corpo,
sendo marcas de mordidas no bra-

ço esquerdo, no rosto, lesões nas
nádegas e perguntou para a criança quem tinha feito aquilo. Ela respondeu que foi o seu padrasto. A
menina, que ficou internada no hospital em observação, fez a mesma
afirmação para o conselheiro tutelar de plantão.
A Polícia Militar, que havia ido

ao hospital, recebeu uma ligação de
populares informando que o acusado de espancar a criança estava fugindo. Os policiais foram até a residência e prenderam o rapaz, que
foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Francisco Beltrão para
as providências cabíveis ao fato.
(AB)

Esporte

diariodosudoeste.com.br
27 de novembro de 2020

Careca se
despede do
‘irmão’ Maradona

Pato empata com o Corinthians
pela Supercopa
Édson Castro

Pato tem
nova
partida
nesta sexta
contra o
atlântico
Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

O Pato Futsal voltou a
quadra na tarde dessa quinta-feira (26) para enfrentar a equipe do Corinthians,
pela Supercopa Magnus de
futsal, torneio que está sendo disputado em Erechim,
Rio Grande do Sul. As equipes empataram com o placar de 1 a 1.
A partida foi equilibrada, com as duas equipes al-

ternando em boas chances
de gol, ainda que poucas.
Uma das melhores chances
de gol para o Pato veio no
primeiro tempo com Tiaguinho, após uma jogada bem
trabalhada praticamente na
cara do gol.
O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, faltando 11 minutos para o
fim da etapa. Selbach marcou após ficar cara a cara
com o goleiro Careca: 1 a 0
para o Pato Futsal.

No segundo tempo o
jogo ficou mais movimentado. O Corinthians que precisava de uma vitória para garantir a vaga direta para a
final se mostrou mais ofensivo, ameaçando muito o gol
do Pato.
Uma das melhores
chances dos paulistas veio
numa tentativa de contra-ataque do Pato. O goleiro
Tiago saiu pela quadra para
armar a jogada, mas errou o
passe. O gol estava aberto,

mas o chute do Corinthians
foi pra fora.
Faltando 4 minutos
para o fim do jogo, já com
goleiro-linha, Deives empata
a partida: 1 a 1.
Com esse resultado o
Pato precisa vencer o Atlântico nesta sexta-feira (27)
para garantir uma vaga direta na final. Se perder, o
time de Pato Branco volta a
enfrentar o Corinthians no
sábado (28), também valendo vaga na final.

Federação cancela edição de 2021 da Copa São Paulo
Estadão Conteúdo

A Federação Paulista
de Futebol (FPF) anunciou
na quinta-feira o cancelamento da edição de 2021
da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a popular Copinha. Por causa de cuidados com a pandemia do
novo coronavírus, a entidade optou por não realizar a competição, que teria início em janeiro. Será
apenas a segunda vez desde a criação do torneio,
em 1969, que não haverá
a disputa. A outra foi em
1987, suspensa por problemas de organização.
Em comunicado assinado pelo presidente da FPF,
Reinaldo Carneiro Bastos,

a entidade explica que desde agosto tem conversado
com médicos e autoridades das prefeituras do Estado para avaliar a viabilidade do torneio. Porém,
por se tratar de uma logística que envolve 31 cidades,
255 jogos, 128 times e quase 4 mil atletas, a opção foi
pelo cancelamento como
uma medida de segurança.
“A partir de todas as informações colhidas e diante do cenário de pandemia,
concluímos que mesmo um
rigoroso protocolo de saúde não seria o suficiente
para garantir segurança a
atletas, árbitros e demais
profissionais
envolvidos
nos jogos, além da popula-

ção das cidades-sede. E acima de qualquer compromisso está a vida”, escreveu
o dirigente. “Esta medida
nos provoca imensa dor,
sobretudo pelos sonhos dos
jovens atletas que veem na
Copinha a primeira grande
oportunidade para se mostrar ao mundo do futebol”,
completou.
Para compensar o cancelamento da edição de
2021 do torneio, a FPF vai
abrir uma exceção. O campeonato seguinte, em 2022,
vai alterar excepcionalmente o limite de idade de 20
para 21 anos. A medida serve para não prejudicar garotos nascidos no ano de
2001 e que teriam na Copi-
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nha de 2021 a última chance de disputar a competição,
considerada a mais importante do calendário do futebol de base brasileiro.
A tradicional Copinha
tem início usualmente em
2 de janeiro e se encerra no
dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. A final costuma ser disputada no estádio do Pacaembu, mas
o local está fechado para
obras. Neste ano, o campeão
foi o Internacional, que levou a taça após derrotar na
decisão por pênaltis o maior
rival, o Grêmio.

Estadão Conteúdo
Grande parceiro de Diego Maradona no Napoli entre o final da década de 80 e início dos anos 90, o ex-atacante Careca se despediu do craque argentino, morto na quarta-feira após uma parada cardiorrespiratória.
O brasileiro usou as redes sociais para postar um vídeo
de agradecimento ao “irmão” Maradona.
“Fica a mensagem de agradecimento a esse cara
muito especial, esse irmão, amigo, cara que tenho maior
respeito, carinho e admiração. Que ele possa descansar
em paz. Pedir a Deus que o receba de braços abertos. É
um cara muito especial. Só gratidão que eu tenho por
ele. Os momentos que nos divertimos muito, tanto dentro quanto fora de campo. Diegão, está sendo difícil para
a gente, mas vai com Deus, a gente se vê”, disse Careca.
O brasileiro foi eleito pelo próprio Maradona o melhor jogador com quem o craque argentino atuou junto. Pelo Napoli, eles conquistaram uma Copa da Uefa
(1988/1989), um Campeonato Italiano (1989/1990) e
uma Supercopa da Itália (1990).
A amizade transcendia a parte esportiva dentro de
campo. Eles tinham ótima relação também fora das quatro linhas. Em entrevistas passadas, inclusive, Careca
chegou a revelar que tinha um acordo com Maradona:
eles atuariam juntos pelo Santos e também pelo Boca Juniors. A reedição da dupla no Brasil e na Argentina, porém, não aconteceu.
No vídeo postado na quinta-feira, Careca também
agradeceu as mensagens recebidas por amigos. Por
causa da parceria com Maradona, o ex-atacante brasileiro foi bastante requisitado para dar entrevista para
veículos de imprensa. Ele se desculpou por não conseguir atender os pedidos. “Gostaria de agradecer de coração a todos os amigos que me mandaram mensagens
de conforto. Obrigado de coração, peço desculpas de
não poder responder todas as mensagens e todos os
pedidos da imprensa do mundo todo, seria impossível
atender a todos. Mas fica essa mensagem de agradecimento”, afirmou.

Confusão

Fãs do argentino Diego Maradona e policiais entraram em conflito na tarde desta quinta-feira, em Buenos
Aires, do lado de fora da Casa Rosada, local do velório
do astro. Por volta das 15h30, um grupo de pessoas tentou derrubar as grades de proteção para ganhar espaço na longa fila. A polícia local respondeu com balas de
borracha, gás lacrimogêneo e prisões para dispersar o
tumulto.
. Alguns fãs reagiram à ação da polícia com o arremesso de garrafas e hidrantes. Diante da violência, famílias com crianças pequenas tiveram de fugir pelas ruas
secundárias enquanto a polícia avançava. A fila para
entrar no velório de Maradona tinha mais de 20 quadras de extensão. Durante o tumulto, alguns invadiram a
Casa Rosada. Por precaução, o caixão do ídolo foi transferido para um outro salão. A confusão teve início perto do fim do velório, que a pedido da família, terminou
às 16h.
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Ainda não é hora
de tirar a máscara
Cansadas dos protocolos sanitários, população baixa a guarda
e números de casos de covid-19 dispara. Pneumologista alerta
para agravamento da doença, inclusive entre os jovens.

PESQUISA
Cientistas identificam
mecanismo envolvido na
forma grave de covid

MITO OU VERDADE
Mesmo depois de quatro
décadas, ainda é necessário
campanhas de combate ao HIV

SAIBA MAIS
Vacina contra HPV e a
prevenção do câncer:
quanto mais cedo a
imunização, melhor
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Sabemos que, hoje em dia, devido
às várias horas de trabalho, estresses
entre outros fa-tores cotidianos, o ser
humano está propenso a ter algias em
alguma das regiões da colu-na.
Nas últimas pesquisas, foi constatado que 80% da população alguma vez
já sentiu des-conforto na coluna cervical, torácica ou lombar.
Somente a lombalgia afeta 80%
da população em algum momento da
vida. Esse proble-ma nada mais é do
que uma doença crônica, onde surgem
dores na região da coluna lombar (parte
inferior das costas).
As pesquisas atuais também revelam que, tanto o sedentário, quanto os
que trabalham com cargos pesados, podem correr o risco de sofrer de alguma
alteração vertebral.
As cargas de trabalho estão ficando cada vez maiores enquanto a população vai deixan-do de se cuidar e de
praticar atividade física. Devido a isso, é
importante lembrar a ne-cessidade de,
ao sentir qualquer desconforto, buscar
um profissional habilitado para ava-liar
o caso e, assim, traçar qual a melhor
conduta de tratamento. Para isso, os
fisiotera-peutas estão disponíveis para
ajudar.
Vale a observação de que nem
sempre a algia (dor) que é sentida nos
braços e pernas são originadas deste
lugar. Ao passar por uma anamnese, o
fisioterapeuta pode diagnosticar uma
alteração na região vertebral que está
acometendo membros superiores e/ou
inferio-res.
Muitos ortopedistas estão indicando o Método Pilates para seus pacientes, tanto para prevenção como para
promoção da saúde da população.
O trabalho do equilíbrio muscular
que o método proporciona dá muita
força, flexibilida-de, correção postural
entre outros benefícios para prevenir
essa qualquer afecção ortopé-dica.

As empresas devem adotar exercícios laborais, onde os colaboradores
possam fazer uma pausa nas atividades
para praticar os exercícios propostos
pelos profissionais habilitados. Dessa
forma, as empresas colaboram na prevenção de problemas de saúde de seus
funci-onários, como possíveis lesões
causadas pelo trabalho, evitando afastamento devido al-guma patologia.
Existem diversos meios para se
exercitar, praticar atividade física, entre eles o Método Pilates, um dos métodos mais aconselhados e indicados
pelos médicos, pois não tem impacto
e trabalha todo o corpo com exercícios
variados e versáteis que só irão agregar
saúde para o corpo dos praticantes.
Abaixo, vou listar alguns pequenos
detalhes para você aderir no seu dia a
dia para obter um bom funcionamento
corporal e não haver desconfortos. São
eles:
• Postura correta no trabalho;
• Ter ergonomia nos móveis do trabalho (consultar seu ergonomista);
• Não dormir de barriga para baixo;
• Não carregar mochila, sacola e afin
somente de um lado;
• Evitar posturas viciosas, pois acarretam lesões;
• Manter exercícios físicos semanalmente;
• Opte por dormir do lado esquerdo
com um travesseiro no meio das pernas;
• Ao levantar da cama, primeiro passe as
pernas para fora da cama e após levante;
• Ao ficar de pé, preconize descarregar
seu peso igualmente em cada perna;
• Hidratar-se.
Consulte sempre um fisioterapeuta.
| Hellen Lunardi é fisioterapeuta e instrutora de Pilates. CREFITO-8 241669-F
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| mito ou verdade

Infectologista desvenda os mitos que ainda
existem sobre o HIV/AIDS
Arquivo

Já se passaram quatro décadas,
mas a infecção pelo HIV/AIDS ainda é
motivo de alerta, exigindo campanhas
de conscientização em relação à importância de se investir em prevenção,
além da necessidade de diagnóstico e
tratamentos precoces.
Apesar de os índices de mortalidade relacionados a infecção do HIV/
AIDS terem sofrido redução, um relatório de 2019 do Programa Conjunto
das Nações Unidas sobre HIV/AIDS
(UNAIDS) aponta que o número de
casos da doença aumentou 21% no
Brasil desde 2010, indo na contramão do que acontece no resto do
mundo.
Para esclarecer dúvidas sobre a
doença e desmistificar alguns fatos, a
infectologista Romina Oliveira, especialista em Saúde Pública, elencou os
temas abaixo.

Quem tem HIV, tem AIDS

MITO. O HIV refere-se ao vírus da
imunodeficiência humana, e a AIDS é
a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Os termos não podem
ser usados como sinônimos. Estar
infectado pelo vírus não significa
estar doente. O termo AIDS só é aplicado em estágio avançado da infecção
quando ocorre um grande comprometimento do sistema imunológico, o que
pode demorar anos para acontecer.

A AIDS pode ser uma
doença silenciosa

VERDADE. Há pessoas que vivem anos com o HIV sem ter sintomas ou desenvolver a AIDS, mas, sem
o diagnóstico precoce, seguido pelo
início e adesão ao tratamento, essas
pessoas podem transmitir o HIV. Além
disso, sem a medicação antirretroviral,
esses pacientes ficam suscetíveis ao
agravamento da condição, levando ao
enfraquecimento do sistema imunológico e ao aparecimento de doenças
oportunistas. Por isso, é muito importante fazer o teste para dectação do
HIV sempre que houver alguma exposição. Este hábito pode salvar vidas,
pois aproximadamente 134 mil brasileiros vivem com HIV e não sabem.

mens, acontece nas faixas etárias de 15 a
29 anos e em idosos (acima de 50 anos).
Na população de idade mais avançada,
com o aumento da expectativa de vida,
estendeu-se também a atividade sexual,
porém ainda há o preconceito e a crença
equivocada de que o uso de preservativos tira a sensibilidade ou é usada somente para evitar gravidez.

HIV só é transmitido em
relações sexuais

MITO. Além da relação sexual
sem proteção, há outras formas de exposição ao HIV, como uso de seringas
compartilhadas ou outros materiais perfurocortantes, de contato com sangue
contaminado, de mãe para filho durante a gestação, parto e amamentação.

Os testes sorológicos
(convencionais e rápidos)
VERDADE. A AIDS não é uma para HIV não estão na rede
sentença de morte como aconteceu pública de saúde
A AIDS não mata mais
como antigamente

nas décadas de 1980 e 1990, pois os
antirretrovirais mais modernos trouxeram qualidade de vida e longevidade
às pessoas que vivem com o HIV.

Os adultos de meia
idade são os que mais
se infectam

MITO. Nos últimos dez anos, segundo o Ministério da Saúde, no Brasil
a maioria dos casos de infecção em ho-

MITO. Além dos testes rápidos
para HIV serem vendidos em farmácias, estes e outros testes também são
realizados gratuitamente pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), nas unidades
da rede pública e nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), a partir da coleta de sangue ou por fluido
oral. No Brasil, esses exames e testes
detectam os anticorpos contra o HIV
em cerca de 30 minutos. Além disso, é

garantida a total confidencialidade das
informações dos resultados dos exames nas redes pública e privada.

Os antirretrovirais são
de difícil acesso no país

MITO. No Brasil, o tratamento
contra o HIV está disponível no Sistema Único de Saúde, bem como os
testes de detecção do vírus5. O Programa Nacional de DST/AIDS do governo brasileiro, inclusive, é reconhecido
mundialmente por sua ampla atuação
no campo de direitos humanos, prevenção e tratamento do HIV, e os pacientes em tratamento aqui apresentam ganhos em relação a
expectativa de vida. Para as pessoas
que se expuseram ao vírus por conta de
acidentes com materiais perfurocortantes ou relação sexual sem preservativos,
há medicamentos do coquetel do tratamento da AIDS usados como prevenção de infecção pelo HIV. Eles devem
ser tomados até 2 horas após a exposição e no máximo após 72 horas. Trata-se da profilaxia pós-exposição (PEP)5.
Há também a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) que consiste em uma
nova abordagem de prevenção à infecção com o uso de um comprimido
diário que impede que o vírus infecte
o organismo.
| Fonte: Ministério da Saúde
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| pesquisa em saúde

Cientistas identificam mais um mecanismo
envolvido na forma mais grave de covid
Divulgação

A imagem é uma autópsia do pulmão de um paciente que
faleceu por covid-19. É possível visualizar inflamassomas
ativos (marcados como pontos vermelhos) em algumas
células. Fibras de colágeno e elásticas estão marcadas em
verde, os núcleos das células pulmonares estão marcados em
azul e as células epiteliais estão marcadas em rosa
Foto: Cedida pelo pesquisador

Puwadol J./123RF

Um conjunto de moléculas presentes dentro
das células e envolvidas na inflamação pode
ajudar a prever se o paciente evoluirá para
casos mais graves ou mais leves da covid-19

A covid-19 é uma doença inflamatória causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, e a evolução varia
bastante entre os pacientes. Algumas
pessoas infectadas não apresentam
sintomas, enquanto outras evoluem
para uma pneumonia grave e até
para a síndrome respiratória aguda ou
morte. Os processos que promovem
o agravamento dos casos e levam alguns pacientes a óbito ainda são desconhecidos.

Também são desconhecidos os
mecanismos envolvidos na sua natureza inflamatória e resposta imune contra esses vírus, ou seja, os mecanismos
de defesa que o organismo utiliza para
combater essa infecção.
Um importante passo para esse entendimento foi dado por pesquisadores
da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP) da USP. Estudo liderado pelo professor Dario Zamboni, do
Departamento de Biologia Celular e

Molecular e Bioagentes Patogênicos
da FMRP e do Centro de Pesquisas em
Doenças Inflamatórias (Crid), mostra
que um conjunto de moléculas presentes dentro das células e envolvidas
na inflamação, o chamado inflamassoma, pode ajudar a prever se o paciente evoluirá para casos mais graves ou
mais leves da covid-19.
O inflamassoma de NLRP3 é composto de um conjunto de moléculas
que, quando ativadas, se aglomeram
no interior das células de defesa formando estruturas chamadas “puncta”,
que indicam que os inflamassomas estão ativos.
“Se os inflamassomas estão ativos,
eles vão levar a um processo inflamatório que pode promover o controle de
algumas infecções. Mas se o processo
inflamatório for muito forte, descontrolado, ele pode levar a uma resposta
exacerbada, causar danos aos tecidos
e piorar o quadro clínico em algumas
doenças. Esse parece ser o caso de
pacientes com quadros moderados e
graves de covid-19, aqueles que procuram atendimento hospitalar”, revela
o professor Zamboni.
Essa foi a primeira vez que pesquisadores associaram o inflamassoma de
NLRP3 com a evolução da covid-19

para desfechos menos favoráveis aos
pacientes.
Utilizando amostras de 124 doentes com casos graves e moderados, o
estudo mostrou que o grau de ativação
dos inflamassomas está associado ao
desfecho clínico dos pacientes.
Segundo o professor Zamboni, esses achados sugerem que, nos casos
graves, a ativação muito forte do inflamassoma está sendo prejudicial aos
pacientes. “Essa descoberta é importante pois abre caminhos para novas
possibilidades de tratamentos para a
covid-19, uma vez que já existem drogas eficazes que inibem a ativação dos
inflamassomas.”
O estudo, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp), acaba de ser
publicado no Journal of Experimental
Medicine, um dos mais importantes
jornais médicos científicos do mundo,
e conta com outros 43 autores da USP
em Ribeirão Preto e do Hospital das
Clínicas da FMRP.
| Jornal da USP
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A pandemia não acabou
Pneumologista alerta para cuidados com a disseminação da covid-19
| Mariana Salles
mariana@diariodosudoeste.com.br

Desde que o coronavírus chegou
ao Brasil, om o primeiro caso confirmado em 26 de fevereiro, até o dia do
fechamento desta matéria, em 25 de
novembro, o País já havia registrado
6.121.449 infectados, com 5.445.095
recuperados e 170.179 mortes.
No mundo, 59.985.053 já pegaram covid-19, sendo 38.408.247 recuperados e 1.413.325 mortes.
Em Pato Branco, a infecção caminhava devagar, poucos casos sendo registrados por dia. Contudo, nas últimas
semanas a população tem se assustado
com os boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, que apontam para um grande aumento diário
dos casos.
Não por menos. No início da pandemia, quando quase não havia informações sobre a doença, vimos as ruas
se esvaziarem. Mesmo com o comércio
aberto, ainda que com restrições, as
ruas ficavam vazias e as poucas pessoas que circulavam, grande maioria
por necessidade, respeitavam o distanciamento e faziam da máscara sua fiel
companheira e do álcool em gel seu
melhor amigo.
Com o passar do tempo, ficar em
casa perdeu a graça. O afrouxamento
das medidas de contenção, como a fiscalização, tornou possível que as pessoas relaxassem, mesmo sabendo que
a pandemia não havia chegado ao fim.
Hoje, ao caminhar nas ruas, o que vemos é quase uma situação de normalidade, com poucas, das milhares que
ocupam as ruas, pessoas com a máscara cobrindo do queixo ao nariz.
Isso ocorre não apenas em Pato
Branco, mas em todo o Brasil. As notícias nos contam que o aumento de
contaminação se dá na maioria dos
estados.
Há quem acredite que, assim
como na Europa, já estamos na segunda onda de infecção pelo Sars-COV-2, mas pensar assim é um equívoco. “Essa não é a segunda onda,
mas uma exacerbação da primeira. Se

continuar como está, imagine como
vai ser quando chegar a segunda
onda”, questiona o médico pneumologista Edson Fressato.
Mesmo assim, esse aumento de
infecção traz algumas peculiaridades,
como ele mesmo alertou seus amigos através de um áudio enviado via
Whatsapp que acabou viralizando. No
último dia 21, o médico falou sobre
essa nova fase da pandemia pela qual
estamos atravessando, traçando um
mapa da realidade de Pato Branco e
região.
“O que estamos observando é um
aumento acentuado no número de
casos de covid-19 com os exames reagentes. Isso começou na semana da
eleição, e estamos em uma escalada
que é bem preocupante. Além disso, é
possível perceber que há mais pessoas
contaminadas pelo vírus que têm apresentado complicações”, disse.
O médico fez essa observação depois de ter atendido em torno de 50
pessoas infectadas pelo coronavírus.
Para os pacientes que apresentam resultado positivo para a covid-19, o
pneumologista costuma e solicitar uma
tomografia de rotina. “No início, há alguns meses, de cada 10 tomografias,
apenas uma ou duas, no máximo três,
apareciam com alterações no exame,
ou seja, em torno de 10% a 20%. O
que está assustando bastante agora é
que, de cada 10 tomografias, cinco ou
seis, talvez um pouco mais, apresentam alterações”, alerta. Fressato ressalta que essas alterações devem ser
tratadas precocemente. “Faço parte do
grupo de médicos que defende o tratamento precoce”, diz.
Também, o pneumologista falou
sobre casos graves em pacientes jovens, algo que era incomum até alguns
meses. “Esse conceito de que os jovens
podem ser contaminados pelo vírus
que a doença não se agravará acabou.
O pior é que, se ele levar a doença
para casa, pode contaminar seus pais,
seus avós, toda a sua família”, fala.

Falta de respeito

O pneumologista lembra ainda so-

Agência Brasil

Mesmo com decreto proibindo aglomeração, turistas lotam as praias

bre a falta de respeito das pessoas que
deixam de usar máscaras em lugares
de convivência, entre outras negligências com as medidas de segurança.
“Nesta etapa, o cuidado deve ser
redobrado. Não aconselho as pessoas
a irem locais onde haja aglomeração.
O que temos visto são jovens totalmente sem cuidados, sem máscara. Se não
tomarmos algumas medidas, inclusive
mais drásticas, acredito que o quadro
vá se agravar mais ainda”, revela.
O aviso, disse, é no sentido de
colaboração e preocupação de quem
está na linha de frente. “Todos os profissionais da saúde, como enfermeiros,
fisioterapeutas, bioquímicos e médicos,
são quem mais se arriscam neste momento. Somos nós que vemos o que
está acontecendo, e infelizmente existem pessoas que acham que não tem
problema, que já podemos levar uma
vida normal. Isso não existe. Nós es-

tamos enfrentando uma pandemia
que não tem tempo para terminar”,
lamenta. “Por favor, vamos nos cuidar
mais do que já estamos nos cuidando
e esperemos que esses quadros que
estão acontecendo sejam controlados
em um período de tempo mais breve
possível”, finaliza.

Não se esqueça:

• Em lugares públicos e de
grande circulação, use máscara
• Higienize as mãos com álcool
gel ou 70%
• Lave as mãos com água e sabão
• Mantenha distância segura das
pessoas ao redor
• Só saia se for necessários
• Em caso de suspeita, faça o
teste e utilize o protocolo de
isolamento
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Dia Nacional de Combate ao Câncer: vacina
contra o HPV pode prevenir até 6 canceres
Estimativa aponta que neste ano serão 990 mulheres diagnosticados com câncer uterino no
Paraná e 100 casos em Curitiba
Fotos: Arquivo

Em 27 de novembro é celebrado o
Dia Nacional de Combate ao Câncer.
Dentre os tumores, o câncer uterino é
o quarto que mais atinge as mulheres.
Segundo dados do Ministério da
Saúde, o HPV é o causador de cerca
de 16 mil casos de câncer de colo de
útero por ano no Brasil. Além disso,
o HPV está associado corre ao câncer
de vagina, vulva, ânus, orofaringe e
pênis, tumor raro que acomete os homens. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é
de 990 casos só de câncer de colo uterino no Paraná, em 2020, e 100 casos
em Curitiba.
Para Myrna Campagnoli, diretora médica do Laboratório Frischmann
Aisengart, é importante reforçar que a
vacina do HPV é extremamente importante nos homens também.
“A imunização contra papilomavírus não é apenas indicada apenas para
o público feminino, muito pelo contrário. O vírus pode trazer tumores graves
aos homens. Além da proteção deles,
os jovens que se vacinarem acabam
também protegendo suas parceiras e
diminuindo taxas de transmissões. Vale
ressaltar que estamos em novembro,
mês dedicado aos cuidados da saúde
dos homens e apesar de eles serem
mais reticentes no autocuidado é necessário pensar no coletivo e na saúde

do próximo”, indica.
Nas mulheres, o câncer uterino é
causado principalmente pelo HPV e
pode levar de 10 a 20 anos para se
desenvolver. O problema afeta geralmente mulheres entre 40 e 50 anos.
“O câncer uterino pode trazer diversas dificuldades na vida das mulheres,
como na produtividade e na criação
dos filhos e de toda a família”, diz
Myrna.
Já o câncer anal, que acomete homens e mulheres, é raro, e representa
de 1% a 2% de todos os tumores colorretais, sendo que o HPV e HIV são
apontados como responsáveis pelo aumento da incidência de tumores anais.
“A imunização tem eficácia comprovada de 98%, por isso é extremamente importante que meninas e meninos de 9 a 14 anos se vacinem com as
duas doses para prevenir as doenças”,
explica Myrna.
A realização de consultas com especialistas e exames em dia são essenciais para o diagnóstico e tratamento
do HPV. “Os pacientes que já possuem
o diagnóstico do HPV devem procurar
o especialista com mais frequência, por
exemplo, a cada seis meses para refazer
os exames. Além disso, esses pacientes
precisam de três aplicações da vacina
quando se tem o diagnóstico positivo”,
finaliza Myrna. (Assessoria)

O que é o HPV

Sigla em inglês para Papilomavírus Humano (Human Papiloma Virus
- HPV). Os HPV são vírus capazes de infectar a pele ou as mucosas.
Existem mais de 150 tipos diferentes de HPV, dos quais cerca de 40
podem infectar o trato genital. Destes, aos menos 12 são de alto
risco e podem provocar câncer (oncogênicos) e outros podem causar
verrugas genitais.
O HPV também pode causar o câncer cervical e outras lesões,
incluindo as de vulva, vagina, pênis ou ânus. Também pode causar
câncer no fundo da garganta, incluindo a base da língua e as
amígdalas (chamadas de câncer de orofaringe). Não há como saber
quais pessoas com HPV desenvolverão câncer ou outros problemas
de saúde, por isso a importância de rastrear com exames médicos a
população.
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Efetividade da vacina do HPV contra câncer
A revista científica The New England Journal of Medicine publicou, recentemente, um grande estudo científico de base populacional que comprova
a efetividade da vacina quadrivalente
contra o papilomavírus humano (HPVs
6, 11, 16 e 18) na prevenção do câncer
do colo de útero invasivo.
A pesquisa inédita, chamada de
“HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer”, foi conduzida por epidemiologistas do Karolinska
Institutet da Suécia e usou dados de
registro nacional, acompanhando 1,7
milhão de meninas e mulheres (população total de 1.672.983) com idades
entre 10 e 30 anos de 2006 -- ano em
que a vacina contra o HPV foi aprovada naquele país -- até 2017. Destas,
527.871 haviam recebido pelo menos
uma dose da vacina durante o estudo.
A pesquisa de larga escala demonstrou que as mulheres imunizadas
contra o HPV têm um risco significativamente menor de desenvolver câncer
de colo do útero, sendo aquelas vacinadas durante a adolescência as mais
beneficiadas. Houve uma redução de
88% do risco de desenvolver câncer de
colo do útero invasivo nas jovens imunizadas antes dos 17 anos e de 53%
naquelas imunizadas entre os 17 e os
30 anos de idade, quando comparadas
com as não vacinadas. O câncer cervical foi diagnosticado em 19 mulheres
vacinadas e em 538 mulheres não vacinadas durante o período do estudo. Os
pesquisadores explicam que mulheres
que foram vacinadas quando meninas
provavelmente tiveram melhor proteção porque foram imunizadas antes de
serem expostas ao HPV através da atividade sexual.
Os resultados estão tendo grande
repercussão e foram recebidos pela comunidade médica e científica como um
marco significativo na luta pela eliminação do câncer cervical. “O estudo é
significativo porque, embora pesquisas
anteriores tenham mostrado repetidamente que a vacina do HPV protege
contra a infecção do papilomavírus
humano, verrugas genitais e lesões
pré-cancerosas, ainda não havia com-

Arquivo

provação em vida real de que a vacina realmente previne o câncer cervical
invasivo. Esta é a primeira vez que foi
demonstrado em nível populacional
que a vacinação contra o HPV é protetora não apenas contra as mudanças
celulares que podem ser precursoras do
câncer de colo do útero, mas também
contra o câncer”, destaca a pesquisadora do Departamento de Radiologia
e Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do
Instituto do Câncer do Estado de São
Paulo, Luísa Villa.
Com aproximadamente 570 mil
casos novos por ano no mundo, o câncer do colo do útero é o quarto tipo de
câncer mais comum entre as mulheres.
Ele é responsável por 311 mil óbitos
por ano, sendo a quarta causa mais
frequente de morte por câncer em mulheres. No Brasil, em 2020, são esperados 16.710 casos novos. É a terceira
localização primária de incidência e a
quarta de mortalidade por câncer em
mulheres no país, com 6.526 óbitos registrados em 2018.
De acordo com estudo POP-Brasil,
projeto realizado pelo Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre (RS),

em parceria com o Ministério da Saúde, a infecção é muito comum em jovens brasileiros. Sabe-se que, entre os
jovens de 16 a 25 anos 53.6% estão
infectados por algum tipo de HPV, sendo que o HPV de alto risco para o desenvolvimento de câncer presente em
35,2% dos participantes. A prevalência
de HPV geral na população feminina
pesquisada foi de 54,6% e na masculina, de 51,8%.

Quanto mais cedo, maior
a eficácia na prevenção
do câncer

“A vacinação é mais eficiente quando aplicada em meninas e meninos antes da atividade sexual”, afirma Luísa
Villa. Os estudiosos, completa, observaram uma redução maior quando a
vacinação ocorreu nas meninas a partir
dos 10 anos de idade, na comparação
com a faixa etária entre 17 e 30 anos
de idade. “Apesar de existir benefício
em diferentes faixas etárias, a efetividade é indiscutível quando a vacinação é
realizada em meninos e meninas mais
jovens”, reflete acerca da publicação.
No Brasil, a vacina contra o HPV
é distribuída gratuitamente pelo SUS

para meninas de 9 a 14 anos e meninos
de 11 a 14 anos. A vacinação gratuita
no posto de saúde ainda está disponível para pessoas que vivem com HIV e
pacientes transplantados na faixa etária
de 9 a 26 anos.
Adultos que não foram imunizados
também podem decidir receber a vacina após conversar com seu médico sobre o risco de novas infecções por HPV
e os benefícios da vacinação.
Estimativas apontam que a probabilidade de infecção em algum momento da vida é de 91,3% para homens e
84,6% para mulheres. Mais de 80%
das pessoas de ambos os sexos contraem o vírus antes dos 45 anos.
A pesquisadora Luísa Villa ainda
informa que também é importante fazer o rastreamento da população. “É
relevante considerar que as mulheres
devem ser acompanhadas de maneira
preventiva, com exames como o Papanicolau e, mais recentemente, com os
testes de HPV para aquelas que, por
ventura, sejam infectadas e/ou possam
vir a desenvolver lesões precursoras
ou o próprio câncer recebam assistência adequada”, finaliza a especialista.
(Assessoria)
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| PESQUISA EM SAÚDE

Cientistas propõem uso do peixe paulistinha
para testar segurança de vacinas de covid
Uma pesquisa liderada pelo pós-doutorando Ives Charlie SIlva, do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da
USP, sugere o uso do zebrafish, mais
conhecido como peixe paulistinha,
para testar a segurança das vacinas
para o novo coronavírus. Segundo o
estudo, o zebrafish produziu anticorpos após ser injetado com uma vacina,
desenvolvida pelos próprios pesquisadores exclusivamente para ser usada
no peixe a partir da proteína spike do
vírus, e também apresentou reações
adversas muito semelhantes aos casos
graves da doença em humanos. Um
artigo sobre o tema está disponível em
preprint na plataforma BioRxiv.
Antes do início da pandemia, o
pesquisador já trabalhava com o peixe paulistinha usando-o como modelo
para estudar a toxicidade de drogas
anticâncer. “Aproveitamos nossa expertise com o zebrafish para tentar desenvolver algo para a população. Então, o laboratório mudou um pouco o
foco para estudar a covid-19”, conta o
pós-doutorando ao Jornal da USP.
O objetivo principal da pesquisa
foi testar a segurança de vacinas para
covid-19 usando o peixe paulistinha
como modelo. Para isso, as análises
contaram com uma força-tarefa de
cientistas da USP e de diversas outras
universidades brasileiras. “O objetivo
é fazer testes no zebrafish para tentar
produzir uma vacina que não seja prejudicial para o ser humano e que não
vá causar uma resposta indesejada.”
Usar o peixe como modelo pode ajudar os cientistas na previsão de reações
adversas. Assim, é possível melhorar o
desenvolvimento de vacinas para que
cheguem até o ser humano com toda a
segurança necessária.
O laboratório do professor Edison
Durigon e da professora Cristiane Guzzo, ambos do ICB, junto com o grupo
do professor Chuck Farah, do Instituto
de Química da USP, produziram um
fragmento recombinante como candidato à vacina da covid-19 para ser
usado exclusivamente no zebrafish.
Mas não é uma vacina comercial. Esse
fragmento, chamado de spike, é o pedaço de uma proteína do SARS-CoV-2

O peixe paulistinha, além de ter produzido
anticorpos, também apresentou reações
adversas muito parecidas com casos
graves de covid-19 em humanos – Foto:
Cedida pelo pesquisador

que, inclusive, está sendo usado para a
produção de algumas vacinas ao redor
do mundo, segundo o pesquisador. Em
seguida, a vacina foi injetada no peixe
paulistinha. Como resultado, os cientistas observaram que o animal desenvolveu imunidade humoral, ou seja, produziu anticorpos em um período de 7 à
14 dias após ser aplicada.
Além da produção de anticorpos, foram observadas reações adversas, algumas delas muito parecidas com sintomas
apresentados por pessoas que tiveram
casos graves de covid-19. “Observamos
trombose, lesão renal e até alguns animais morreram. Além disso, houve aumento das células inflamatórias e efeitos
neurológicos”, detalha Charlie Silva.
Os efeitos adversos foram observados nos órgãos do zebrafish através
de análises histológicas, ou seja, dos
tecidos, feitas no Laboratório de Biologia Celular do ICB. Segundo a bióloga Glaucia Maria Machado Santelli,
que participou dessas análises, foram
analisadas as principais alterações que
aconteceram no cérebro, ovário, fígado
e rim. “Essas alterações foram interessantes porque elas lembram o quadro
que temos no ser humano, inclusive
esse aspecto de afetar o sistema nervoso que foi visto atualmente”, reforça.
De acordo com Ives Charlie Silva,
o uso do zebrafish para testar a segurança de vacinas, não apenas a de
covid-19, pode ser muito mais vanta-

joso do que outros modelos animais.
“Por ter apenas 5 centímetros, o peixe paulistinha diminui os custos, além
de apresentar respostas mais rápidas
e mais próximas ao ser humano.” No
caso específico da covid-19, o pesquisador ressalta que o zebrafish possui a
proteína ACE-2 assim como os humanos. Essa proteína facilita a entrada do
vírus no organismo.
Por apresentar essas características,
o peixe também acaba tornando-se
um modelo mais interessante do que
os camundongos, por exemplo, que
são amplamente utilizados atualmente na fase de testes em animais. “Nos
ratos é necessário processar os órgãos
separadamente. Já em uma lâmina de
zebrafish conseguimos estudar todos
os órgãos. Assim, é possível acelerar o
processo de testagem de vacina, além
do peixe responder muito próximo do
ser humano em função da semelhança
genética”, enfatiza o pesquisador.

Uma mãozinha da
bioinformática

Com o intuito de entender melhor o porquê das reações adversas,
os pesquisadores desenvolveram modelos através de bioinformática. “Para
provar que o organismo humano também é capaz de detectar o fragmento
de proteína do novo coronavírus usado no estudo com o zebrafish, nós o
pegamos e fizemos um modelo com-

putacional. Observamos que dentro
do vírus o spike tem uma porção que
interage mais com o sistema imune.
Estamos sugerindo que esse peptídeo
que desencadeia toda uma resposta inflamatória”, explica Charlie Silva.
Quando o vírus entra no organismo, células do sistema imunológico
“pegam” e “digerem” o invasor. Neste
momento, o vírus é quebrado em pedaços a partir da ação de um esquema
enzimático específico. A partir disso é
possível saber em quais pontos ocorrem as quebras. Os cientistas conseguiram fazer essa reprodução no computador para identificar qual parte da
proteína spike do SARS-CoV-2, que é
quebrada em três peptídeos (estruturas
formadas pela ligação de duas ou mais
moléculas de aminoácidos), estava
causando a resposta imunológica.
Segundo o pesquisador, a próxima etapa do estudo será o desenvolvimento de análises mais práticas para
confirmar os resultados obtidos através
da bioinformática. Além disso, o grupo de cientistas também testará a vacina de Oxford/AstraZeneca (contra o
SARS-CoV-2) em modelos de zebrafish
a partir de uma parceria colaborativa
com o Instituto Nacional de Controle
de Qualidade em Saúde (INCQS), da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no
Rio de Janeiro.
| Jornal da Usp
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da entidade supra no uso de suas atribuições que lhe conferem o
Estatuto Social e a legislação vigente, CONVOCA os senhores associados quites com a
tesouraria e em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada no dia 30 (trinta) do mês de novembro de dois mil e vinte às
18h00min (dezoito horas) em sua sede social, situada no endereço acima, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Previsão orçamentária para o exercício de 2021;
b) Assuntos diversos.
Não havendo na hora acima indicada, número legal de associados presentes para a
instalação dos trabalhos em primeira convocação, conforme estatuto, a assembleia
será realizada em Segunda e última convocação às 18h30min (dezoito horas e trinta
minutos), com qualquer número de associados em condições de voto.
Pato Branco, 26 de novembro de 2020.

João M. L. Carneiro – Presidente

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 048/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2020, através do Sistema de Registro de Preços
Tipo: Menor preço
Regime de Compra: Menor preço, por item
Objeto: AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA, POR MEIO DO TERMO

DE ADESÃO AO INCENTIVO BENIFICIOS EVENTUAIS COVID – 19 ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO AD
REFERENNDUM N° 004/2020-CEAS/PR.
Valor Máximo: R$ 28.060,40 (vinte e oito mil, sessenta reais e quarenta centavos).
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 26 de novembro de 2020, até às 09:00 horas do
dia 09 de dezembro de 2020.
Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 09 de dezembro de
2020, no Portal de Compras – https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

CHAMAMENTO PÚBLICO

Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à
Rua Sete de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019
ESTADO DO PARANÁ - DECON / SEAP
A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, ATENDENDO AO

expediente, das 08h00min. às 11h30min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site:
http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, consulta de licitações, escolher o edital e
download

e

no

Portal

de

Compras

do

Governo

Federal:

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

DISPOSTO NO ITEM 9.2.12 DO EDITAL, COMUNICA AOS
INTERESSADOS QUE RECEBERÁ REQUERIMENTOS

Publique-se. Marquinho-PR, em 25 de Novembro de 2020.

DE CADASTRO PARA CREDENCIAMENTO EM SUA
R E D E D E P O S T O S D E C O M B U S T Í V E I S PA R A

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

ATENDIMENTO À FROTA DO GOVERNO DO ESTADO DO
PAR AN Á E S U A S AU TAR QU IAS . P OD E R Ã O SE
CREDENCIAR ESTABELECIMENTOS CUJO RAMO DE
AT I V I D A D E É O C O M É R C I O VA R E J I S TA D E
C O M B U S T Í V E I S , D E S D E Q U E AT E N D I D A S A S
EXIGÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES A CATEGORIA.

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS CONTATOS:

0800 745 8877
www.primebeneﬁcios.com.br/contato

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

CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 389/2019
ESTADO DO PARANÁ - DECON / SEAP
A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, ATENDENDO AO
DISPOSTO NO ITEM 8.4.2.2.41 DO EDITAL,
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE RECEBERÁ
R E Q U E R I M E N T O S D E C A D A S T R O PA R A
CREDENCIAMENTO EM SUA REDE DE OFICINAS

PORTARIA Nº 136/2020 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.
Concede Progressão Funcional a servidores Municipais que especifica, retroagindo
à folha competência 07/2020.
PORTARIA Nº 137/2020 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.
Autoriza o Pagamento do 3º quinquênio aos servidores Municipais que especifica,
retroagindo à folha competência 10/2020.
PORTARIA Nº 138/2020 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.
Autoriza o Pagamento de sobreavisos aos servidores Municipais que especifica.
PORTARIA Nº 139/2020 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.
Autoriza o Pagamento de horas extras aos servidores Municipais que especifica.
PORTARIA Nº 140/2020 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.
Concede Licença Maternidade por adoção de 30 dias a servidora ANA PAULA
SCHMIDT SPANIOL.
PORTARIA Nº 141/2020 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020.
Revoga e Autoriza o Pagamento de insalubridade aos servidores Municipais que
especifica.
-------------------------------------------------------

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 27 de NOVEMBRO de 2020, conforme Lei
Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 99/2020.
OBJETO: Implantação de registro de preços para futura e eventual
aquisição de refeições prontas, tipo “marmitex”, destinadas ao
atendimento das necessidades da Administração Pública Municipal,
para a empresa: CICHOCKI & CICHOCKI LTDA - ME, CNPJ nº
35.824.166/0001-07, com valor total de R$ 360.112,70. Pato Branco,
25 de novembro de 2020. Augustinho Zucchi - PREFEITO.

PARA ATENDIMENTO À FROTA DO GOVERNO DO
ESTADO DO PARANÁ E SUAS AUTARQUIAS.
PODERÃO SE CREDENCIAR ESTABELECIMENTOS
CUJO RAMO DE ATIVIDADE SEJA A MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESDE
Q U E AT E N D I D A S A S E X I G Ê N C I A S L E G A I S
PERTINENTES A CATEGORIA.

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS CONTATOS:

0800 745 8877
www.primebeneﬁcios.com.br/contato

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA
Á COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO AGROPECUARIACODEPA torna público que irá requerer do Instituto Agua e Terra - IAT, a Licença
Previa – LP, para uma unidade de Estabelecimento para comércio de produtos
Agrotóxicos, seus componentes e afins – com armazenagem, a ser implantado na
ROD PR 459 km 28, área rural de Mangueirinha/PARANA.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2020
Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº
090/2020, de 13 de novembro de 2020, com abertura e julgamento em 26 de novembro de
2020, e verificado que não houve interposição recursal, eu José Roberto Bocalon, Pregoeiro,
designado pela Portaria nº 058/2020, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens,
do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 090/2020 para Registro de Preços,
as Empresas, que apresentaram os menores preços, respectivamente conforme segue:
MARCIA C. PASA DA ROSA - ME, CNPJ Nº 15.532.340-0001-30: LOTE 01 – Itens
01,05,08,10,11,12,14,16,17,18,20,21,22,23,26,30,31,32,33,36,37,39,40,41,42,43.
BEACI
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CNPJ Nº 27.303.196/0001-40: LOTE
01 – Itens 02,07,09,13,15,27,28,34,38. ANA PAULA VALES DE CAMPOS 08066176910, CNPJ
N° 38.372.985/0001-59: LOTE 01 – Itens 03,04,06,19,24,25,29,35,44. Saudade do Iguaçu dia
26 de novembro de 2020, José Roberto Bocalon, Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do
processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 090/2020 - SRP, de 13/11/2020,
com abertura e julgamento em 26/11/2020 e não existindo interposição recursal, eu Mauro
Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório
Modalidade Pregão Presencial nº 090/2020 para Registro de Preços, conforme o ato de
ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas: MARCIA C. PASA DA ROSA - ME, CNPJ Nº 15.532.3400001-30. BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CNPJ Nº
27.303.196/0001-40. ANA PAULA VALES DE CAMPOS 08066176910, CNPJ N°
38.372.985/0001-59. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 26 de
novembro de 2020. MAURO CESAR CENCI PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 090/2020. ATA N° 153/2020 - MARCIA C. PASA DA ROSA - ME,
CNPJ Nº 15.532.340-0001-30. ATA N° 154/2020 - BEACI COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - ME, CNPJ Nº 27.303. 155/0001-40. ATA N° 111/2020 - ANA PAULA
VALES DE CAMPOS 08066176910, CNPJ N° 38.372.985/0001-59.
___________________________________________________________
A Publicação na integra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ edição de 27/11/2020, conforme Lei
Autorizativa Nº 1358, de 18 de Agosto de 2020.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA POR LIMITE Nº 040/2020
Em análise ao processo de Dispensa de Licitação nº 040/2020, de 20 de
novembro de 2020, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições o Sr. LESSIR
CANAN BORTOLI Prefeito Municipal, R A T I F I C A o procedimento com
amparo na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 24 Inciso II.
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado.
VALOR CONTRATADO – R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
OBJETO: contratação de empresa para manutenção e fornecimento de peças
para portões eletrônicos e interfone para a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes.
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no
disposto no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
CONTRATADO: MORAIS AUTOMATIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA,
CNPJ sob nº 22.057.758/0001-07, Francisco Beltrão - Pr.
CONTRATANTE: Município de Renascença - Paraná.
Renascença – Pr, 25 de novembro de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
PORTARIA Nº 1668/2020
DATA: 26.11.2020
SÚMULA: abertura de Processo Administrativo. A Integra desta portaria se encontra no Site:
www.dioems.com.br
PORTARIA Nº 1669/2020
DATA: 26.11.2020
SÚMULA: Afastamento cautelar de servidor Publico. A Integra desta portaria se encontra no Site:
www.dioems.com.br
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ

DISPOSIÇÕES FINAIS

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2020 – PROCESSO Nº. 095/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº.
032/2020 Data de abertura: 18/11/2020 Horário: 09:00 horas TIPO: Menor Preço Por Lote Objeto: “Registro de preços
para eventual e futura contratação de empresas especializadas no ramo de topográfica e georreferenciamento, para
fins de execução de serviços de levantamento poligonal georreferenciado em áreas rurais; locação/demarcação de
lotes; locação/demarcação de lotes com memorial e ART; levantamento planialtimétrico cadastral de metro a metro; e,
nivelamento de ruas/estradas para pavimentação”, sendo que a contratação dar-se-á durante o período de 12 (doze)
meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital. Considerando as
informações constantes do processo licitatório em epigrafe, o Prefeito do Município de Clevelândia, Estado do Paraná,
TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo em nome dos licitantes adiante mencionados:
PROPONENTE: JULIO EDUARDO KELTE – EPP., inscrita no CNPJ nº. 21.698.285/0001-56.
Descrição
Valor Unit. Valor Total
Lote Item Quant. Unid.
(R$.)
(R$.)
03 01
300
Unid. Locação/demarcação de lotes diversos com memorial e ART.
264,00
79.200,00
PROPONENTE: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA – ME., inscrita no CNPJ nº. 26.162.488/0001-47.
Descrição
Valor Unit. Valor Total
Lote Item Quant. Unid.
(R$.)
(R$.)
01 01
220
ALQ Levantamento de poligonal georreferenciado em área rural
123,99
27.277,80
02 01
300
Unid. Locação/demarcação de lotes diversos
116,99
35.097,00
04 01 100.000 M²
Levantamento planialtimétrico cadastral de metro em metro.
0,26
26.000,00
05 01
50
Km Nivelamento cadastral de ruas/estradas para pavimentação.
Clevelândia, 26 de novembro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

1.191,98

59.599,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 691
O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 62, inciso II, alínea “c”, da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 4.892, de 11 de
novembro de 2016,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear Comissão Municipal de Justiça Desportiva e Junta Recursal
Municipal de Justiça Desportiva, composta dos seguintes membros:
I.
Representantes da Comissão Municipal de Justiça Desportiva
Auditor Presidente: Heber Sutili
Auditor Vice Presidente: Irapuã Cezar Nogueira
Auditor: Gean Douglas Pereira
Auditor: N.P.J. – Mater Dei
Audito: Joceli Aparecida Fasolin
Auditor: João Carlos Fortes
Auditor: Satiro Bertol Junior
Procurador: Fabricio Pretto Guerra
Procurador: Daniel Franco Adorno
II.
Representantes da Junta Recursal Municipal de Justiça Desportiva
Auditor: Emerson Luiz Vilhalva
Auditor: Geromil Horn
Auditor: Marilene Debastiani Colla
Auditor: Valdecir dos Santos
Auditor: Wagner Benedareck
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a
Portaria nº 192, de 8 de maio de 2018 e demais disposições em contrário.
Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 25 de novembro de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Ata de Registro de Preço. Pregão Eletrônico número
99/2020, Processo nº 207/2020. OBJETO: Implantação de registro
de preços para futura e eventual aquisição de refeições prontas,
tipo “marmitex”, destinadas ao atendimento das necessidades da
Administração Pública Municipal. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO
E LOCAL DE ENTREGA: Os pedidos serão executados mediante
solicitação formal da Contratante, através de Nota de Empenho,
conforme a necessidade do município, incluindo, sábado,
domingos e feriados. As refeições “marmitex” deverão ser
entregues a pessoa responsável designada por cada Secretaria e/ou
departamento municipal solicitante. As refeições “marmitex” serão
conferidas no ato da entrega, analisando todas as condições como
falta de cozimento dos alimentos, alimentos estragados, mau
cheiro ou caso seja verificado que os alimentos não foram
preparados no momento da entrega ou que a matéria prima e
insumos utilizados não sejam de primeira qualidade, a licitante
deverá prover sua substituição no prazo não superior a 45
(quarenta e cinco) minutos, sob responsabilidade da Contratada.1
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados
até o 15º dia útil após a entrega do produto ou serviço solicitado,
mediante emissão do recibo de Recebimento Definitivo,
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor,
Fiscal da Ata de Registro de Preços e pela Comissão de
Recebimento de Bens e Serviços. DOT. ORÇ.: Diversas conforme
Ata. GESTORES: Da Secretaria de Meio Ambiente: Secretário de
Meio Ambiente, Antônio Cezar Soares, matrícula n.º 11066-3/2.
Da Secretaria de Agricultura: Secretário de Agricultura, Clodomir
Luiz Ascari, matrícula n.º 11031-0/1. Da Secretaria de Engenharia
e Obras: Secretário de Engenharia e Obras, Frederico Demario
Pimpão, matrícula n.º 11150-3/1. Para as demais secretarias,
Secretário de Administração e Finanças, Mauro José Sbarain,
matrícula n.º 11041-8/3. Ata de Registro de Preço nº 520/2020,
Partes: Município de Pato Branco e CICHOCKI & CICHOCKI
LTDA - ME, com o valor total de R$ 360.112,70. Pato Branco, 25
de Novembro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
Nº PORTARIA
674

DIÁRIO DO SUDOESTE
27 de novembro de 2020

Publicações legais

NOME
MARCIA TEREZINHA PERIUS

ASSUNTO

DATA

REMOÇÃO
23/11/2020
ABERTURA DE PROCESSO
680
PREFEITO MUNICIPAL
24/11/2020
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
CASSIO AURELIO TEIXEIRA E NOMEIA
CONSELHOS
689
25/11/2020
OUTROS
PATOPREV
A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 27 de novembro de 2020, respectivamente,
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017.

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO 2021

A Associação Cultural Crescêncio Martins, inscrita sob o CNPJ 80.870.660/0001-62 pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede e foro na Rua Coronel Firmino Martins,
nº 1144, Centro, Clevelândia, Paraná, publica o PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO
DE BOLSAS DE ESTUDO Integrais (100% da anuidade) para o ano letivo de 2021 que
ocorrerá no período de 27 de novembro de 2020 até 01 de março de 2021.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A Bolsa de Estudo será destinada aos alunos interessados em estudar na Associação Cultural
Crescêncio Martins, cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade social ou
hipossuficiência econômica. Para participar do PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO
DE BOLSAS DE ESTUDO e ter deferimento da solicitação, as famílias interessadas estão
condicionadas à comprovação documental do perfil socioeconômico do grupo familiar do (a)
candidato (a) e desde que se enquadrem nas condições socioeconômicas e respeitem os
critérios estipulados nesse edital e seu cronograma de execução respeitado o limite e a
disponibilidade de vagas. Alunos que já estão matriculados, não participam do critério de bolsas
acima mensionado.
Informa-se, ainda:
a) A bolsa de estudo integral (100%) só poderá ser concedida ao (a) candidato (a) cuja renda
bruta familiar mensal per capita não exceda o valor de 1 (um) salário mínimo nacional.
b) Para a solicitação da bolsa de estudo a entrega dos documentos para comprovação das
informações prestadas na ficha socioeconômica é obrigatória.
c) A falta de algum documento, se inidôneos, se omissão ou prestação de informações falsas e/ou
incorretas na ficha socioeconômica acarretará o indeferimento da solicitação ou
cancelamento da bolsa de estudo a qualquer momento.
d) Os pais ou responsável legal do(a) candidato(a) a bolsa de estudo, respondem legalmente
pela veracidade e autenticidade das informações socioeconômicas prestadas, bem como nos
casos de descumprimento das normas previstas no Regimento da escola.
e) A concessão da Bolsa de Estudo não cobre e nem incide sobre os débitos anteriores referentes
a alunos já matriculados anteriormente na Escola.
f) A bolsa de estudo é concedida para o ano letivo vigente de 2021 e não é automaticamente
renovada para o ano seguinte, se faz necessária avaliação socioeconômica anual, sendo a
bolsa de estudo individual, pessoal e intransferível. Não havendo possibilidade de transferência
nem mesmo para outro membro do mesmo grupo familiar que frequente ou venha a frequentar
a escola.
1.

DIVULGAÇÃO

O presente Edital estará disponível e afixado em mural na Secretaria da escola e na mídia
impressa (Jornal Diário do Sudoeste).
2.

DAS VAGAS OFERECIDAS

No ano de 2021 serão oferecidas 07 vagas para o ensino fundamental I e II, para a turma do 3º
ano três vagas, para a turma do 5º ano uma vaga e para o 9º ano três vagas. Os candidatos
avaliados, com parecer socioeconômico de deferimento para bolsa de estudo, e que se
encontrarem em lista de espera, poderão ser chamados caso haja necessidade de
complementação das vagas disponíveis para o ano de 2021.
3.

DA INSCRIÇÃO

Os pais e/ou responsável legal do candidato(a) deverá:
1. Retirar a Ficha Socioeconomica na secretaria da escola.
2. Preencher completamente a Ficha socioeconômica conforme a realidade do grupo familiar,
acrescentar a data e assiná-la.
3. Entregar no período estipulado no edital na secretaria da escola com as cópias simples de
todos os documentos que comprovem as informações da ficha socioeconômica.
4. PROCESSO DE SELEÇÃO
A documentação entregue servirá de subsídio para a análise socioeconômica, podendo ser
complementada através entrevista com o responsável e/ ou visita domiciliar realizada pela
Escola, a qualquer tempo, antes e durante a vigência da bolsa, com finalidade de
complementar as informações prestadas, podendo também ser solicitado outros documentos
para complementação de informações caso necessário.
A escola realizará análise e avaliação socioeconômica do grupo famíliar do (a) candidato(a),
tendo como referência:
• Grupo Familiar: entende-se por grupo familiar a unidade nuclear eventualmente ampliada por
outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que formam um
grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus
membros, conforme inciso I, §1º. Art. 2º da Lei nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004;
• A renda per capita familiar é calculada com base na renda bruta familiar mensal, auferida
por todos os membros do grupo familiar composta do valor bruto: da venda de produtos
agropecuários, pró-labore, participação de lucros, salários, proventos, gratificações eventuais
ou não, gratificações por cargo de chefia, pensões alimentícias, aposentadorias, comissões,
outros rendimentos de trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou
autônomo comprovado através de DECORE, aluguéis e demais rendimentos auferidos do
patrimônio, e quaisquer outros, de todos os membros do grupo familiar e de eventuais ajudas
de custo, dividida pelo número de integrantes do grupo familiar;
• Guarda compartilhada: entende-se por guarda jurídica atribuída a ambos os genitores, cuja
renda familiar deve ser analisada da seguinte forma:
1. Não havendo obrigação de pagamento de pensão alimentícia por nenhuma das partes,
portanto, somente uma divisão de despesas, a renda familiar deve ser analisada com base na
renda de ambos os genitores.
2. Se a obrigação do pagamento da pensão alimentícia recair para um dos genitores, a renda
familiar deve ser analisada com base na renda do genitor que a recebe em nome do menor,
considerando ainda o valor correspondente à pensão alimentícia. Ressalta-se a
responsabilidade que a Lei nº 12.101/09 impõe a todos ao determinar em seu art.15: “§ 2º
Compete à entidade de educação aferir as informações relativas ao perfil socioeconômico do
grupo familiar do(a) candidato(a). O patrimônio declarado deve ser compatível com os
rendimentos apresentados.
Após a análise documental e socioeconômica a escola emite parecer orientando o percentual
de bolsa de estudo a ser concedida, até o limite do número de vagas para bolsas disponíveis
pela escola.
5. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:
Ficha Socioeconômica preenchida e assinada pelo responsável legal;
RG e CPF de todos componentes do grupo familiar ou Certidão de Nascimento para crianças
sem RG;
3. Comprovante de residência;
4. Declaração de Imposto de Renda (última) para os maiores de 18 anos; Se isento, preencher a
Declaração de Isenção do Imposto de Renda, conforme modelo (para os maiores de 18 anos) e
imprimir informação da consulta no site: www.receita.fazenda.gov.br no link Consulta as
Restituições do IRPF ;
5. Carteira de Trabalho de todos os membros do grupo familiar. Cópia das páginas: Identificação
1.

2.

com fotografia, qualificação civil, último contrato assinado e da página seguinte em branco;
6. Caso
não tenha feito a Carteira de Trabalho entregar Declaração que não tem esse
documento.
7. Certidão
de Casamento dos responsáveis; ou se União Estável, Escritura Pública, ou
declaração assinada por ambos e reconhecida firma no cartório.
8. Comprovante de separação ou divórcio: Certidão de casamento com Averbação ou
Declaração de separação dos ex-cônjuges assinada;
9. Certidão de óbito, caso um dos pais ou responsáveis tenha falecido;
10. Em caso de guarda/tutela/adoção, apresentar termo judicial ou do Conselho Tutelar.

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Na hipótese de que o número de candidatos inscritos supere o número de bolsas de estudo a
serem oferecidas no ano, as bolsas de estudo serão concedidas de acordo com os critérios
abaixo elencados, em ordem de prioridade:
Melhor desempenho disciplinar e escolar, quando aplicável (exceto para os candidatos ao 1º
Ano do Ensino Fundamental);
Menor renda per capita;
Os candidatos que não conseguirem a vaga desejada ficarão na fila de espera. Os que
estiverem na lista de espera, poderão ser chamados caso haja necessidade de
complementação das vagas disponíveis, até o meio do ano letivo em vigor.
7. RESULTADO
Seguindo os critérios acima estabelecidos a Secretaria da Escola elaborará a Lista de
Aprovados para concessão das bolsas de estudo para o ano letivo 2021 e a lista de espera,
acompanhadas das respectivas análises socioeconômicas que justificam e validam a
concessão das bolsas.
Antes de ser divulgado e tornado público, o resultado da análise socioeconômica e das listas de
aprovados e de espera deverão ser submetidos, analisados e ratificados em Ata pela
Associação Cultural Crescêncio Martins, visando dar transparência e garantir o cumprimento
dos critérios sociais e legais na distribuição das bolsas de estudo na Escola.
Após aprovação o resultado do Processo Seletivo, será comunicado individualmente pela
Secretaria da Escola, segundo a Lista de Aprovados. Para isso, será feito o contato por meio do
telefone informado na Ficha de Inscrição conforme cronograma divulgado no Edital.
O resultado do processo seletivo, bem como as listas de aprovados e de espera são públicos e
estarão à disposição dos interessados na secretaria da Escola.
RESULTADO DO RECURSO
Será comunicado o resultado do recurso por meio de contato informado na Ficha de Inscrição
até 10 dias após a solicitação da nova análise.

CANCELAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO
A Escola poderá cancelar a bolsa de estudo - gratuidade escolar do ano letivo que foi
concedida se o bolsista:
Deixar de efetivar matrícula no prazo determinado pela escola;
Faltar as aulas e atividades educacionais previstas;
Não comparecer as aulas de reforço escolar, quando nesta situação;
Praticar atos de indisciplina recorrentes;
Desrespeitar as normas contidas no Regimento Escolar;
Se comprovada inidoneidade ou falsidade de documento e de informação prestada pelo
candidato ou responsável legal;
Se ocorrer substancial mudança na condição socioeconômica de seu responsável legal ou seu
grupo familiar, que comprometa a observância dos requisitos neste edital e na legislação
vigente.
IX. Transferência, ou cancelamento de matrícula.

A abrangência da concessão de bolsas se restringe ao ensino fundamental I e II no ano/período
letivo requerido na matrícula, podendo ser renovado em casos que o aluno permanece incluído
nos critérios estabelecidos para bolsistas. A continuidade do benefício também ficará
condicionada ao bom desempenho acadêmico e comportamental do aluno.
É de inteira responsabilidade do(a) responsável pelo candidato acompanhar a publicação de
todos os Editais e comunicados referentes ao processo seletivo, obtendo as informações junto
a secretaria da Escola.
O processo de concessão de Bolsas de Estudo será realizado sem interferências pessoais,
ideológicas, político-partidárias ou privilégios, tendo como base, para a sua análise e
deferimento, a avaliação da socioeconômica, pautado nas informações e documentações
apresentadas pelo responsável legal.
Ao realizar a inscrição/solicitação, o(a) responsável legal do (a) candidato(a) reconhece estar
de acordo com as condições estabelecidas pela instituição de ensino para este processo
seletivo.
Clevelândia, 06 de Novembro de 2020.

Gabriel Antonio dos Santos
Presidente da Associação Cultural Crescêncio Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/2020 – PROCESSO Nº. 090/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº.
031/2020 Data de abertura: 11/11/2020 Horário: 09:00 horas TIPO: Menor Preço Por Lote, representado pelo maior
percentual de desconto único, incidente sobre a Média dos Preços de venda ao consumidor de cada item, sendo
utilizado como base a tabela de preços do sistema AUDATEX, obtido no endereço eletrônico
https://login.audatex.com.br/. Objeto: “Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de peças e acessórios
automotivos, visando o atendimento da frota municipal, através do maior percentual de desconto, sobre a tabela de
preços do sistema AUDATEX”, pelo prazo de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no
Termo de Referência anexo “I” do edital. Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe,
o Prefeito do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo em nome
dos licitantes adiante mencionados:
PROPONENTE: AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 02.394.903/0001-20.
Descrição da Tabela
Valor Total (R$) Percentual de
Lote Descrição do Tabela
Lote
Estimado
Desconto
Mínimo (%)
06
Iveco
35
Peças para manutenção de veículos Iveco peça de
15.000,00
42%
reposição com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade da peça de produção
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
PROPONENTE: LUBRIPEÇAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA – EPP., inscrita no CNPJ nº.
20.777.790/0001-23.
Descrição da Tabela
Valor Total (R$) Percentual de
Lote Descrição do Tabela
Lote
Estimado
Desconto
Mínimo (%)
01
Mercedes
30
Peças para manutenção de veículos Mercedes Benz
55.000,00
72%
Benz
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
02
Mercedes
31
Peças para manutenção de veículos Mercedes Benz
50.000,00
72%
Benz
peça de reposição com as mesmas especificações
técnicas e características de qualidade da peça de
produção original ou genuína com base de preços na
tabela do sistema Audatex.
03
Citroen
32
Peças para manutenção de veículos Citroen original
30.000,00
75%
ou genuína com base de preços na tabela do sistema
Audatex.
04
Citroen
33
Peças para manutenção de veículos Citroen peça de
25.000,00
68%
reposição com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade da peça de produção
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
05
Iveco
34
Peças para manutenção de veículos Iveco original ou
20.000,00
65%
genuína com base de preços na tabela do sistema
Audatex.
08
Fiat
37
Peças para manutenção de veículos Fiat peça de
50.000,00
75%
reposição com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade da peça de produção
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
13
Chevrolet
42
Peças para manutenção de veículos Chevrolet
70.000,00
72%
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
14
Chevrolet
43
Peças para manutenção de veículos Chevrolet peça
50.000,00
72%
de reposição com as mesmas especificações
técnicas e características de qualidade da peça de
produção original ou genuína com base de preços na
tabela do sistema Audatex.
19
Mitsubishi
48
Peças para manutenção de veículos Mitsubishi
15.000,00
70%
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
20
Mitsubishi
49
Peças para manutenção de veículos Mitsubishi peça
15.000,00
70%
de reposição com as mesmas especificações
técnicas e características de qualidade da peça de
produção original ou genuína com base de preços na
tabela do sistema Audatex.
21
Ford
50
Peças para
manutenção
deCLEVELÂNDIA,
veículos Ford original
ou DO
10.000,00
67%
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ESTADO
PARANÁ

genuína com base de preços na tabela do sistema
Audatex.
Peças para manutenção de veículos Ford peça de
10.000,00
reposição com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade da peça de produção
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
PROPONENTE: RUBRA AUTO PEÇAS LTDA – EPP., inscrita no CNPJ nº. 01.101.251/0001-25.
Lote Descrição do Tabela
Descrição da Tabela
Valor Total (R$)
Lote
Estimado
22

07

Ford

Fiat

51

70%

36

70.000,00

Percentual
de Desconto
Mínimo (%)
72%

120.000,00

70%

80.000,00

67%

90.000,00

65%

50.000,00

72%

80.000,00

72%

50.000,00

72%

10.000,00

72%

10.000,00

68%

Peças para manutenção de veículos fiat original ou
genuína com base de preços na tabela do sistema
Audatex.
09 Volkswagen
38
Peças para manutenção de veículos Volkswagen
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
10 Volkswagen
39
Peças para manutenção de veículos Volkswagen
peça de reposição com as mesmas especificações
técnicas e características de qualidade da peça de
produção original ou genuína com base de preços na
tabela do sistema Audatex.
11
Renalt
40
Peças para manutenção de veículos Renalt original
ou genuína com base de preços na tabela do sistema
Audatex.
12
Renalt
41
Peças para manutenção de veículos Renalt peça de
reposição com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade da peça de produção
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
15
Volare
44
Peças para manutenção de veículos Volare original
ou genuína com base de preços na tabela do sistema
Audatex.
16
Volare
45
Peças para manutenção de veículos Volare peça de
reposição com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade da peça de produção
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
17
Toyota
46
Peças para manutenção de veículos Toyota original
ou genuína com base de preços na tabela do sistema
Audatex.
18
Toyota
47
Peças para manutenção de veículos Toyota peça de
reposição com as mesmas especificações técnicas e
características de qualidade da peça de produção
original ou genuína com base de preços na tabela do
sistema Audatex.
Clevelândia, 26 de novembro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO Nº 176/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020
OBJETO: Contratação de empresa para realizar serviços elétricos de instalação, manutenção e desmontagem
de enfeites natalinos no perímetro urbano do Município de Saudade do Iguaçu, sendo que a manutenção
será pelo período em que os enfeites tiverem instalados, sem fornecimento de material, conforme descrição
em contrato.
PRAZO P/INSTALAÇÃO: Imediatamente após a assinatura do contrato. PRAZO P/ RETIRADA: a partir do dia
05 de janeiro de 2021. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
CONTRATADA: ELETRO INSTALADORA VALKA LTDA CNPJ nº 07.188.564/0001-49
VALOR TOTAL: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será
efetuado até 30 dias após a prestação dos serviços, mediante nota fiscal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Esporte
e Cultura Funcional programática: 13.392.0023.2.030 – Promoção e Incentivo as atividades culturais
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.05 – serviços técnicos profissionais Principal: 479
Despesa:3842
Fonte de Recurso: 000 – recursos ordinários livres Valor da dotação: R$ 8.500,00
JUSTIFICATIVA
Enquadramento no art. 24, II da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) que define os casos de dispensa
de licitação e dentre eles, no inciso II consta à possibilidade de ser dispensada a licitação para compras e
outros serviços até o limite de 10% do limite estabelecido na alínea “a”, do Inciso II do art. 23 da Lei de
Licitações, que presentemente está em R$ 176.000,00, Conforme Decreto Federal Nº 9.412, DE 18 DE
JUNHO DE 2018. Gabinete do Prefeito, em 26 de novembro de 2020.
MAURO CESAR CENCI Prefeito Municipal

DIÁRIO DO SUDOESTE
27 de novembro de 2020

Publicações legais

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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020 - Processo Licitatório Nº 92/2020 – HOMOLOGADO EM: 25/11/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020 - Processo Licitatório Nº 92/2020 – HOMOLOGADO EM: 25/11/2020

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 26/11/2020 à 25/11/2021)

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 26/11/2020 à 25/11/2021)

DETENTORA: PRISCILA SANTANA - ME – CNPJ: 11.414.580/0001-80.

DETENTORA: AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME – CNPJ: 23.837.209/0001-00.

OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições de brinquedos pedagógicos, brinquedos, materiais e
equipamentos diverso para serem usados nos projetos e oficinas do CRAS e outros projetos da área Social
conforme Termo de Referência, e condições descritas no Edital, e conforme itens e valores abaixo descrito:

OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições de brinquedos pedagógicos, brinquedos, materiais e
equipamentos diverso para serem usados nos projetos e oficinas do CRAS e outros projetos da área Social
conforme Termo de Referência, e condições descritas no Edital, e conforme itens e valores abaixo descrito:

Item

Descrição dos itens

Marca

1

Prateleira para Livros Infantil Montessoriano 90cm. Material
: 100% Mdf Branco 15mm Dimensões : 90 cm largura 11,5
cm altura 10 cm profundidade 8,5 cm profundidade.

MADEIRA
MADEIRA

5
8
9

11

12
15
16

17

18

20

22

23
24
25

Jogo Caiu Perdeu Torre De Madeira 54 peças Pais & Filhos.
Tangram - Quebra-cabeça de madeira. Colorido, em
madeira. Dimensões: 11,1 cm.
Conjunto de peças para montagem com 250 peças em
formato de bloco grande, acondicionada em baú plástico.
Deverá ter selo do INMETRO.
Jogo de argolas para coordenação viso-motora. Cruzeta de
madeira pintada sendo duas bases de 13x45x45cm
encaixadas. Cinco marcações de pontos, 5 pinos, 2 argolas
grandes, 2 argolas pequenas para jogar. Tintas atóxicas.
Embalagem em saco plástico
Avião de Madeira: medindo 30x31x12 cm, podendo variar
mais ou menos 4 cm em cada medida.
Boneco de Super herói articulado de 30 cm (variados)
Kit 5 Carrinho Ferro Miniatura Carro Coleção Veículo;
Material da carroceria metal, plástico, borracha. Carros com
aproximadamente 13cm.
Pedra das emoções. Saco de algodão com 20 pedras
diferentes de tamanho médio, desenhadas, pintadas à mão
e envernizadas. Resistente à água. Com Desenhos inclusos,
como : Tímido; Medroso, Triste, Chorando, Desconfiado,
Feliz, etc.
Torre de Hanói em madeira educativa. Dimensões: Altura:
10.00 cm; Largura: 10.00 cm; Comprimento: 30.00 cm.
Conteúdo da Embalagem: 1 Torre Hanói c/ 3 pinos; 6 discos
e 1 Embalagem protetora.
Maleta de Provas Piagetianas. Todas as fichas são em
polipropileno, plástico resistente. Acompanha baralho de
cartinhas de aplicação de todas as provas. Editora: Casa do
Psicopedagogo.
Casinha De Bonecas em MDF + 51 Móveis Desmontados.
Material Madeira, Altura 60 cm; Largura 44 cm,
Profundidade 20 cm. Medidas da casa: 60cm x44 x 20cm (A
x L x P). Medida média dos móveis: 6cm. Material: MDF.
ábaco em madeira medindo 345mm x 250mm x 65mm com
bolinhas com contas e ilustrações de quantidades e
números.
Jogo de cartas UNO. Marca Copag; Tipo de baralho Latinas.
Livro - Caderno das Emoções: Cuidando da sua casinha.
Editora Sinopsys.

26

Livro - A Onda da Raiva. Editora Sinopsys.

27

Livro - Trabalhando as Emoções com Joana, a Lontra.
Editora Sinopsys.

28

Livro - O medo e seus disfarces. Editora Sinopsys.

29

Livro – Me chame pelo nome: Diga não ao Bullying.
Encadernação: Brochura, formato: 27,5 x 27,5 x 0,3,
páginas: 24.

30
31
32
33
34
35

36

Livro – Emocionário: Diga o que você sente. Encadernação:
Capa dura. Formato: 23,2 x 24,8 x 1,1. páginas: 96
Livro – AMORAS. Encadernação: Brochura; formato: 20,5 x
20,5 x 0,5, páginas: 44. Autor: Emicida.
Livro – O monstro das cores. Encadernação: Capa
dura.ormato: 25,7 x 25,7 x 1, páginas: 48.
Livro - título: LEO E A BALEIA - 1ªED. Encadernação: Capa
dura formato: 28,5 x 25,3, páginas: 24.
Livro – Família. 1ªED. (2012). Encadernação: Brochura,
formato: 20 x 20, páginas: 38.
Livro - O Menino que Nunca Sorriu e Outras Histórias Reais:
Autismo, Depressão, Bullying e Bipolaridade Entre Crianças
e Adolescentes. Capa comum: 144 páginas. Editora: Editora
Máquina de Livros.
Livro – Me chame pelo nome: Diga não ao bullying. Capa
comum: 24 páginas. Editora: Vale das Letras.

Qtde. Unid.
6

Preço
Unit. R$

Valor Total
do Item R$

Unid.

51,63

309,78

JUNGES

4

Unid.

40,00

160,00

XALINGO

4

Unid.

26,90

107,60

MONTE
LIBANO

3

Unid.

111,27

333,81

CARLU

4

Unid.

28,30

113,20

BRINK MOBIL

3

Unid.

56,00

168,00

NEON
TRAPPER

5

Unid.

47,00

235,00

WELLY

1

Kit

195,27

195,27

ELO7

2

Unid.

69,30

138,60

CARLU

4

Unid.

31,57

126,28

CARLU

2

Unid.

237,57

475,14

A PRINCESA
ARTESANATO

2

Unid.

131,23

262,46

CARIMBRA

3

Unid.

44,00

132,00

COPAG
EDITORA
SINOPSYS
EDITORA
SINOPSYS
EDITORA
SINOPSYS
EDITORA
SINOPSYS

5

Unid.

31,20

156,00

2

Unid.

35,90

71,80

2

Unid.

36,23

72,46

2

Unid.

36,23

72,46

2

Unid.

36,23

72,46

2

Unid.

35,57

NANA
TOLEDO

EDITORA
SEXTANTE
COMPANHA
LETRINHAS

2

Unid.

52,90

71,14

105,80

2

Unid.

47,90

95,80

ALETRIA

2

Unid.

50,23

100,46

PAZ E TERRA

2

Unid.

56,23

112,46

PANDA
BOOKS

2

Unid.

30,57

61,14

EDITORA
MÁQUINA DE
LIVROS

2

Unid.

43,23

86,46

EDITORA
VALE DAS
LETRAS

2

Unid.

45,23

90,46

Baralho - Baralho Quebra-Cabeça das Crenças Exageradas:
Trabalhando com Crenças nos Transtornos do Exagero.
EDITORA
37
124,57
249,14
2
Unid.
Editora Sinopsys. Formato: 18 X 25cm | 32 Páginas
SINOPSYS
(Manual) + 180 Cartas.
Baralho - Baralho da Regulação e Proficiência Emocional.
EDITORA
38
123,57
247,14
2
Unid.
Editora sinopsys.
SINOPSYS
LIVRO - oficina de dinâmica de grupos para empresas,
EDITORA
39
52,90
105,80
2
Unid.
escolas e grupos, Simão de Miranda – editora papiros.
SINOPSYS
Coleção ipsf - inventário de percepções de suporte família –
VETOR
40
198,23
396,46
2
Unid.
vetor editora.
EDITORA
Baralho do exagero: manejando a fissura e prevenindo
VETOR
41
158,93
317,86
recaídas - vetor editora. tamanho: 18 X 25cm, Páginas: 32
2
Unid.
EDITORA
Páginas (Manual), Ano de Publicação: 2013.
Livro: Família Social, política e juventude: uma questão de
EDITORA
42
90,90
181,80
direitos. Editora Cortez. Capa comum: 320 páginas,
2
Unid.
CORTEZ
Dimensões do produto : 23.2 x 16 x 1.8 cm.
Livro: Convívio, Convivência e Proteção Social. Editora:
EDITORA
43
79,90
159,80
2
Unid.
Veras. Formato 21x14cm; Acabamento: Brochura; 192
VERAS
páginas; ISBN: 9788587064530.
Combo todos os jogos terapia criativa (jogo psicológico) editora: terapia criativa- livraria Florence, Descrição: 001 “O
monstro do problema” (livro) 002 “Cara feia trocada por
uma risada” (livro) 003 “Cocô é bom ou ruim?” (Livro) 004
“Conversinha” (7-12 anos) 005 “Será que conheço você? ”
7 a 10 anos 006 “Será que conheço você? ” 10 a 14 anos 00
- “Quase morri de raiva – edição ampliada” 008 “Sou não
sou” – autoconhecimento 009 “O que você sente? ” 010
Conversinha Teens” (13-17 anos) 012 “Descolados” 013
EDITORA
44
1.792,67
1.792,67
“Como falar para seu filho ouvir” (livro) 014 “De Avental no
TERAPIA
1
Unid.
Hospital” 015 “Monstro bebê” (pelúcia) 016 “Papo Cabeça”
CRIATIVA
017 “Cara de Quê” 018 “Monstrengando” 019 “Contra Maré”
020 “Tenha Modos” 021 “Quem é Quem? ” 022 “70 DE
NOVO” 023 “Conversinha no Hospital” – 024 “Amarelinho”
025 “Pontos Fracos” 026 “Andrezinho no Hospital” (livro)
027 “Diogo não quer comer” (livro) 028 “Ponto de Vista” 029
“Imagine-me” 030 “Monstrinhos dos Problemas” (livro) 031
“Respondo o quê? ” (livro) 032 “Estude Certo” 035 “Lado
Sombrio”
Escrita terapêutica. Editora: matrix, 100 cartas para
organizar pensamentos e liberar emoções. 1º edição (5
EDITORA
45
46,90
140,70
3
Unid.
junhos 2018). Dimensões: 10x 8.4x 2.8 cm, Edioma:
MATRIX
Português
Caixa lúdica psicodiagnóstico. Editora: Casa psicopedagogo.
Descrição: Caixa em Mdf. Dimensões: 45cm de
comprimento, 40 cm de largura e 25 cm de altura. Contém
os seguintes materiais: - Agressivos: bonequinhos de
EDITORA
46
468,93
468,93
guerra, espada, não enviamos mais o revolver, pois está CASA PSICO
1
Unid.
proibido a venda no Estado de São Paulo. - Projetivos: PEDAGOGO
panelinhas, família lúdica cor branca com 09 membros pai,
mãe, três irmãos, avó e vô , cachorro e gato -Mini Mercado
- Motores: como corda de pular, bola, - musicais: flauta,
apito, pandeiro - Transporte: automóvel, avião - Jogos
cognitivos: dominó, jogo dama, quebra cabeça e JOGO
MEMÓRIA, sequencia logica, monta monta, resta um, jogo
de palito - Bichos bizarros: aranha ou sapo - Materiais
escolares: 03 livros de história, folhas de sulfite, lápis preto
sem ponta, lápis e canetinhas de cores, borracha,
apontador, tinta, massinha, régua, tesoura, cola, dinheiro
fictício, números e letras em eva, folhas coloridas, lousinha
de escrever, desenho para colorir, guache e pincel, letras
em EVA, números em EVA
Coleção Sentimentos e Emoções - Caixa (Português) Capa
comum – 1 janeiro 2019 por James Misse (Autor). Capa
comum: 48 páginas ISBN-10: 8595200807. ISBN-13: 978- EDITORA PÉ
80,90
47
161,80
2
Unid.
8595200807. Dimensões do produto: 31 x 31.2 x 7.4 cm
DA LETRA
Editora: Pé da Letra; 1ªª Edição (1 janeiro 2019) Idioma:
Português.
1 Kit Túnel do Tempo (jogo de tabuleiro). Editora: vetor
Composição: 01 Tabuleiro -01 Pino -01 Dado -45 Cartas
referente ao passado -70 Cartas referente ao presente -14
EDITORA
200,30
48
400,60
2
Unid.
Cartas referente ao futuro -09 Cartas referente você no
VETOR
futuro -17 Cartas referente a casos e acasos -04 Falando de COMPOSIÇÃO
...... "Só para meninas" -06 Falando de ...... "Só para
meninos" -01 Manual Instrutivo -01 Caderno para anotação.
Pincel para tinta guache. Tamanho: - 16cm - Valor referente
20,93
50
418,60
ao pacote com 12 unidades - Formato Chato- N°815-0
LED&LED
20
Unid.
marca: led&led. Valor caixa c/12.
Processador de alimentos, com estrutura da base e dos
copos super resistentes, com 2 velocidades, com jarra do
processador de alimentos com capacidade útil mínima de 1,3
litros, com capacidade de liquidificador útil mínima de 1,5
654,90
53
654,90
litros, com funções de picar, ralar, fatiar, bater massa,
MALLORY
1
Unid.
emulsificar, espremedor e liquidificador, com facas em aço
inox, com pés antiderrapantes e travas de segurança, com
copo desmontável, com batedor de massas/claras, com
potência mínima de 700w, alimentação 110V.
Liquidificador, com 5 velocidades, capacidade mínima de 2
188,90
54
377,80
CADENCE
2
Unid.
litros, com potência mínima de 600 w, alimentação 110 V.
Batedeira tipo orbital, para uso doméstico, com 4
velocidades e mais função de pulsar, material plástico, com
289,90
55
289,90
1 tigela de plástico resistente com capacidade 5 litros, 3
MONDIAL
1
Unid.
pares de batedores, com sistema de encaixe. Potência 500
w. Certificado do inmetro. 110 voltagem.
59
10,60
106,00
Borracha tombow mono light p
TOMBOW
10
Cx
SÃO
31,93
60
191,58
6
Cx
Agenda 2021
DOMINGOS
1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 10.587,52 (Dez Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e
Cinquenta e Dois Centavos).
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. As despesas decorrentes do presente registro de preços correrão à conta recursos das seguintes dotações
orçamentárias nº08.00 – Departamento de Ação Social; 08.03– Fundo Municipal de Assistência Social;
0824400082.047 – Desenvolvimento de Ações do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS; 33.90.30
– Material de Consumo. Despesa:1756; 44.90.52 Equipamento se Material Permanente Despesa 1471.

Bom Sucesso do Sul, 26 de Novembro de 2020.
EDSON DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal Em Exercício

CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 220 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
Súmula: Dispõe sobre a inclusão e alteração de valor de itens do credenciamento
nº 001/2018.
RESOLUÇÃO Nº 221 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do CONIMS para o
Exercício de 2020.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
https://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Preço
Valor Total
Descrição dos itens
Marca
Qtde. Unid.
Unit. R$
do Item R$
Organizador de Brinquedos Montessoriano. Produto em
338,90
338,90
MDF de 15mm, 60 cm de largura; 60 cm de altura;6 cm
CARLU
1
Unid.
dos pés e 30 cm de profundidade.
Conjunto composto por 10 personagens - personalizados
conforme característica: gordinha, magrinha, surdo,
cadeirante, idosa, negra, mendigo, índio, deficiente físico,
3
433,00
433,00
CARLU
1
Unid.
cego. Produto com certificação no INMETRO. Dimensões
(embalagem): Caixa de M.D.F. medindo aproximadamente
30 x 23 x 6 cm
Brinquedo infantil fábrica de modelar - colocando a massa
dentro das casquinhas, será possível fazer bolinhas de
4
113,90
341,70
BATIKI
3
Unid.
sorvetes coloridas. Contém 3 potes de massa e 1 conjunto
de acessórios com forminhas e ferramentas.
Fábrica de modelar bolo. Brinquedo infantil. Colocando a
massa dentro das forminhas, deverá ser possível fazer
6
71,80
215,40
BATIKI
3
Unid.
bolos e tortinhas coloridas. Contém 02 potes de massa e
01 conjunto de acessórios com forminhas e ferramentas.
Os Adesivos de Parede Decorativo, colorido em material
Vinil adesivo para ambiente infantil, contendo adesivos
7
114,80
114,80
TOKE E CRIE
1
Unid.
que abrange uma área de 150cm de largura por 170cm de
altura.
Conjunto de peças para montagem com 50 peças sendo
09 formas e tamanhos diferentes. Confeccionado em
madeira reflorestada e colorida com tinta atóxica aprovado pelo INMETRO. Deverá possibilitar a criação de
10
61,90
185,70
CARLU
3
Unid.
diferentes estruturas espaciais, o desenvolvimento do
pensamento lógico e coordenação motora. A embalagem
vira maleta. Indicado para crianças acima de 2 anos.
Dimensão: 23,5x8x31 cm
Kit brinquedo de 4 Tratores Escavadeira Carregadeira em
plástico; MEDIDAS (Comprimento X Largura X Altura):
203,50
13
610,50
Escavadeira: 27,5cm, 9cm, 13,5cm Caminhão Caçamba:
ROMA
3
Kit.
36,5cm, 11,5cm, 12cm Retroescavadeira: 32,5cm,
10,5cm, 16,5cm Trator BobCat: 23,5cm, 9,5cm, 12,5cm.
Kit bonecos das emoções em feltro. O kit é composto por:
CASA
252,50
14
252,50
- Raiva 29 cm; Tristeza 27 cm; - Alegria 27 cm;- Nojinho
1
Kit.
EDUCADOR
25 cm - Medo 29 cm.
Tabuleiro Xadrez Estojo Marchetado de Madeira Nobre
19
244,00
488,00
CARLU
2
Unid.
35x35cm.
Tapete em EVA composto por 20 bases coloridas (cores
alternadas) medindo 31x31 cm que encaixam entre si,
21
399,50
399,50
sendo 18 peças que formam as bordas e 4 cantoneiras. MILLI TOYS
1
Unid.
Tamanho do tapete: 1,39x1,67 m. Produto com
certificação no INMETRO.
49
19,90
99,50
Tinta guache 15 ml c/12 cores Acrilex CX 1 UM.
ACRILEX
5
Unid.
Ferro de passar roupas, a vapor, com base em
51
197,00
394,00
revestimento cerâmico, com funções de desligamento MUNDIAL
2
Unid.
automático, spray, e vapor vertical. Alimentação 110 V.
Escada, com no mínimo 7 degraus, com degrau, com
estrutura em liga de alumínio 6063/6005, super
52
314,80
629,60
resistente, com degraus duplos, com rebites em alumínio,
MOR
2
Unid.
com acabamento em polietileno, com sapatas em PVC,
com altura total de no mínimo 210 cm, com altura útil de
no mínimo 150 cm, com largura mínima de 50 cm, com
comprimento aberta de no mínimo 120 cm.
56
28,70
344,40
Lápis grafite 4b
LEONORA
12
Cx
57
28,70
344,40
Lápis grafite 6b
LENORA
12
Cx
58
28,70
344,40
Lápis grafite hb
LENORA
12
Cx
61
52,80
528,00
Caixa lápis de cor - 24 cores
LEONORA
10
Cx
62
8,80
17,60
Caixa lápis preto n.2 - com 12 unidades
LEONORA
2
Cx
1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 6.081,90 (Seis Mil e Oitenta e Um Reais e Noventa Centavos).
Item
2

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. As despesas decorrentes do presente registro de preços correrão à conta recursos das seguintes dotações
orçamentárias nº08.00 – Departamento de Ação Social; 08.03– Fundo Municipal de Assistência Social;
0824400082.047 – Desenvolvimento de Ações do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS; 33.90.30
– Material de Consumo. Despesa:1756; 44.90.52 Equipamento se Material Permanente Despesa 1471.
Bom Sucesso do Sul, 26 de Novembro de 2020.
EDSON DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal Em Exercício

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 02/2020 - Contrato nº
209/2018.GP. Pregão nº 75/2018- Processo nº 217/2018. PARTES:
Município de Pato Branco e TERCIO HARING 26641047806 – ME.
OBJETO: A prestação de serviços de limpeza, abastecimento e
reposição de pellets para o funcionamento da caldeira; e da limpeza,
tratamento e conservação das piscinas do Centro Aquático do
Complexo Esportivo Frei Gonçalo; sendo uma piscina semi olímpica
medindo 25m de comprimento, 18m de largura e profundidade de
1,40m e outra piscina infantil medindo 5m de comprimento, 4m de
largura e 1,30m de profundidade, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme solicitação
apresentada no protocolo 425339/2020. ADITAMENTO: Do Prazo:
Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente
em seu Art. 57, inciso II, as partes pactuam a prorrogação do prazo
contratual por 12 meses, ou seja, até 21 de novembro de 2021.
Cláusula Segunda – Do Valor: O valor permanece inalterado. Da
Dotação: Para suporte da despesa será utilizada a seguinte Dotação
Orçamentária: 16 Sec.Municipal De Esporte,Lazer - 16.02
Departamento De Esporte E Lazer - 278120041.2.224000
Manut.Das Atividades Do Dpto De Esporte E Lazer 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica –
511 Fonte – 2224 Ação – 955 Despesa – 6643 Desdobramento.
Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e
condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 20
de novembro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Tercio Haring Representante Legal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato de Rescisão Parcial de Ata de Registro de Preços nº
61/2020.GP. PARTES: Município de Pato Branco e João Gustavo
Pagnocin Kraetzig. OBJETO: Implantação de Registro de Preços
para futura e fracionada aquisição de materiais e equipamentos de
informática e de telefonia, atendendo a demanda de todas as
Secretarias e Departamentos da Administração Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Nos termos do Art. 78, incisos XII e XVII
e Art. 79, II e § 1°, da Lei 8.666/93, bem como solicitação da
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, fica rescindida
parcialmente a Ata de Registro de Preços nº 61/2020/GP, oriunda do
Pregão Eletrônico 116/2019, Processo 304/2019, reduzida a termo no
processo, conforme Anexo disponível no Portal da Transparência.
Pato Branco, 24 de novembro de 2020. Augustinho Zucchi –
Prefeito, João Gustavo Pagnocin Kraetzig - Representante Legal.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Nº 002/2020
Pelo presente Edital, ficam notificados os contribuintes em débito com os
TRIBUTOS MUNICIPAIS, referente ao exercício 2020. “A publicação na íntegra do ato acima

se
encontra
disponível
no
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br/
2759/2017 e suas alterações”.

seguinte
endereço
eletrônico:
- conforme autorizado pela Lei Municipal nº

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2020
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal, que apuraram o
resultado do Processo de Dispensa de Licitação por Justificativa nº 52/2020, eu, ÁLVARO DÊNIS CENI
SCOLARO, Prefeito, torno pública a RATIFICAÇÃO do procedimento em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do
objeto da seguinte forma:
LOCADORA
ITEM
MESES
VALOR
VALOR
MENSAL R$
TOTAL R$
CLEUSA GONÇALVES DA SILVA

01

06

500,00

3.000,00

Conforme proposta. É a decisão. Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR, 18 de novembro de 2020.
Álvaro Dênis Ceni Scolaro. Prefeito.
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 07/2020 - Contrato nº 134/2018.
GP. Concorrência nº 15/2018. PARTES: Município de Pato Branco e
M S Klauczek & Cia Ltda-EPP. OBJETO: a execução dos serviços,
sob regime de empreitada global, de pavimentação asfáltica e
execução de passeios na Travessa Escolástica Tatto, construção de
passagem sobre o Rio Ligeiro para ligação da Travessa Escolástica
Tatto a Avenida da Inovação e a execução de passeios na Avenida da
Inovação, Avenida Tupi e Rua Assis Brasil, no Município de Pato
Branco, em atendimento ao Contrato de Repasse nº
845753/2017/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 2608.104033541/2017, celebrado entre a União Federal, por intermédio do
Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal,
e o Município de Pato Branco, objetivando a execução de ações
relativas ao Planejamento Urbano, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Engenharia e Obras. ADITAMENTO: Do
Acréscimo : Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
especialmente em seu Art. 65, inciso I, “a” as partes pactuam aditivo
de acréscimo dos serviços, perfazendo o valor deR$ 166.770,64,
conforme descrito no Anexo I - Planilha Orçamentária, disponível do
Portal da Transparência do Município, passando o valor contratual
de R$ 1.357.045,75, para R$ 1.523.816,39. Da Dotação
Orçamentária: Para suporte da despesa do objeto do presente aditivo
serão empregadasas Dotações Orçamentárias: I- 06 SECRETARIA
MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS - 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 154510019
Serviços
Urbanos
e
Geoprocessamento
154510019.1.001000 Pavimentação e Conservação de vias urbanas 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES - Despesa: 10659Desdobramento: 10660 - Fonte: 909 PAVIMENTACAO
ASFALTICA DE VIA URBANA. II - 06 SECRETARIA
MUNICIPAL DE ENGENHARIA OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS - 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 154510019
Serviços
Urbanos
e
Geoprocessamento
154510019.1.001000 Pavimentação e Conservação de vias urbanas 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES - Despesa: 337 Desdobramento: 9695 - Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres).
Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e
condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 25
de novembro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito. Marcio Santos
Klauczek – Representante Legal.

Espécie: Extrato do Contrato n° 336/2020. Locatário: Município de Chopinzinho. Locador: Cleusa
Gonçalves da Silva. CPF: 072.011.309-19. Objeto: Locação de Imóvel Destinado a Aluguel Social
para o Senhor Elias de Oliveira. Valor Mensal R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando para os 06
(seis) meses o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Origem: Dispensa de Licitação n° 52/2020.
Fundamento Legal: Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal 3.704/2018. Elemento de
despesa: 1158 F: 000. Data da assinatura: 18/11/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo
Município e Cleusa Gonçalves da Silva.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Turim Insumos e Cereais Ltda, CNPJ 02.516.479/0003-00 torna público que irá
requerer ao IAT, a Licença Prévia para Beneficiamento e armazenamento de
produtos Agrícolas a ser implantada na Rodovia PRT 280, Km 247, SN, Lote
Rural 104 - Zona Rural em Renascença - PR.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 83/2020
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR
CNPJ: 03.541.088/0005-70
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva a alteração da modalidade de ensino, de “presencial” para “remoto”, da capacitação
de equipe de rede de proteção, com intuito de auxiliar na construção do fluxo municipal do Sistema de Garantia de
direitos das crianças e adolescentes vítimas e/o testemunhas de violência, além de dar subsídio para sequência do
trabalho de avaliação e monitoramento das ações e estratégias, a ser realizados na cidade de Bom Sucesso do Sul,
conforma especificações abaixo:
Valor Total
Valor
Item
Descrições do Item
Qtde.
Modalidade
do Item
Unit. (R$)
(R$)
Capacitação da equipe da rede de proteção, com intuito
de auxiliar na construção do fluxo municipal do Sistema
de Garantia de diretos das crianças e adolescentes
vítimas e ou/testemunhas de violência, além de dar
1
subsídios para a sequência do trabalho de avaliação e 15 horas
REMOTO
R$ 203,33 R$ 3.050,00
monitoramento das ações e estratégias, contará com a
participação de diversos setores do município: Ação
Social, Secretaria de Saúde, Educação Cultura e Esporte
e Policia Militar. Turmas de 25 a 30 alunos.
Parágrafo único: O curso será ministrado através de aulas remotas, com os equipamentos respectivos (computador e
acesso à internet) disponibilizados pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam ratificadas.
Bom Sucesso do Sul - PR, 22 de outubro de 2020.
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – PORTARIA Nº 673
O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 62, inciso II,
alínea “a”, da Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO: Lei Complementar nº 60 de 17/07/2014 – Art.
2º, Incisos, I e II e Art. 5º. RESOLVE: Art. 1.º AUTORIZAR a Contratação de pessoal aprovado em
Processo Seletivo Simplificado, através do Edital nº 021/2020, para provimento no emprego público
temporário de Médico Generalista.
MÉDICO GENERALISTA
NOME
Gilmar Gilberto Abegg
Larissa Cristiane Lazarini
Priscila Paschoali Machado
Camila Hoffman
Eduardo Lessa Mânica
Art. 2.º Fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta portaria, para assumirem a vaga
que é de direito. Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 18 de novembro de 2020.
Augustinho Zucchi – Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pato Branco, Estado do
Paraná, CONVOCA aprovados no Processo Seletivo Simplificado n.º 021/2020, visando ao preenchimento
de vagas para o emprego público temporário de Médico Generalista, para que no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da publicação deste Edital, compareçam à Rua Caramuru n.º 271, para assumirem as
vagas que é de direito:
MÉDICO GENERALISTA
NOME DO CANDIDATO
CLASS.
Gilmar Gilberto Abegg
1º
Larissa Cristiane Lazarini
2º
Priscila Paschoali Machado
3º
Camila Hoffman
4º
Eduardo Lessa Mânica
5º
Pato Branco, 18 de novembro de 2020.
Adriano Giovani Pagnoncelli - Direção do Depto de Rec.Hum.
Portaria 316/2018
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
Nº PORTARIA

NOME

ASSUNTO
DATA
NOMEIA APROVADOS NO
GILMAR GILBERTO ABEGG E PROCESSO
SELETIVO
673
18/11/2020
OUTROS
SIMPLIFICADO
–
EDITAL
021/2020
A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 27 de novembro de 2020, respectivamente,
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2020
OBJETO: Credenciamento de artistas para premiação de reconhecimento de trajetória, de artistas,
pessoas físicas, que desenvolvem atividades de artesanato, artes plásticas e expressões da cultura
popular e de comunidades tradicionais que realizaram iniciativas culturais independentes no
município de Saudade do Iguaçu e que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento
artístico ou cultural de Saudade do Iguaçu, como ação de fomento ao setor da cultura, nos termos da
Lei Aldir Blanc.
Período de Inscrição: 30/11/2020 até 14/12/2020.
Data de analise: 15/12 às 09:00hs.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Saudade do
Iguaçu.
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: No Departamento de Cultura do Município, 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, 26 de novembro de 2020.

MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

DIÁRIO DO SUDOESTE
27 de novembro de 2020

