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VACINAÇÃO
CONTRA A
POLIOMIELITE
ENCERROU COM
UMA TAXA DE
93,97%
Encerrada na segunda-feira (30), a
Campanha Nacional de Vacinação
contra Poliomielite, em Pato
Branco, imunizou 3.898 crianças de
12 meses de idade até 4 anos 11
meses e 29 dias. PÁG. 4

CIDADE

Em 24 horas,
mais de 600
casos de
covid-19
confirmados
na região

Pato Branco volta a
restringir festas
Fotos: Rodinei Santos/Assessoria PMPB

PÁG. 5

Professora
precisa de
ajuda para
tratamento
após
acidente de
carro
PÁG. 6

SEGURANÇA

Polícia
Militar
alerta sobre
golpes
em Pato
Branco
PÁG. 14

Como antecipado na reunião extraordinária do Comitê de Enfrentamento da Pandemia do
Novo Coronavírus em Pato Branco, realizado na sexta-feira (27), nessa terça-feira (1º),
o Executivo pato-branquense editou novo decreto com a finalidade de frear a
propagação da doença. PÁG. 3
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Política

Aviso
aos partidos
A abstenção no segundo turno
foi de quase 30%. Duas semanas antes, no primeiro turno, a abstenção
fora de 23%. Na eleição presidencial
de 2018, sem pandemia, havia sido
de 21%. Portanto, a abstenção do
medo do vírus, foi de 21 para 23%. O
salto de 23 para 30% tem outra causa. Os eleitores de 57 municípios em
segundo turno tiveram apenas duas
opções. Quem não se interessou por
nenhum dos dois ficou em casa ou
votou em branco ou anulou o voto.
A Justiça Eleitoral fez campanha por
comparecimento, mas não adiantou.
No Rio de Janeiro, no último domingo, praias cheias e, enquanto
1 milhão 629 mil cariocas elegiam
Eduardo Paes, uma multidão de 1
milhão 720 mil eleitores se recusava a votar. Somados aos que foram
às urnas para votar em branco ou
anular o voto, chegamos a um contingente que supera em 680 mil
pessoas o número dos que elegeram o prefeito. Imagino que sejam
os que não se interessaram por Paes
nem por Crivella.
Em São Paulo, os que não votaram ou votaram em branco ou nulo,
somaram 3 milhões 650 mil eleitores; quase meio milhão acima dos
paulistanos que reelegeram Bruno
Covas. Suponho que seja gente rejeitando as duas opções. Em Porto Alegre, 405 mil eleitores não votaram
ou optaram pelo branco ou nulo, em
vez de ter que escolher entre Sebastião Melo(370 mil votos) e Manuela
Dávila(307 mil). Nessas três importantes capitais, 6 milhões 363 mil
pessoas julgaram não valer a pena
apostar o voto em nomes oferecidos pelos partidos. Não se empolgaram ou simplesmente rejeitaram os
candidatos.
Duvido que os partidos tirem lições disso. Em 2022 vamos ter de
novo que escolher entre os menos
ruins em listas de candidatos a deputado, senador, governador e presidente. Sempre há bons candidatos,
mas o horário eleitoral nos tem revelado uma maioria que não têm noções básicas de como funciona a política, de como se organiza o estado,
seus poderes e níveis - e, sobretudo,
não têm noção do que é ser mandatário a serviço de seus mandantes eleitores e pagadores de impostos. Fico
sonhando com um vestibular aplicado pela Justiça Eleitoral para candidatos a candidato.
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Senadores discutem rodada para
analisar indicações de
autoridades ainda em 2020
AGênCiA BrASil

Ministro da SecretariaGeral, Jorge Oliveira,
vai assumir a vaga no
Tribunal de Contas da
União (TCU)
Estadão Conteúdo
Na reta final do ano legislativo, senadores discutem a possibilidade de uma nova
rodada de votações de indicações de autoridades. Entre as pendências, estão nomes
escolhidos pelo presidente da República,
Jair Bolsonaro, para agências reguladoras e
para postos diplomáticos no Exterior. Apesar da demanda, ainda não há uma definição sobre o tema.
Segundo informações da Secretaria-Geral da Mesa, cerca de 23 nomes aguardam
análise na Casa. Ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo
Estado), o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que
as votações são uma demanda do Executivo. Segundo ele, o tema deve ser discutido
nesta terça-feira (1º), na reunião do colegiado de líderes.
No caso das agências reguladoras e de
embaixadas, as indicações são feitas pelo
presidente da República, mas precisam ser
confirmados pelo Senado. Os indicados passam por sabatina nas comissões e, depois,
por votação secreta. Apesar de o plenário
funcionar remotamente, não é possível ga-

rantir o sigilo de votos
Na semana passada, durante sessão do
plenário, a senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) questionou se a Casa iria analisar
um nome para a diretoria da Agência Nacional de Mineração (ANM) ainda neste ano.
O mandato do diretor Tomás Antônio Albuquerque de Paula Pessoa Filho chegou ao
fim na última semana. O Executivo não enviou um nome para a vaga.
Na ocasião, o presidente da Comissão
de Infraestrutura da Casa, senador Marcos
Rogério (DEM-RO), disse que outras agências também estão com diretorias desfalcadas ou com mandatos prestes a vencer. Ele
citou como exemplo a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), a Agência
Nacional do Petróleo e Gás Natural (ANP)
e a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel).
“No último esforço que nós fizemos, ficaram alguns nomes pendentes. E o Presidente Davi Alcolumbre, naquele momento, nos deu a informação de que faríamos
um novo esforço para a recomposição das
agências”, respondeu. “O esforço é para
que a gente faça, ainda este ano, mais uma

votação para a escolha de diretores das
agências.”
Na lista de pendências também estão
indicações para outros órgãos. Aprovados
pela Câmara, os indicados para o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Mario Henrique
Nunes Maia, e para o Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), Otavio Luiz Rodrigues Junior, aguardam aval dos senadores. Também caberá ao Senado escolher nomes para compor os órgãos.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), também aguarda a
posição dos líderes. Ela disse, no entanto, não acreditar que a rodada aconteceria na próxima semana. “Só na semana do
dia 14”, afirmou
Em setembro, o Senado aprovou 32 indicados para representações brasileiras no
Exterior. Já em outubro, deram aval para indicações de diretores de agências, do agora ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Kassio Nunes Marques e do ministro
da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, que assumirá vaga no Tribunal de Contas da União
(TCU).

Fragmentação partidária aumenta nos municípios
Estadão Conteúdo
Não foi desta vez que o quadro partidário brasileiro ficou menos fragmentado.
Pelo contrário: o resultado da eleição municipal de 2020 mantém a tendência de
dispersão do poder por um número cada
vez maior de legendas. Neste ano, os cinco
maiores partidos elegeram 57% dos prefeitos. Parece muito, mas é o índice mais baixo
das últimas cinco eleições municipais. Em
2004, os cinco maiores conquistaram 67%
das prefeituras. De lá para cá, essa taxa só
caiu: 65% em 2008, 60% em 2012, 59% em
2016, e o resultado de agora, mostra reportagem da edição desta terça-feira, 1º de dezembro, do jornal O Estado de S. Paulo.
Em cada eleição municipal, a fragmentação do poder dos partidos é um prenúncio
do que acontece dois anos depois, quando
são eleitos os deputados - muitos deles graças ao apoio de um ou mais prefeitos. Se a
Câmara dos Deputados fica muito fragmentada, é mais difícil para o presidente formar
coalizões que lhe garantam maioria, e em
geral ele (ou ela) é obrigado a fazer concessões em nome da governabilidade.

Desde 2014 o Brasil já tinha o Legislativo mais fragmentado do mundo, segundo o
critério dos chamados partidos efetivos (os
que têm tamanho suficiente para exercer influência na aprovação de leis).
Na eleição atípica de 2018, quando o então nanico PSL conquistou a segunda maior
bancada, o quadro se agravou ainda mais.
Nas democracias consolidadas, não
existe essa profusão de partidos, e eles costumam se organizar segundo linhas ideológicas mais ou menos claras. No Brasil,
são poucas as legendas com características
programáticas.

Mecanismo

O sistema se retroalimenta: quanto
mais fragmentado o Congresso Nacional,
mais difícil é aprovar reformas que promovam o enxugamento do quadro partidário.
Em 2017, deputados e senadores aprovaram uma reforma política com uma cláusula de barreira para reduzir a influência
dos chamados partidos nanicos. Mas a iniciativa foi tão tímida que não chegou a afetar a maioria das legendas.

A cláusula de barreira restringiu o acesso ao fundo eleitoral e ao horário eleitoral
gratuito no rádio e na televisão. Mas escaparam dessas restrições os partidos que obtiveram mais de 1,5% do total de votos válidos para a Câmara em 2018, distribuídos
em nove Estados ou mais. Além disso, cada
partido tinha de obter, no mínimo, 1% dos
votos válidos em cada um dos nove Estados
ou eleger nove deputados distribuídos em,
no mínimo, nove Estados.
Dos 35 partidos políticos registrados
atualmente no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), 21 não foram atingidos pela mudança na legislação.
A fragmentação do poder municipal
pode ser observada no País como um todo,
nos Estados e no chamado “clube do segundo turno”, formado pelas 95 cidades onde
atualmente há mais de 200 mil eleitores.
Em 2004, apenas 13 partidos elegeram prefeitos nesse conjunto de cidades.
Neste ano, foram 19 - um aumento de 46%.
Cinco dessas 19 legendas nunca haviam
antes vencido nesse universo dos maiores
municípios.

Política
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Novo decreto suspende festas
e esportes coletivos
RODINEI SANTOS/ASSESSORIA PMPB

Da Redação ADI-PR Curitiba

jornalismo@adipr.com.br

Caputo e Dória

Ainda na semana passada, o deputado Michele
Caputo (PSDB) se reuniu com governador João Dória
(PSDB), no Palácio Bandeirantes em São Paulo, e conheceu a estrutura paulista de enfrentamento ao coronavírus. Dória mostrou apresentou a estratégia que São
Paulo tem adotado para conter a taxa de transmissão
da covid-19 no estado.

Como funciona

“Vi de perto a moderna sala de situação que foi
montada ao lado do gabinete do governador, com presença permanente de especialistas de diversas áreas.
Ela dá em tempo real as questões de ordem econômica,
sanitária, social, com um sistema inteligente que monitora todas as regiões de saúde de São Paulo, fazem levantamentos online, pesquisas com os cidadãos”, disse Michele Caputo, coordenador da Frente Parlamentar
do Coronavírus no Paraná.

Pato Branco registrou em uma semana, 461 casos de covid-19
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Como antecipado na
reunião extraordinária do
Comitê de Enfrentamento
da Pandemia do Novo Coronavírus em Pato Branco, realizado na sexta-feira
(27), nessa terça-feira (1º),
o Executivo pato-branquense editou novo decreto com
a finalidade de frear a propagação da doença.
O novo dispositivo
suspende por 15 dias a
realização de festas, confraternizações em casas,
clubes, associações recreativas e salões de festas
em condomínios.
No documento, existe a
ressalva de que os eventos

agendados, para o período
de vigência do decreto, os
organizadores deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde.
Também está suspendo
por 15 dias, esportes coletivos nos espaços públicos.
O Município aguarda ainda a publicação do
Governo do Paraná, que
anunciou nessa terça, a implementação de toque de recolher no Estado.
A expectativa é de que
o documento estadual estabeleça o toque de recolher
para o período das 23h às
5h.
Atualmente em Pato
Branco, a circulação de pessoas em vias públicas está
restrita da zero hora às 6h.

O decreto que estabeleceu
este horário, entrou em vigor em 5 de novembro.
Porém, se o Estado implementar um horário restritivo, muito provavelmente o Município, o siga.

Casos de covid

Da terça-feira (24), até
ontem, 461 novos casos
de covid-19 foram confirmados em Pato Branco.
Neste mesmo intervalo de
tempo, o município atingiu e superou a marca de
2 mil casos desde o início
da pandemia.
Segundo o último Informativo do Coronavírus
divulgado, 313 pacientes
estão em isolamento domiciliar, sete internados em

Para conter o avanço da Covid-19, o Governo do
Paraná irá implantar um toque de recolher e estuda
fechar praças e parques em todo o estado. As novas
medidas devem ser publicadas nesta quarta-feira, 2.
O secretário de Saúde, Beto Preto, afirmou que o toque de recolher deve funcionar das 23h às 5h para
evitar a circulação do vírus. O horário ainda não foi
confirmado.

Óbitos

Novo presidente

Desde que iniciou a divulgação de dados em março, 23 pessoas faleceram
em Pato Branco em decorrência de complicações provocadas pela doença.
O caso mais recente
é de um home de 70 anos
que estava internado em
UTI, e que possuía comorbidades e faleceu na manhã
de ontem.

Alep aprova parcelamento de ICMS para empresa em
recuperação judicial
Assessoria
A proposta do Executivo
paranaense permitindo que
empresas em recuperação judicial restabeleçam o parcelamento de contratos referentes
ao ICMS que tenham sido cancelados entre março e junho,
em razão do não pagamento
das parcelas devido à pandemia, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep) na terça-feira (1º).
O
projeto
de
lei
658/2020 passou em primeiro e em segundo turnos
de votação em duas sessões
remotas, sendo uma ordinária e outra extraordinária.
Com a dispensa de votação
da redação final aprovada
em plenário, o texto segue
agora para sanção, ou veto,
do Governo do Estado.
O Executivo ressalta na
justificativa do texto que
a medida visa oferecer um
ambiente econômico mais
favorável às empresas em
recuperação judicial que ti-

veram cancelados seus programas de parcelamentos
em decorrência da inadimplência ocasionada pela
pandemia de covid-19. “O
objetivo é dar oportunidade
a essas pessoas jurídicas de
regularizar seus débitos junto à Fazenda Estadual”, explica o Governo.
De acordo com a proposta, os parcelamentos restabelecidos “serão mantidos nas formas e condições
das legislações vigentes ofe-

recidas no momento de sua
adesão original”. As empresas terão o saldo devedor do
parcelamento integramente reparcelado no número
de parcelas que represente
o dobro do número de parcelas que estão para vencer
previstas no acordo de renegociação de dívida.
Ainda segundo o projeto do Governo, as empresas em recuperação judicial
farão jus à manutenção dos
benefícios fiscais vigentes na

Toque de recolher

enfermaria e quatro em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI).
Ainda, 243 pessoas
aguardavam o resultado dos
testes, ̶ 232 em isolamento domiciliar; nove internados em enfermaria e dois
em UTI.

legislação tributária estadual, incluindo crédito presumidos, até a data do trânsito em julgado do processo
de recuperação, independentemente e sua inadimplência,
ficando vedada o seus enquadramento como devedor.
O Governo ressalta no
texto que não será aplicada
a suspensão da exigibilidade
das parcelas, que continuarão valendo, com incidência
de juros e correção monetária, inclusive.

Tribunal de Contas marcou para o dia 9 de dezembro, às 14 horas, a escolha do novo presidente, vice-presidente e corregedor geral. A escolha será por
meio de sessão virtual, com o uso de um aplicativo, ao
invés dos tradicionais votos inseridos na urna, cada
um dos sete conselheiros votará virtualmente com um
click. A inovação, implantada pela Diretoria de Tecnologia de Informação do Tribunal, por solicitação do
presidente Nestor Baptista, já é de interesse de outros
Estados.

Gestor público

O 8º Prêmio Gestor Público Paraná divulgou a lista
das 36 cidades e os 43 projetos premiados. A entrega
será no próximo dia 15. No total, 68 cidades e 162 projetos foram aptos à premiação focada no empreendedorismo. A iniciativa é do Sindicato dos Auditores Fiscais
da Receita do Paraná com apoio do Tribunal de Contas
e de outras entidades. Ainda não foram listados os projetos selecionados.

Premiados

Entre os premiados estão Agudos do Sul, Altamira
do Paraná, Apucarana, Cafelândia, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Fazenda Rio Grande,
Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Iretama, Itaipulândia, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lapa, Londrina, Mandaguari, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Maringá, Mercedes, Nova Aurora.

Premiados II

E ainda: Nova Esperança, Nova Tebas, Paranavaí,
Pérola, Ponta Grossa, Rondon, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Tomazina, Umuarama, União
da Vitória, Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná.

Esqueçam a Gleisi

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) disse que
o PSOL e Guilherme Boulos “são uma possibilidade de os jovens serem de esquerda no Brasil sem
ter que explicar o Palocci, a Gleisi Hoffmann, essas loucuras que essa burocracia corrompida do PT
praticou e querem agora que a nação inteira engula, sem nenhuma autocrítica, essa arrogância, essa
prepotência”.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

A4

Cidade

Filmes que falam da vida na
pandemia, serão projetados em
muros de Pato Branco
Assessoria
Pato Branco recebe, na sexta-feira (4), o Projetando
Cidades, uma intervenção artística que vai exibir em paredes e fachadas das cidades os filmes criados por seus
moradores para falar sobre a vida na pandemia.
Jovens moradores de quatro cidades paranaenses
criaram suas histórias com equipamentos simples, como
as câmeras de celular. Ao todo, 13 filmes foram criados e serão exibidos juntamente com produções de artistas brasileiros, como Alice Ruiz, Raissa Fayet, Janine
Matias, Brô MCs e Jéssica Caetano em paredes e muros
das cidades.
É importante lembrar que se trata de um projeto
pensado para ocorrer em tempos de distanciamento social e para ser apreciado a distância, pelas redes sociais.
Por isso, os locais físicos das exibições não serão divulgados para evitar aglomeração.
A equipe estará em uma van, especialmente equipada, e o público poderá acompanhar das janelas de suas
residências e também pelos canais do projeto no Instagram (@projetando.cidades), no Facebook (/projetandocidades/events) e no YouTube (www.youtube.com/channel/UC0Kg6Bl6v8NCYd1Z632Sf7Q.
O projeto foi criado pelo produtor Fredy Kowertz
para apresentar uma nova ferramenta de criação artística, a projeção mapeada, que permite criar movimentos e
texturas em qualquer superfície e, no seu entendimento,
amplia a percepção sobre o que é arte.
“Interessante perceber que, ao conhecer essa nova
possibilidade de expressão, os participantes passaram
por redescobertas em suas vidas”, pontua ele. “É incrível ver muros da cidade transformados em telas de cinema”, completa.
Para Lara Jacoski, sócia da produtora Bem-te-vi Produções e responsável, junto de Patrick Belem, pelos cursos, o mais importante é as pessoas perceberem que não
precisam de equipamentos ultramodernos ou conhecimentos profissionalizantes para se expressarem artisticamente. “Ter a pandemia como foco de trabalho, de
estudos e de expressão artística foi maravilhoso. Todos
ganhamos muito e nos expandimos com essa experiência”, avalia.
O Projetando Cidades é uma realização da Tertúlia
Produções, Associação Manacá e Bem-Te-Vi Produções,
com apoio da Mucha Tinta e incentivo de Copel, Governo
do Estado do Paraná e Lumicenter, por meio do Profice.

Serviço:

Projetando Cidades: projeção de filmes criados em curso
on-line
Pato Branco, dia 4/12, às 19h30.
Siga e assista o Projetando nas redes:
https://www.facebook.com/projetandocidades/events
https://www.instagram.com/projetando.cidades
ht t p s : // w w w . yo u t u b e . co m / c h a n n e l / U C 0 K g 6 B l 6v8NCYd1Z632Sf7Q
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Vacinação de poliomielite
encerrou com uma taxa de 93,97%
Rodinei SantoS/aSSeSSoRia PMPB

3.898 crianças de 12 meses de idade até 4 anos 11 meses e 29 dias foram imunizadas em Pato Branco
Júlia Heimerdinger*
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na segunda-feira (30)
finalizou a Campanha Nacional de Vacinação contra
Poliomielite. Em Pato Branco, 3.898 crianças de 12
meses de idade até 4 anos
11 meses e 29 dias foram
imunizadas, o que equivale a 93,97% da meta. De
acordo com a coordenadora do Programa Municipal
de Imunização, a enfermeira
Emanoeli Agnes Stein o objetivo estimado era de 95%
na cobertura vacinal.
Segundo o Ministério
da Saúde (MS), cerca de 6,3
milhões de crianças ainda
não foram vacinadas contra
a doença, o que representa
um percentual de 55,9%.
Conforme dados das secretarias estaduais de Saúde, 4,9 milhões de crianças
foram protegidas contra
a paralisia infantil desde
o começo da mobilização,

que aconteceu no dia 5 de
outubro.
De acordo com Emanoeli em 2019 a meta da cobertura de todas as vacinas
foi alcançada em Pato Branco. “Já em 2020 atingimos
a cobertura vacinal de todas as vacinas em menores
de um ano, exceto a vacina
contra sarampo, caxumba e
rubéola que estamos próximos aos 95% estimados”.

Poliomielite

“A poliomielite é uma
doença viral caracterizada
por paralisia flácida aguda
(que leva ao déficit motor)
que ocorre em 1% das infecções ocasionadas pelo poliovírus” informa Emanoeli.
Em algumas situações, a
poliomielite se manifesta de
maneira assintomática, ou
seja, não apresenta nenhum
sintoma. Porém mesmo que
assintomático, o vírus pode
ser disseminado, por essa
razão a vacinação é tão im-

portante, pois, a prevenção
é primordial.
Segundo a enfermeira
Emanoeli a dose vacinal da
poliomelite é composta por
duas vacinas, uma injetável
em três doses aos dois, quatro e seis meses de vida da
criança. Já a vacina oral é
aplicada aos 12 meses e aos
quatro anos.

Pouca procura

Esse ano em todo o Brasil aconteceu uma baixa
procura nas vacinas contra
poliomelite. “Muitos pais ficam inseguros em relação a
fake news sobre vacinas, e
isto sim influencia na vacinação” afirma Emanoeli.
“A campanha foi estendida pois no Brasil como um
todo tivemos dificuldade de
atingir a cobertura vacinal.
Uma das dificuldades é a
falta de informação de toda
a população (alguns não assistem TV, nem escutam rádio), movimentos anti vaci-

nas e pandemia” explica a
enfermeira acrescentando
também que em Pato Branco foi realizado estratégias
diferenciadas, como publicações no Facebook, drive
trhu, e visitas ativas nas casas das crianças, o que colaborou para o acréscimo do
número de doses aplicadas.
Não existe tratamento
para a poliomielite e a única forma de prevenção é a
vacinação, por isso a importância de manter as doses atualizadas. “Avalio que
a vacinação é o único meio
de evitar algumas doenças e
que os pais precisam confiar
no programa de imunização,
pois é um programa sério,
que preza pela qualidade e
segurança de todos os usuários” conscientiza a coordenadora do Programa Municipal de Imunização.
* Sob supervisão de
Marcilei Rossi

Regional
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Mais de 600 casos de covid-19 são
registrados no Sudoeste em um dia
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

De segunda (30) para
terça-feira (1º), o sudoeste
contabilizou 665 casos da
covid-19. Diante dos novos
contaminados, a região chegou a um total de 15.429
pessoas com a doença.
Até ontem, 10.703 pessoas já haviam se recuperado da doença, representando 70,5% dos contaminados
no Sudoeste. Os dados são
do boletim epidemiológico, emitido ontem, pela Secretaria da Saúde do Estado
(Sesa).
Entre os contaminados,
mais de 65% pertencem a
microrregião de Francisco Beltrão, enquanto que os
outros 5.323 pacientes são
da micro de Pato Branco.
O número de óbitos
causados em decorrência da
doença também aumentou
na região, de um dia para
o outro. Segundo dados do
Estado, 189 pessoas morreram por conta da covid-19.
Dessas, 123 são pertencentes da regional de Francisco

aen

Beltrão e 66 à micro de Pato
Branco.
Até o fim da tarde dessa
terça, 2.314 pessoas aguardavam o resultado do exame de testagem para covid-19 na região. Entre elas,
1.439 são moradoras da 8ª
Regional de Saúde e 875
pertencem a 7ª RS.

Taxa de ocupação
dos leitos

Na segunda-feira, segundo dados da Sesa, os leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTIs) exclusivos
covid-19, na área da Sétima
Regional, trabalhavam com
57% dos seus leitos ocupados, enquanto que os de enfermaria em 56%.
Na microrregião de Beltrão, a ocupação de UTI era de
100% e de enfermaria, 50%.

Toque de
recolher no
Paraná

Nessa terça, em nota à
imprensa, o Governo do Paraná anunciou duas novas

Mais de duas mil pessoas aguardam o resultado do exame
de testagem para covid-19 no Sudoeste
medidas de contenção “a
alta disseminação do vírus
verificada nos últimos dias.”
Uma das ações adotadas
pelo Estado, em alinhamento com gestores municipais,
refere-se a implantação do
toque de recolher em todos
os municípios do Paraná,
das 23 h às 5h. Conforme a
nota emitida pelo governo, a
medida iniciará “ainda nesta semana, para tentar frear
a rápida expansão do coronavírus no estado, atribuída,
em grande parte, à aglomeração de jovens em bares e
eventos noturnos.”
Além do toque de recolher, o Estado também reco-

Em São Lourenço do Oeste atendimentos na
Secretaria de Saúde passam por mudança
Assessoria
A partir desta quarta-feira (2) os atendimentos
clínicos em São Lourenço
do Oeste passarão por mudanças. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde,
as medidas serão adotadas a
fim de conter a disseminação da covid-19, que nos últimos dias teve um aumento expressivo no município.
Na Unidade Sentinela
do bairro Santa Catarina,
os horários de atendimento serão estendidos, passando a acontecer das 7h
às 24h, incluindo sábados
e domingos.
Ainda de acordo com
a Secretaria, os atendimentos médicos de clínica geral no ambulatório das Unidades de Estratégia Saúde
da Família (ESF) Centro I e
II serão suspendidos, permanecendo somente atendimento de enfermagem na
ESF Centro I. Já nas Unida-

Prefeitura de São Lourenço do oeSte

Mudanças no sistema de saúde do Município passarão a
valer a partir de hoje
des Básicas de Saúde (UBS)
dos Distritos terão somente atendimento de enfermagem, em dias e horários estabelecidos:

Visitas
domiciliares

De acordo com a Se-

Cronograma
Distrito de Presidente Juscelino
Segundas e quartas-feiras, das 7h30 às 12h30
Distrito de São Roque
terças e quintas-feiras, das 7h30h às 12h30
Distrito de Frederico Wastner
Sexta-feira, das 7h30h às 12h30

cretaria de Saúde, São
Lourenço do Oeste disponibilizará um médico para
fazer visitas domiciliares
com agendamento prévio
e para renovar receitas
de medicamentos de uso
contínuo.
Para solicitar o atendimento, basta ligar nos números (49) 3344-8400
ou (49) 3344 8404 e (49)
3344-8403.
Os pacientes acamados
que necessitam do atendimento domiciliar para realizar curativos, os mesmos
devem ser agendados pelos
telefones: (49) 3344-8443
ou (49) 3344-8442.

menda a retomada das atividades de trabalho remoto de
servidores estaduais. As duas
normativas deverão ser publicadas até a quarta-feira (2).

Dois Vizinhos

Devido a crescente de
casos, o Município de Dois
Vizinhos proibidiu, desde
ontem, o funcionamento de
casas noturnas, boates, casas de shows e similares,
por um período mínimo de
15 dias.
Dois Vizinhos contabilizava até o fim dessa terça,
2.670 casos confirmados da
covid-19 e 24 óbitos em decorrência da doença.
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UTFPR de Beltrão realiza
evento alusivo ao
Dia Mundial do Solo
Assessoria
Com o tema Desafios e Sustentabilidade para a preservação das funções do Solo, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Câmpus Francisco
Beltrão, promove duas palestras para comemorar o dia
Mundial do Solo. O evento acontecerá na quinta-feira
(3) às 19h e será transmitido de forma remota pela plataforma Meeting.
Segundo uma das organizadoras do evento, professora Michele Milanez França, a temática é de grande relevância, uma vez que em 2015, a Organização
Mundial da Saúde (ONU) decretou o ano Internacional
do Solo, incentivando os pesquisadores a realizar iniciativas de conscientização a respeito desse recurso
natural.
Preservar o solo é demanda para toda a sociedade,
para tanto, é fundamental que sejam adotadas práticas
conservacionistas, as quais permitirão que o solo possa infiltrar e armazenar água em condições que não o
saturem, evitando erosão e perdas agrícolas. No meio
urbano, com as vias asfaltadas, a água precisa escoar e
para que não ocorra enchentes ou cheias nos períodos
chuvosos, diversos fatores devem ser levados em consideração, mas principalmente deve ser observado a manutenção das áreas de preservação permanente e que
as vias tenham um bom projeto de drenagem. O correto manejo do solo é muito importante pois evita erosão,
perda de solo e perdas agrícolas, orienta a docente.
As palestras serão conduzidas pelos professores
Dr. Liovando Marciano da Costa da Universidade Federal de Viçosa e Dr. Mauricio Roberto Cherubin da Universidade Estadual de São Paulo. Para garantir o certificado de participação, as inscrições poderão ser feitas
a partir de um formulário disponível no site da
universidade.
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Professora de Coronel Vivida realiza campanha
para bancar tratamentos
Júlia Heimerdinger*
redacao@diariodosudoeste.com.br

Em maio de 2019, a
professora da rede municipal de Coronel Vivida, Dariane Baratto Stedile sofreu
um acidente automobilístico, quando se deslocava a
Pato Branco.
Devido ao acidente, Dariane teve fraturas na coluna
e na boca, o que acarretou
na redução de mobilidade
e perda da força nos braços
devido a lesão na coluna. Ela
também sente dores constantes na lombar que afetam
a força das pernas, e ainda
complicações odontológicas.
A recuperação está sendo gradativa e requer tempo e tratamentos adequados,
por essa razão estão sendo
realizadas campanhas para
levantar recursos para custear os tratamentos indicados.
“Foram lentos os avanços no tratamento, quase
100% particular até aqui.
Tratamentos de fisioterapia,
acupuntura, osteopatia e
quiropraxia, massagem miofacial e outros para restabelecer outras partes do corpo
que estavam com parestesia
ou limitações devido a coluna”, relata a professora.
Dariane já conseguiu
realizar a primeira cirurgia,

da coluna através de doações das campanhas anteriores, de instituições, familiares e amigos.

O que ainda
precisa?

No entanto, ainda resta
pagar o restante dos custos da primeira cirurgia, os
exames pós-operatórios, e
os tratamentos de reabilitação com fisioterapeuta e
fonoaudiólogo.
Da operação da lombar
ainda necessita do dinheiro para realizar a cirurgia,
mais tratamentos para suportar a dor. Outra necessidade é o custeio de tratamentos odontológicos, para
restaurar o que foi quebrado e refortalecer a arcada. “Aceito doação de tratamento ortodôntico que no
acidente ocasionou alguns
traumas e necessita de pequena cirurgia e tratamentos”, diz ela.
Além disso, ainda possuí
as despesas mensais, o que
agravou mais nas questões
financeiras devido à espera
no reagendamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). “O valor estimado para a cirurgia da lombar,
pré e pós-operatório passa
de R$ 43 mil. Estou aguar-

Divulgação

dando se reagendada a perícia desde início de fevereiro (atrasou devido o decreto
da pandemia que cancelou
os agendamentos)”, conta
Dariane acrescentando que
está sem renda mensal desde o início do ano.

Como ajudar?

É
possível
realizar
a doação através do site
da Vakinha: http://vaka.
me/914005 (Cirurgia da
Dariane). Também é possível através de depósito ou
transferência bancária: Banco do Brasil, agência 20087, conta 17.777-6, titular
Dariane Katia Baratto Stedile, CPF 99515164915.
“Meus amigos criaram o Solidariane para auxiliar na divulgação e algumas dúvidas. Teve pessoas
que já me procuraram para
ver em qual estágio do tratamento estava ou para sugerir ideias” afirma Dariane
falando também que estão
disponíveis para tirar dúvidas através da página @Solidariane, disponível no Facebook e Instagram.

Mudanças no
cotidiano

Dariane que sempre foi
uma professora muito pre-

É possível realizar doações através do site vakinha e transferência bancária
sente em diversas atividades, além da sala de aula,
viu sua vida mudar drasticamente. “Eu participava
de campanhas beneficentes
em comunidades e escolas,
e nunca imaginei o quanto
são necessárias e bem-vindas essas ações”.
Ela conta que trabalhava em hortas escolares, que
tem vários alunos do ensino médio que são seus afiliados de formatura. “Praticava yôga e os médicos
falaram que a prática de
esportes auxiliou a não ficar tetraplégica” destaca a

professora.
Participava do Círculo
Italiano Italbravi de Coronel
Vivida, promovendo eventos
culturais para manter a cultura italiana no município.
Também era organizadora e
promotora de eventos como
o Miss Itália Coronel Vivida e
o Miss Itália Sudoeste. “Estava sempre na ativa, sinto muita falta de tudo isso, é bem difícil ficar sem poder fazer as
coisas que eu gostava”, revela.
Dariane destaca que vários alunos estão fazendo
oração e ajudando a divulgar a campanha. “Enviam

áudios e textos pedindo seguidamente como estou, pequenos gestos que marcam
nossa história e que faz valer a pena a nobre profissão
de ser professora” reflete.
“Eu sabia que tinha
bons amigos, aprendi nesse período que sou rica de
bons amigos, cada um dos
meus amigos formando um
elo da corrente do bem” finaliza agradecendo profundamente a todos que já realizaram doações.
* Sob orientação de
Marcilei Rossi

Etapa da escavação do túnel de Francisco Beltrão chega ao fim
AEN
A escavação do túnel
de contenção de cheias em
Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado, termina nesta quinta-feira (3). As obras
colocam ponto final na parte mais impactante da intervenção: a estrutura de 8
metros de altura e 1,2 quilômetro de extensão que pas-

sa embaixo do município.
Esse trabalho final foi executado por 70 funcionários
em ritmo intenso.
Com a conclusão do
túnel, a obra, que é dividida em mais partes, alcança 62,5% de execução.
Os próximos passos serão iniciados ainda neste
ano e envolvem a constru-

ção das comportas e a escavação do Córrego Urutago para mudar o sentido
da água que alaga a cidade em dias de temporal. O
caminho natural da vazão
será encurtado em quatro
quilômetros, favorecendo
uma queda lenta e gradual até o desemboque no rio
Marrecas, no bairro Padre

Ulrico.

necessidades do Sudoeste”.

Evitar enchente

Execução

A obra como um todo
está prevista para terminar
apenas em 2021. O túnel e
as estruturas correlatas vão
evitar, de uma vez por todas,
as enchentes que são parte
da história do município e
que já geraram perdas sociais e financeiras incalculáveis para os moradores.
O investimento do Governo do Estado é de R$ 29
milhões nesse projeto de escavação, inédito em uma cidade do Interior do País, e
de R$ 50 milhões ao todo.
“Essa é uma obra debatida há muitos anos dentro do município e que resolverá os problemas com
as cheias dos rios que passam no perímetro urbano.
Francisco Beltrão conseguiu encontrar uma solução ousada, dentro do escopo ambiental necessário, e
conta com apoio do Estado.
Esse projeto é uma realidade visível”, afirma o governador Ratinho Junior. “É uma
obra marcante e que conseguimos priorizar dentro das

O túnel começou a ser
construído em duas frentes, no Parque de Exposições Jayme Canet Júnior e
no bairro Padre Ulrico. Elas
se encontraram em 24 de
setembro. As escavações foram feitas com 5 metros de
altura por 5 metros de largura, e desde que as obras
se uniram começou o processo de rebaixamento de
rocha em mais 3 metros, gerando os 8 metros de altura
do projeto original.
O túnel fica a 62 metros no ponto mais alto embaixo da terra e terá capacidade de vazão de 285
metros cúbicos por segundo. Do emboque ao desemboque o túnel é formado
por uma rampa com inclinação mínima de 0,5% para as
águas não alcançarem velocidade muito intensa. A diferença da entrada para a saída será de 6 metros, quando
as águas encontrarão o Rio
Marrecas.
O próximo passo envolve a construção de uma

comporta basculante de aço
com 12 metros de comprimento e 4 metros de altura,
com 20 toneladas de peso.
Essa estrutura de concreto e
aço ficará dentro do parque
de exposição Jayme Canet
Júnior, no emboque do túnel. Abaixo da comporta haverá, ainda, uma “gaveta” de
menor porte para possibilitar fluxo contínuo em baixa vazão e para manter fluxo de água dentro do túnel.
Essa estrutura fica pronta
em fevereiro.
Há, ainda, outras duas
etapas. Uma delas é o aprofundamento e alargamento
do rio Marrecas no perímetro urbano, o que o deixará
retilíneo e estável, somado
a um projeto de um parque
linear com ciclovias, calçada, iluminação pública e
academias ao ar livre. A segunda etapa será a construção de uma barragem com
as rochas retiradas do túnel fora do perímetro urbano, a cerca de 1,5 quilômetro do ponto em que o rio
entra no município em direção à nascente (a montante), em Marmeleiro.
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Ponte da Integração Brasil-Paraguai atinge
quase 45% de execução
AEN
A Ponte da Integração
Brasil-Paraguai atingiu quase 45% de execução em novembro, um ano e três meses
após o início da construção,
no Rio Paraná, em Foz do
Iguaçu. Na terça-feira (1º),
o governador Ratinho Junior recebeu os presidentes
Jair Bolsonaro e Mario Abdo
Benítez e os acompanhou na
vistoria à obra. A visita foi
uma comemoração ao estágio da construção. O governador é um dos responsáveis
pela articulação com a Itaipu
Binacional para tirar o projeto do papel.
A ponte tem como objetivo principal desafogar
o trânsito intenso da Ponte
da Amizade, construída nos
anos 1960, e consolidar o
Estado como um hub logístico e de turismo da América
do Sul. As obras são executadas dentro de um convênio entre Itaipu Binacional e
o governo federal com o Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Infraestrutura e Logística e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).
O presidente Jair Bolsonaro disse que a obra representa um “casamento perfeito” entre Brasil, Paraguai e
o Paraná. “Nosso relacionamento é excelente, só pode
produzir frutos como esse.
É uma obra de integração.
O Paraguai não é nosso vizinho, é nosso irmão”, disse.

Ele também destacou a geração de cerca de 500 empregos diretos (85% de operários da região) e 1.500
indiretos na cadeia de
fornecedores.
Ratinho Junior destacou a parceria estratégica
com a governo federal e a
Itaipu Binacional, propondo
uma nova era de desenvolvimento para o Paraná. “É
uma conquista histórica do
Estado e que atrairá novos
investimentos, novos empregos. A ponte é um marco
arquitetônico, turístico e de
integração entre os dois países”, afirmou.
Segundo o diretor-geral
brasileiro de Itaipu Binacional, Joaquim Silva e Luna, a
obra respalda o planejamento estratégico do Governo
do Estado para a região Oeste. “Está interligada com as
demais intervenções de Itaipu no Estado, alinhadas com
o governador Ratinho Junior”, afirmou. “É uma obra
fundamenta para a região
da tríplice fronteira, para o
Paraná e para o Brasil”.

Ponte

A segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná e a nova perimetral até
a BR-277, que acompanha
a obra, terão investimentos
de R$ 463 milhões da Itaipu
Binacional. A ponte, estimada em R$ 323 milhões, está
sendo construída nas proximidades do Marco das Três

Jonathan Campos/aEn

além da ponte da Integração, parceria envolve
investimentos na ampliação do aeroporto de Foz,
duplicação da avenida das Cataratas, revitalização da
Estrada Boiadeira, Contorno de Guaíra
Fronteiras, ligando Foz do
Iguaçu à cidade paraguaia
de Presidente Franco.
A estrutura terá 760
metros de comprimento e
vão-livre de 470 metros, o
maior da América Latina. Serão duas pistas simples com
3,6 metros de largura, acostamento de 3 metros e calçada de 1,70 metro nas laterais. A previsão é que a obra
seja entregue em 2022. Ela
será maior que a Ponte Internacional da Amizade e
está localizada cerca de 10
quilômetros abaixo dela, em

direção ao Rio Iguaçu.
Atualmente as obras se
concentram na continuidade da construção das pernas
do mastro (peça mais alta
que irá compor a estrutura
e que serve de apoio para os
estaios que darão estabilidade ao tabuleiro/pista) do
lado brasileiro. Essa estrutura em formato de Y invertido terá 190 metros de altura, tamanho de um prédio
de 60 andares.
Também há uma frente importante de trabalho
na pista. Entre os dias 24

e 26 de novembro foi realizado o segundo empurramento no lado brasileiro, de
mais 27 metros, deixando a
pista a apenas dois pilares
de sustentação do Y principal. Ela está sendo montada num movimento de encaixe no molde que avança
paulatinamente sobre o rio,
respeitando a concretagem
sobre uma estrutura metálica de 60 toneladas, que depois é empurrada para frente para possibilitar a nova
concretagem.
“É um dos maiores empreendimentos do País e
monumento de turismo e de
desenvolvimento econômico para Foz do Iguaçu. Estamos com as maiores tecnologias, tudo o que tem
de melhor na engenharia”,
disse o engenheiro André
Toledo, responsável pelo
consórcio Construbase-Cidade-Paulitec, que fez uma
apresentação para a comitiva que visitou a obra. “É
uma obra que exigiu muito
planejamento, uma tecnologia inovadora de estudo de
solo através de filmagens, e
engenheiros com 70 anos
de idade e outros com 30
anos e novas ideias”.
Assim como no lado
brasileiro, o lado paraguaio
já conta com sua caixa de
equilíbrio e os seis principais pilares em plena forma.
Os trabalhos do outro lado
da fronteira se concentram
na instalação da estrutura

metálica e da concretagem
do primeiro pedaço, que
será empurrado assim que
a pista atingir os primeiros
30 metros.
Também há, nos dois lados do rio, programas ambientais de preservação do
solo, da fauna e da flora, respeitando as contrapartidas
exigidas no contrato para
minimizar os efeitos socioambientais da obra.

Projeto

O projeto foi concebido
originalmente por uma comissão mista entre Brasil e
Paraguai em 1992, mas foi
deixado de lado com o decorrer dos anos por falta de
dinheiro ou interesse diplomático. Também houve problemas ambientais no início
da execução, em 2014, e a
obra foi paralisada. Quando
houve avanços nas questões
legais não havia recursos e
a entrada da Itaipu Binacional nessa estratégia foi fundamental para resolver todas as pendências.
Como contrapartida da
diretoria paraguaia de Itaipu Binacional, haverá uma
nova ponte, também bancada pela estatal, entre Carmelo Peralta (Paraguai) e
Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul). Essa nova ponte auxiliará na estratégia
da criação de um corredor
bioceânico ligando os portos paranaenses ao Porto de
Antofagasta, no Chile.

Paraná soma 1.192 casos de dengue registrados a partir de agosto
AEN
A Secretaria da Saúde
do Paraná divulgou ontem
(1º) o boletim semanal da
dengue e confirma 132 novos casos da doença. O Estado soma agora 1.192 casos
no período epidemiológico
que teve início em agosto.
Deste total, 905 são ocorrências autóctones, ou seja,
as pessoas foram contaminadas nas cidades de residência.
Hoje, 158 municípios paranaenses apresentam casos confirmados. O informe apresenta 12.303 notificações para a
dengue, — 1.217 a mais que
na semana anterior.

Ações

A Secretaria de Estado da Saúde segue realizando ações de enfrentamento
da dengue, principalmente, com a capacitação dos
profissionais envolvidos no
atendimento dos usuários
da rede de saúde pública.
Nesta quarta-feira (2), a
partir das 19h, a Secretaria

participará de evento online do Conselho Regional de
Medicina do Paraná (CRM-PR), sobre “Tópicos seletos
relacionados à Dengue”. A
diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes, e o médico Enéas Cordeiro de Souza
Filho, da Vigilância Ambiental, representarão a secretaria no encontro.
Na quinta-feira (3), a Secretaria da Saúde encerra o
ciclo de webconferências
sobre atualização dos manuais de manejo clínico da
doença na Urgência e Emergência e sobre a integração
das áreas de Atenção Primária e Vigilância em Saúde no
atendimento e orientações
aos usuários do SUS.
Os encontros, promovidos pela Divisão de Atenção e Vigilância em Saúde,
começaram em outubro e já
reuniram mais de 800 trabalhadores conectados em
tempo real e cerca de 5.100
visualizações no canal do

YouTube da Secretaria.
Na última quarta-feira
(25), foi publicada a Nota
Orientativa número1, com
indicações sobre a Organização da Rede de Atenção à
Saúde para o enfrentamento da dengue no Paraná. O
documento apresenta informações importantes para a
organização e funcionamento dos serviços de saúde em
todos os níveis de atenção e
pode ser acessado no site da
secretaria (saúde.pr.gov.br).
“Além das ações para
atualização e integração dos
profissionais,
precisamos
conscientizar uma parcela
maior da população para o
combate da dengue nas residências, a eliminação dos
criadouros nos ambientes
domésticos é fundamental
nesta batalha para contra
o mosquito Aedes aegypti”,
disse o secretário da Saúde,
Beto Preto.

Ministério

O Ministério da Saú-

de promoveu na última semana reunião com as secretarias estaduais para
apresentar dados nacionais
sobre a doença no período
2019/2020.
Entre as semanas 1 a
46, com início em 29 de dezembro de 2019 e finaliza-

da no dia 23 de novembro,
o país somou 971.136 casos prováveis, sendo 91,7%
concentrados nos estados
do Paraná, Mato Grosso do
Sul, Distrito Federal e Mato
Grosso.
São 528 óbitos confirmados e mais 207 seguem

em investigação. Deste total, 401 aconteceram no Paraná, São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
No período anterior, entre
agosto de 2019 e julho de
2020, o Paraná registrou
227 mil casos e 177 óbitos
pela doença confirmados.

Economia
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Trabalhadores informais
somam 29 milhões em
outubro, 34,5% do total
de ocupados
Estadão Conteúdo
O número de trabalhadores informais subiu a 29,032
milhões de pessoas em outubro, um aumento de 2,4% em
relação a setembro, 686 mil pessoas a mais nessa condição,
segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado equivale a 34,5% do total de ocupados, ante uma taxa de
informalidade de 34,2% em setembro.
O total de pessoas trabalhando com carteira assinada
no setor privado aumentou a 31,809 milhões em outubro,
401 mil a mais que em setembro.
O contingente que trabalhava sem carteira no setor privado cresceu a 8,487 milhões, 367 mil a mais em um mês.
O total de pessoas atuando por conta própria subiu a
23,703 milhões, 366 mil a mais em relação a setembro.
A taxa de desocupação passou de 14,0% em setembro
para 14,1% em outubro.
Houve aumento nas regiões Norte (15,1%) e Nordeste
(17,3%), mas queda no Sul (9,4%). No Sudeste, a taxa de desocupação foi de 14,2%, e Centro-Oeste, 12,1%.
A taxa de desocupação entre as mulheres foi de 17,1%,
enquanto entre os homens descia a 11,7%. O resultado também foi mais elevado entre os pretos e pardos, 16,2%, do
que entre os brancos, 11,5%.

6 milhões de domicílios tinham
algum morador que solicitou
empréstimo, diz IBGE
Estadão Conteúdo
Mais brasileiros buscaram empréstimos durante a pandemia, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid
(Pnad Covid-19) mensal, divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Dos 68,7 milhões de domicílios no País, em cerca de 6,0 milhões
(8,7%) algum morador solicitou um
empréstimo até outubro. Em 86,5%
deles a solicitação foi atendida.
Até setembro, 5,4 milhões de domicílios tinham algum morador que
solicitou empréstimo durante a pandemia, sendo que 85,2% deles tinham
conseguido o crédito. A Região Sul
teve a maior proporção de domicílios
que solicitaram e conseguiram empréstimos, alcançando 8,7%. O menor
porcentual foi o Norte, onde apenas

6,8% dos lares tiveram alguma solicitação de crédito aceita.
Até outubro, 76,9% dos pedidos
de empréstimo foram feitos a bancos
ou instituições financeiras, enquanto
os demais 22,4% foram pedidos a parentes ou amigos.

Renda média

Quase oito meses após o agravamento da crise sanitária da covid-19
no Brasil, os trabalhadores que permaneciam empregados ainda enfrentavam dificuldades para recompor a renda do trabalho perdida na pandemia,
segundo os dados da Pnad Covid-19.
O rendimento médio habitual de
todos os trabalhos era de R$ 2 345
em outubro, mas os trabalhadores receberam efetivamente, em média, R$
2.194. Ou seja, a renda efetiva representou 93,6% do que seria habitual-

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

01/12/20

CÂMBIO

01/12/20

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 2,30%

111.399 pontos

Volume negociado: R$ 38,51 bilhões
109.786 110.132 110.227 110.575 108.893 111.399

EURO
Var. dezembro: -2,21%
R$ 5,227
R$ 5,228

Baixa: 2,21%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. dezembro: -0,99%
R$ 5,2783
R$ 5,2789

24/11

25/11

26/11

27/11

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Viavarejo ON
Cogna ON
Ecorodovias ON
Santander Brasil

30/11

%
+1,89%
+4,04%
+4,54%
+5,39%
-3,15%
+6,82%
+7,90%
+7,20%

01/12

R$
25,37
81,15
29,84
25,61
17,19
5,01
12,98
41,97

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

29.823,92
6.384,73
13.382,30
26.787,54

+0,63
+1,89
+0,69
+1,34

OURO - BM&F
01/12

var. dia
R$ 302,50 /grama

-0,66%

IR
Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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

Parc. a
deduzir
142,80
354,80
636,13
869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contribuições
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

SELIC/IR
IR 2020 - A 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$ 0,0505
R$ 7,05
R$ 0,06

US$ 1 É IGUAL A:

Var. dezembro: -2,51%
R$ 5,06
R$ 5,43

Iene
Libra esterlina
Euro

104,49
0,75
0,83

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

jul

ago

set

out

0,30

0,44

0,36

0,87

0,89

0,26

0,36

0,24

0,64

0,86

0,02

0,30

0,23

0,45

0,94

0,39

0,25

0,78

1,12

1,19

1,56

2,23

2,74

4.34

3,23

1,60

2,34

3,87

3,30

3,68

2,22

3,14

5,44

4,38

4,86

0,36

0,49

0,53

0,82

0,65

0,34

1,17

0,72

1,16

1,73

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Jul/20
Ago/20

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

DÓLAR TURISMO

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

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

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

dez
1,2452
-

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

nov
0,81
3,28
-

ano
2,95
2,22
3,13
3,72
21,97
19,02
26,64
3,09
6,69

12m
4,77
3,92
4,22
5,41
24,52
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

POUPANÇA, TR

48,62

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
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
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
27/10 a 27/11
28/10 a 28/11
1/11 a 1/12
2/11 a 2/12
3/11 a 3/12

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.

01/12/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. dezembro: -2,50%
R$ 5,06
R$ 5,45

Baixa: 2,51%
Compra
Venda

Var. dezembro: -1,50%
R$ 5,89
R$ 6,57

Baixa: 1,50%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Baixa: 2,50%
Compra
Venda

Var. dezembro: -0,43%
R$ 6,3498
R$ 6,3526

Baixa: 0,43%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,99%
Compra
Venda

mente recebido.
Apesar da defasagem, houve melhora em relação a setembro quando
a renda efetiva alcançava 91,2% da
renda habitual. Em maio, quando começou a pesquisa a renda efetiva correspondia a apenas 81,5% do rendimento habitual.
A massa salarial habitual passou de R$ 195,5 bilhões em setembro para R$ 194,0 bilhões em outubro. Já a massa do rendimento efetivo
real cresceu de R$ 178,3 bilhões em
setembro para R$ 181,5 bilhões em
outubro.
O rendimento médio real domiciliar per capita efetivo do País foi de
R$ 1.310 em outubro, 1,7% abaixo
dos R$ 1.332 registrados em setembro. Os menores valores foram registrados nas regiões Norte (R$ 900) e
Nordeste (R$ 877).

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$
161,00
158,00
160,00
160,00
160,00
158,00

SEM
-3,0%
-7,1%
-5,9%
-5,9%
-5,9%
-6,0%

30 d.
1,9%
-4,8%
-5,9%
-5,9%
-5,9%
-7,1%

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

-7,4%
-4,0%
-6,5%
-5,3%
-6,5%
-6,5%

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

75,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
84,00
83,00
78,50
78,50

SEM
-2,3%
-2,4%
-2,5%
-2,5%

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

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

01/12
2.581,16
271,60
590,05
400,86

DIA
0,25%
-4,28%
-2,79%
0,16%

MÊS
0,25%
-4,28%
-2,79%
0,16%

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

01/12/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
147,50
-0,9%
-1,2%
0,2%
MILHO
saca 60 kg
68,65
0,0%
-0,2%
1,0%
TRIGO
saca 60 kg
72,12
-2,1%
-3,3%
-4,2%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
322,96
9,0%
9,2%
21,9%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
284,45
2,2%
8,1%
10,8%
BOI GORDO
arroba, em pé
272,21
-0,8%
-2,3%
6,9%
SUÍNO
kg, vivo
8,09
-2,9%
-8,7%
-5,2%
ERVA MATE
arroba
19,89
-3,4%
-3,4%
-7,2%
FRANGO
kg, vivo
2,80
0,0%
0,0%
0,0%
Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

F Belt.
R$
147,00
69,00
72,50
280,00
7,50
-

Pato B.
R$
148,50
70,20
71,50
310,00
310,00
265,00
19,00
-

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

01/12/20
MILHO

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

FECH.
1.162,00
1.163,00

*DIF. 1 SEM.
-6,50 -2,5%
-6,50 -2,5%

1 MÊS
10,0%
11,0%

393,50
390,20

0,40
-0,30

Cont.
dez/20
mar/21

FECH.
414,75
420,75

*DIF. 1 SEM.
-5,00 -2,6%
-5,25 -2,7%

1 MÊS
4,1%
4,3%

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)

-1,2%
-1,7%

3,9%
5,0%

dez/20
mar/21

565,50
577,25

-14,75
-7,75

-7,5%
-6,5%

-5,5%
-3,8%

*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

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

FECH.
115,65
118,45

*DIF. 1 SEM.
-5,05
2,2%
-4,85
2,2%

1 MÊS
10,8%
10,9%

01/12/20
ALGODÃO

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

Cont.
out/20
dez/20

FECH.
70,59
72,19

*DIF. 1 SEM.
0,00 -1,3%
0,04 -1,1%

1 MÊS
2,4%
3,5%

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

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

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

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

29/08/17

MILHO - R$/saca 60 kg

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

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

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

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

Geral

diariodosudoeste.com.br
2 de dezembro de 2020

A9

Bolsonaro justifica alta na conta de luz com nível
de represas e risco de apagões
Estadão Conteúdo
Ao justificar o aumento
na conta de luz, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou via redes sociais na terça-feira (1º), que
o País corre o risco de ter
apagões. Em resposta a um
comentário em sua página
oficial no Facebook, o chefe do Executivo ressaltou
que “as represas estão em

níveis baixíssimos” e que
o período de chuvas ainda
não veio. A fala foi direcionada ao comentário de um
usuário que disse: “A conta
de luz vai aumentar. Obrigado PR”.
Na segunda-feira (30),
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a retomada do sistema de bandeiras tarifárias

na conta de luz a partir desta terça. Por conta da pandemia da covid-19, o mecanismo havia sido suspenso
em maio.
A agência havia acionado a bandeira verde, sem
cobrança de taxa extra, até
o fim deste ano, mas a decisão foi revisada na segunda-feira, para a vermelha
patamar dois.

“As represas estão níveis baixíssimos. Se nada fizermos poderemos ter apagões. O período de chuvas,
que deveriam começar em
outubro, ainda não veio.
Iniciamos também campanha contra o desperdício”,
escreveu Bolsonaro.
De acordo com a Aneel, não é possível manter a
bandeira verde nas atuais

condições. Agora, as tarifas
terão bandeira vermelha
em seu segundo patamar,
com uma taxa extra de R$
6,243 a cada 100 kWh.
A justificativa relacionada à seca também foi
apresentada pelo diretor
da Aneel, Efrain Pereira da
Cruz. Ele destacou “afluências críticas” nos principais reservatórios do País,

no Sudeste e Centro-Oeste, além do Sul, e deterioração nos meses de outubro e
novembro.
A situação já implicou
no acionamento de termelétricas, o que pressionou
o custo de geração de energia no País, que desde setembro já retomou o consumo de energia no patamar
pré-pandemia.

Governo busca brecha na lei para limitar atuação dos chineses no 5G
Estadão Conteúdo
O governo Jair Bolsonaro está procurando alternativas, dentro da lei,
para limitar a participação da fabricante chinesa
de equipamentos de telecomunicações Huawei na implementação das redes de
5G no País. A ideia é estabelecer uma barreira com base
em requisitos técnicos ou de
segurança, sem citar o nome
da Huawei, que, na prática,
impeça a empresa de participar do mercado 5G, de
acordo com fontes ligadas
ao assunto.
Embora haja inclinação

para concretizar a iniciativa,
a avaliação é que o governo precisará fazer um “contorcionismo jurídico” para
achar uma justificativa para
limitar o livre mercado, pois
faltam dispositivos legais
que apoiem um veto antecipado a qualquer empresa.
O que está em estudo,
segundo as fontes, é a regulamentação da Instrução Normativa 4, publicada em março deste ano pelo
Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que dá as
diretrizes de segurança cibernética para a construção
das redes.

Uma ala do governo vê
a chance de explorar o artigo dez, que determina que
as operadoras devem contratar fornecedores distintos em cada região, de modo
que cada local tenha diversidade no sistema, ajudando a diluir os riscos em caso
de problemas eventuais nas
redes. Haveria ali espaço
para estabelecer medidas
mais rígidas e que funcionem como barreiras para o
avanço da companhia chinesa, que tem a maior participação do mercado em muitas localidades.
O grupo que trata do

assunto envolve a Presidência da República, o Gabinete
de Segurança Institucional
(GSI) e os ministérios de Relações Exteriores, Casa Civil,
Economia e Comunicações.
O assunto ganhou corpo nos bastidores do governo nos últimos dias e foi
justamente isso que levou
associações empresariais a
publicarem comunicados na
sexta-feira passada, se posicionando contra o impedimento de qualquer fornecedor no mercado brasileiro.
O temor das empresas é que
sobrem apenas dois grandes fornecedores de equi-

pamentos - a sueca Ericsson
e a finlandesa Nokia - por
aqui, o que poderia acarretar aumentos nos custos de
instalação de antenas.
As manifestações contrárias partiram do Conexis
Brasil Digital (que representa as operadoras Vivo, Claro, TIM e Oi) e da Federação
Nacional de Infraestrutura
de Redes e Telecomunicações (Feninfra). As empresas já argumentaram que a
limitação à Huawei pode encarecer muito a implantação
do 5G no Brasil, uma vez que
boa parte da infraestrutura usada pelas empresas já

Assalto a banco em Criciúma, causa pânico na população
Estadão Conteúdo
Um grupo fortemente
armado provocou uma onda
de assaltos a bancos em Criciúma, no sudeste de Santa
Catarina, na madrugada de
terça-feira (1º). A ação, que
durou cerca de três horas,
as entradas da cidade foram
bloqueadas pelos criminosos para evitar a chegada de
reforço policial.
De acordo com o soldado Marques, relações públicas da 6ª região de Polícia
Militar do Estado, os bandidos portavam fuzis .556 e
762 e atiraram muitas vezes
nas ruas da cidade.
Os disparos atingiram
vidraças de casas e apartamentos. Ainda foi registrado
que algumas pessoas foram
feitas reféns.
Em vídeos compartilhados nas redes sociais, funcionários da prefeitura que
estavam pintando faixas de
trânsito na madrugada foram obrigados a sentar no
meio da rua, formando uma
espécie de “escudo humano”
contra a ação policial.
A ação do grupo aconte-

ceu principalmente no centro da cidade, onde os bancos são próximos uns dos
outros. A polícia suspeita
que eles tenham invadido
agências da Caixa Econômica Federal, do Itaú, do Banco
do Brasil e do Banrisul.
Os bandidos queimaram um veículo no túnel
que liga Criciúma a Tubarão, bloqueando o contato
terrestre com a capital Florianópolis e dificultando a
chegada de reforço policial.
Um caminhão foi incendiado na entrada de um quartel da Polícia Militar.
A cidade pediu reforço
aos batalhões de Operações
Especiais (Bope), de Choque
e Aéreo. Por enquanto, há
dois feridos. Um deles é policial e está estável. O outro
é um vigilante e não há informações sobre seu estado
de saúde.

Furto de cédulas

Quatro homens foram
presos pelo furto de cédulas de dinheiro deixadas
por bandidos após o assalto. Logo após o fim dos tiro-

teios, a Polícia Militar (PM)
apreendeu R$ 810 mil em
dinheiro em um apartamento da área central de Criciúma. Nesta ocorrência, quatro pessoas foram presas e
conduzidas à Delegacia de
Polícia.
Eles alegam não ter envolvimento com os criminosos que praticaram o assalto
nesta madrugada. A Polícia
Civil investigará se os suspeitos presos teriam aproveitado a situação para pegar o dinheiro que ficou
para trás durante a ação,
após a fuga do grupo.
Além disso, o comandante do 9º Batalhão da
Polícia Militar (BPM) de
Criciúma, tenente-coronel
Christian Dimitri, recebeu
informações de pessoas da
comunidade que aproveitaram a situação para saquear notas de dinheiro da
agência.
“Essas cédulas serão
rastreadas e vamos chegar
aos infratores”. Nas redes
sociais, vídeos mostram pessoas recolhendo o dinheiro
nas ruas da cidade.

é fornecida pelo grupo chinês. Novos equipamentos,
fornecidos por outras companhias, não “conversariam”
com as redes já implantadas.
Ainda que a medida em estudo pelo governo evolua, a
possível brecha na instrução
normativa é apontada como
questionável e frágil, por
fontes do mercado. O Estadão/Broadcast apurou que
os representantes das empresas já estão mobilizando
advogados para questionar
na Justiça qualquer decreto ou medida provisória que
venha a ser publicada pelo
governo federal.
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Wellington Tremba dos Santos, comemorou 3 anos de vida nessa
terça-feira (1°
). “Que Deus te conserve sempre com saúde, paz e que
cresça no caminho certo”, são os votos de seus pais, Rodinei e Daiana
e do seu irmão Weslley

Silvane Fiorini é uma vovó encantada com suas netas, as
gêmeas Laura e Helena Pasa Suzin

Nada é maior, nesse mundo, que nosso amor por você
ﬁlha! Parabéns pelos seus 5 anos, Geovana.
Papai Leandro e mamãe Elizandra

Se encante com essa preciosidade! Maria Eduarda
Buﬀon parece uma modelo em suas recordações
Natalinas. Com o papai Tiago e a Manu.
Estúdio Francieli Dias Baby
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PASSATEMPO

TEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Duas ferramentas
do carpinteiro
Relativo
aos anjos
Transparente

PATO BRANCO

© Revistas COQUETEL

Guta
Nenhuma Stresser,
atriz de
pessoa
"Malhação"

Mistura
com água
(?) Moreira,
locutor

Flecha
Atar com
nó frouxo

Recurso
para pe- Pão de (?),
quenas bolo fofo
cirurgias e doce

www.simepar.br

MÁX.

30°
MIN.

Consoantes
de "tina"
Diz que
não

Represa
de água;
sertão

Cuidam
do doente
Ditongo
de "caixa"
Tremor
(de terra)

Imposto
Territorial
Rural
(sigla)

PROBABILIDADE DE CHUVA 10% | 1mm

(?)-Man,
o jogo
comecome

LUA

Sandra
Annemberg,
jornalista

Iguala o
placar
(?) Piquet,
ídolo brasileiro
da F1

Tempero
aromático
Unidade do
dormitório

RADICCI

Direta

Destaque

Melancólicos

Puxar;
arrancar

Cecil
Thiré,
ator
brasileiro

32°/17°

CASCAVEL

29°/18°

LONDRINA

29°/20°

Wi-(?), a
internet
sem fio

PRIMAVERA

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

190
193
192

iotti

Sílaba de
"cesta"

Cabelo,
em inglês

(?) Pra
Contrariar,
grupo de
pagode

Esporte
de
Fernanda
Keller

ILUSTRAÇÃO

3/pac. 4/hair. 5/preta — tirar. 6/alugar. 7/triatlo

31

Solução
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R
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S
N G E L
I S T A
N
A Ç
G A
A
U G A R
E
B
M P A T
A L E
L S O N
R
E TA
I S T O
I
T
R
O C A F
T R I

E
N
V
I
A
P
A
C
D
I
L
U
I

C A L
I N O
D E
S T
I T R
R E TA
S A
R I M
I A
A L CE
H O S
C
T A S
T L O

BANCO

CURITIBA

ESTAÇÃO

CHEIA

Remete
(carta ou
e-mail)

Botânica
(abrev.)
Parte do
aparelho
de som
A menor
flexão
verbal

28°/18°

Ponte (?),
time (fut.)
Mole;
macio

Bolsas
para transportar
papéis

Fazer a
locação

18°

F. BELTRÃO

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

Faça de tudo para aumentar seu
círculo de relações neste dia. Sucesso no trato com pessoas idosas
e crianças, patrões ou empregados;
lucros nos negócios, relacionados
com líquido, também está previsto.

Ótimo momento para tratar com
pessoas de alta posição, com políticos e personalidades governamentais e administrativas. Lucrará nos
negócios relacionados ao comércio
de atacado ou em grande escala.

Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom ﬂuxo dos astros
sobre seu signo. Contudo, procure
compreender melhor seus colegas
de trabalho bem como os familiares
e a pessoa querida.

Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda realizar neste dia, pois, esforçando-se,
conseguirá resultados surpreendentes. Sua capacidade pessoal
será reconhecida e recomendada
por alguém, hoje.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Tendência aos excessos de prazer,
aos amores extraconjugais. Evite
tais coisas para não ser prejudicado de um momento para o outro.
Elevação de personalidade e das
chances gerais. Bom para as viagens de recreio.

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

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

Evite iniciar qualquer tipo de discussão, fuja de disputas e não se
envolva em qualquer tipo de brigas
verbais inúteis. Probabilidades de
sucesso nas questões relacionadas
com concurso, testes, empregos.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho, negócios iniciados há muito e para as funções públicas.
Todavia, tome cuidado com perigos de acidentes provocados por
produtos inﬂamáveis.

Muito bom aspecto astral para lucrar
ﬁnanceiramente através da inﬂuência de amigos. Sua capacidade de
concentração e gosto pelos esportes mais tranquilos, vão estar acentuados neste dia.

Devido à inﬂuência negativa dos astros, poderá ter algumas decepções,
neste dia. Mas com o mínimo de esforço, maiores serão suas chances
de sucesso proﬁssional e social.

Vizinhos ou parentes procurarão
ter questões com você neste dia;
não dê, portanto, motivos para
isso. A inﬂuência também não é
propícia ao amor. Fase boa para o
trabalho e negócios.

Opinião
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Artigo
ViLSon BonETTi

Não me deixe
esquecer
Lygia Pontes

A arte fotográfica com os pingos d’água

Artigo

O personalismo de Emmanuel Mounier
Padre Judinei Vanzeto
Emmanuel Mounier (1905-1950) nasceu em Grenoble, na França, filho de uma
tradicional família cristã católica. Filósofo e
fundador da revista Esprit, que possibilitou
o surgimento da filosofia personalista com
sua importante obra O Personalismo, publicada em 1949. No ano de 1932, Mounier
é reconhecido entre os intelectuais devido
à criação da revista Esprit, que dirige com
uma nova configuração editorial, rompendo
com a ordem estabelecida ao colocar a pessoa no centro de suas reflexões. Com isso, o
seu pensamento filosófico ficou caracterizado por “personalismo”.
Para compreender o personalismo faz-se necessário recorrer à filosofia do final do
século XIX e XX, no objetivo de contextualizar o seu surgimento. O termo personalismo
já havia sido usado antes de Mounier por Renouvier (1815-1903), porém abandonado.
Mas retomado por Mounier e caracterizado
definitivamente de personalismo.
Na época em que Mounier viveu, a França sofria com as consequências do Iluminismo, movimento que surgiu na Europa, a partir do século XVIII, e pregava o progresso e
a maioridade da razão. Além disso, na mesma época, a Revolução Francesa (1789) derrubou barreiras e apontou novos horizontes
para a sociedade, como as expansões comerciais e industriais, bem como a acentuação
de um novo e poderoso sistema econômico e
político denominado capitalismo.
No transtorno das mudanças, a socieda-

de se desligou definitivamente das folhagens
secas do feudalismo para o desenvolvimento do novo broto, porém com outra roupagem, que chegou às portas do século XX com
toda força e expansão. O capitalismo foi desenvolvendo as suas ramagens e se fortalecendo em seu tronco, gerando fortes potências comerciais.
Na ânsia de dominar o mercado, as potências começam a disputar espaço comercial. Disputa que resultou em duas guerras
mundiais a partir das alianças militares. E o
ser humano passou a ser valorizado somente pelo que produzia e não pelo seu ser – ou
seja, pelo seu interior, pela subjetividade,
pelo fato de existir enquanto ser.
Após as duas guerras, dois grupos antagônicos lideraram o mundo: a União Soviética e os Estados Unidos. E essa situação fez
surgir a Guerra Fria. Em consequência, os
demais países do mundo foram se alinhando em torno de uma das superpotências, formando o bloco dos países capitalistas e o
bloco dos socialistas.
Mounier vivenciou as desgraças ocorridas nos primeiros 50 anos do século XX.
Sensibilizado com a pessoa que sofria, deu
início às reflexões filosóficas em relação às
questões pertinentes ao valor e o despertar
da pessoa. A reflexão personalista teve como
canal de consolidação a revista Esprit. Mounier, por sua vez, doou-se inteiramente ao
personalismo, fazendo dele uma luta incansável em defesa do ser humano.

Mounier desenvolveu um conceito nuclear de Pessoa, porém não a definiu devido
à impossibilidade de defini-la, pois “só se definem os objetos exteriores ao homem, que
se podem encontrar ao alcance da nossa vista. Mas a pessoa não é um objeto. Antes, é
exatamente aquilo que em cada homem não
é passível de ser tratado como objeto”.
Entretanto, abre ressalvas em relação
à conceitualização e afirma: “Uma pessoa é
um ser espiritual constituído como tal por
um modo de subsistência e de independência no seu ser; ela alimenta essa subsistência
por uma adesão a uma hierarquia de valores livremente adaptados, assimilados e vividos por uma tomada de posição responsável e uma constante conversão; deste modo
unifica ela toda a sua atividade na liberdade
e desenvolve, por acréscimo, mediante atos
criadores, a singularidade da sua vocação”.
Além disso, é importante destacar que a
filosofia personalista de Mounier influenciou
positivamente a Igreja e pensadores brasileiros, sobretudo, na organização e fomentação
da Ação Católica. Mounier faleceu em março de 1950, aos 45 anos em plena atividade intelectual.
Jornalista, diretor administrativo da Rádio
Vicente Pallotti, gestor da Unilasalle Polo
Coronel Vivida e pároco da Paróquia São
Roque de Coronel Vivida-PR

Quantas vezes você já ouviu ou
falou essa frase: “Não me deixe esquecer”? Quando alguém me faz esse
pedido, costumo sugerir que a pessoa
anote o que precisa, já que essa é a
melhor forma de garantir que a tarefa
não seja esquecida.
Pode parecer exagero anotar
tudo o que temos que fazer, principalmente quando é algo rotineiro, como
cuidar das plantinhas.
Mas confiar sempre em nossa
memória, pode nos trazer alguns problemas: quantas vezes você foi ao supermercado e voltou sem comprar
justamente o que precisava?
Pois é, nossa mente está sempre
muito ocupada, cheia de informações,
pensamentos e preocupações, o que
não deixa espaço para coisas novas e
isso acaba nos prejudicando – principalmente com tarefas no trabalho,
que exigem maior concentração:
“Como a memória de trabalho do
cérebro é reduzida, até mesmo pequenas distrações podem dificultar a concentração. Pensar em preocupações e
tarefas incompletas é uma importante distração, principalmente quando
você está tentando acompanhar tudo
ao mesmo tempo. Você desperdiça
um pouco da energia mental do sistema deliberado toda vez que diz a si
mesmo: ‘Preciso lembrar de pegar a
roupa na lavanderia’” – trecho extraído do livro “Como ter um dia ideal”,
de Caroline Webb.
Por isso, tomar nota de tudo o
que precisamos fazer pode ser um
exercício para tranquilizar nossos
pensamentos e liberar a memória.
Afinal, não teremos que ficar pensando por horas em algo que não podemos esquecer de jeito nenhum.
Se estiver anotado, só iremos
pensar naquela tarefa quando formos
organizar a agenda ou quando formos efetivamente realizá-la.
Uma atitude simples, mas que
ajuda muito é sempre ter à mão um
papel e uma caneta, o celular, um tablet ou algo que possa ser usado para
anotar compromissos e tarefas que
não podem ser esquecidos até serem
incluídos na agenda – às vezes eu escrevo na mão mesmo.
Pode ser que no começo essa atividade seja estressante, mas eu garanto que, quando ela se tornar um hábito,
você vai se sentir mais leve e mais tranquilo (a), mesmo nos dias mais cheios.
Lygia Pontes é graduada em
Relações Públicas pela ECA –
USP, com especialização em
Administração pela FGV - SP. É
consultora em Produtividade e
Felicidade no Trabalho. Artigo
publicado no Portal Comunique-se
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PM apreende arma e pés de
maconha em Dois Vizinhos

A Polícia Militar foi
acionada, na tarde de segunda-feira, para atender
uma situação de descumprimento de medida protetiva no bairro Industrial, em Pato Branco.
Chegando ao local,
os policiais encontraram
o acusado na casa da sua
irmã, que é a vítima. O rapaz foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para
as devidas providências.

DivulgAção PM

Prisão em
Salto do
Lontra

A
Polícia
Militar
cumpriu um mandado de
prisão na tarde de segunda-feira na linha Carmélia, em Salto do Lontra.
O procurado pela
Justiça foi encontrado em sua residência e
não esboçou reação. O
mandado de prisão contra ele foi expedido pela
Vara Criminal de Salto do
Lontra.
O homem foi entregue na Delegacia da Polícia Civil e está à disposição da Justiça

Recuperação
de veículo

Uma
motocicleta
com alerta de furto foi
recuperada pela Polícia
Militar na última segunda-feira no bairro Padre Ulrico, em Francisco Beltrão.
Durante as buscas, os
policiais avistaram um homem conduzido a moto
e fizeram a abordagem.
A motociclista e o
acusado do furto foram
encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para
as providências cabíveis
ao fato.

Contrabando

Durante
patrulhamento na madrugada de
terça-feira (1º), em Santa Helena, uma equipe
do Batalhão de Polícia de
Fronteira (BPFron) abordou um Ágile, ocupado
por dois homens, que estavam transportando 48
volumes de óculos de
sol oriundos do Paraguai,
sem nota fiscal.
Depois os policiais
abordaram um caminhão, carregado com 150
caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.
Os veículos e os produtos apreendidos foram
entregues na Delegacia
da Receita Federal de Foz
do Iguaçu.

A arma e a droga
estavam em um
imóvel no bairro
Jardim da Colina
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Após uma denúncia
anônima, a Polícia Militar apreendeu segunda-feira (30), no bairro Jardim da
Colina, em Dois Vizinhos, um
revólver calibre 38, uma bucha de maconha e cinco pés
da droga com tamanhos entre 10 e 60 centímetros. Um
homem de 58 anos foi preso
em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o denunciante relatou
que no bairro Jardim da Colina um morador possuía
arma, comercializava drogas e tinha uma plantação
de maconha. Os policiais foram até a residência e abordaram o suspeito, que autorizou as buscas e afirmou ter
uma arma de fogo. Foi encontrado um revólver calibre 38, marca Trade Mark,
carregado com seis cartu-

chos intactos e uma bucha
de maconha, que pesou 16
gramas. Já nos fundos da residência, os policiais constataram o plantio de cinco pés
de maconha com tamanhos
de 10 a 60 centímetros.
O morador foi preso
pela equipe policial. Ele foi
encaminhado a sede da 2ª
Companhia para a lavratura de um Termo Circunstanciado. Em seguida, o preso,
a arma e a droga foram en-

tregues na Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis ao fato.

Rifle

Durante patrulhamento
segunda-feira na linha Bandeirantes, em Salgado Filho, a Polícia Militar abordou um Kadet, ocupado por
três homens. Eles foram revistados e não tinham nada
de ilícito, mas os policiais
encontraram um rifle des-

montado no banco traseiro
do veículo.
O motorista assumiu a
propriedade da arma. Ele
alegou que o rifle não funciona e estava levando para
consertar em Bom Jesus
do Sul. Além disso, o carro
foi retido por infrações de
trânsito. Os três homens e
a arma foram entregues na
Delegacia da Polícia Civil de
Barracão para as devidas
providências.

Polícia Militar alerta sobre golpes em Pato Branco
Durante os últimos dias,
o 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) foi procurado
por duas mulheres, que foram vítimas de estelionatários em Pato Branco. Uma situação se trata do golpe do
bilhete premiado e outra
de cobrança de dívidas via
WhatsApp solicitando depósito bancário.
A primeira ocorrência
foi registrada no sábado,
quando uma mulher, de 20
anos, foi ao 3º BPM e informou que, no dia 27, recebeu
mensagens via WhatsApp de
um homem cobrando o valor

do aluguel da casa onde reside, e que deveria depositar o valor em uma conta
bancária descrita na foto do
cartão por ele enviada, pois
devia um cheque para o titular da conta. A mulher realizou o depósito de R$600,00
e ao enviar o comprovante
via mensagem, percebeu
que o seu contato havia sido
bloqueado.
Logo após, sua mãe lhe
informou que o proprietário do imóvel havia ido pessoalmente à sua casa cobrar
o valor do aluguel e que negou o fato de ter solicitado o

depósito via conta bancária.
Neste momento, a solicitante constatou que havia sido
vítima de estelionato e decidiu registrar o fato.
A outra situação ocorreu na segunda-feira (30),
em que a vítima, de 54 anos,
relatou que, por volta das
8h50, estava na rua Caramuru, centro de Pato Branco, quando um homem apareceu lhe pedindo ajuda,
que outro masculino também se aproximou e lhe disse ter um bilhete premiado e
que os ajudaria com R$100
mil, mas que para isso acon-

tecer ela teria que lhe entregar certa quantia em dinheiro. Então se deslocaram
com o veículo Ford/Ka, de
cor prata, até a uma agência bancária, onde ela sacou R$1.040,00, e também
foram até a sua residência
para pegar seu outro cartão
e em outra agência ela sacou
mais R$1.800,00.
Após entregar o dinheiro, o homem pediu para
que aguardasse até ele retirar o valor prometido, mas
após cerca de 30 minutos esperando sem resposta, ela percebeu que havia

sido vítima do golpe do bilhete premiado, resultando-lhe num prejuízo no valor
de R$2.840,00.
A Polícia Militar reforça à população para que redobrem os cuidados, principalmente nesse final de
ano, onde a circulação de
dinheiro é maior e os golpistas irão procurar usar
de vários métodos para ludibriar e enganar o cidadão
para obter vantagem financeira. Qualquer ação suspeita, entre em contato com a
Polícia Militar pelo 190.
(Assessoria)

PF desarticula esquema de contrabando de cigarros no Paraná
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (1º),
em Maringá, a Operação Zephyros, com o objetivo de
desarticular uma organização criminosa atuante no
contrabando de cigarros e
agrotóxicos no noroeste do
Paraná. Cerca de 80 policiais federais cumpriram 12
mandados de busca e apre-

ensão e três de prisão preventiva expedidos pela 1ª
Vara Federal de Umuarama.
A Operação detectou a
existência de grupo criminoso, baseado principalmente
em Ivaté e Umuarama, responsável pela internação
por via fluvial e distribuição
pela malha rodoviária, de cigarros e agrotóxicos oriun-

dos do Paraguai, com destino à região metropolitana
de Curitiba e outras unidades da federação.
A atividade delituosa gerou a obtenção de farto patrimônio – principalmente
em propriedades rurais –
sendo que diversas medidas
de sequestro de bens foram
judicialmente determinadas.

Um administrador judicial
também toma posse da extensa criação de gado de um
dos investigados.
Ao longo da operação,
foram realizadas sete ações
em flagrante, que culminaram na apreensão de aproximadamente 1.200 caixas
de cigarros contrabandeados, 900 quilos de agrotó-

xicos de origem estrangeira
e de 3.529kgs de maconha,
esta última apreendida em
um dos portos clandestinos
utilizados pela organização
criminosa.
As buscas aconteceram
nas cidades de Ivaté, Umuarama, Icaraíma, Foz do Iguaçu, Maringá e Nova Olímpia.
(Assessoria PF)
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Inter enfrenta o Boca pela Libertadores
RICARDO DuARte

Quarta-feira
Fortaleza

O Inter se preparou, mas está desfalcado diante do time argentino
A bola vai rolar pelas
oitavas de final da Copa Libertadores da América. Dois
clubes gigantes do futebol
sul-americano lado a lado
no estádio Beira-Rio. Inter
e Boca Juniors entram em
campo nesta quarta-feira
(2), às 21h30, no jogo de
ida, valendo vaga na próxima fase da competição
continental.
Depois do jogo ser
adiado pela morte de Die-

go Maradona, ídolo do futebol mundial e torcedor
ilustre da equipe argentina, as datas dos confrontos
passaram para os dias 2 e
9 de dezembro. E para levar vantagem para a Bombonera, o Colorado buscará a vitória em casa nesta
quarta-feira.
A preparação para a
partida foi encerrada na tarde de terça-feira, no CT Parque Gigante. A comissão téc-

nica do treinador Abel Braga
comandou um trabalho tático com o provável time que
entrará em campo contra o
Boca. Para o duelo, Cuesta
e Rodinei estão suspensos e
ficam de fora, além dos machucados Moisés, Abel Hernández, Saravia, Boschilia e
Guerrero. Já Edenilson, Caio
Vidal e Matheus Jussa testaram positivo para a covid-19 e estão isolados das
atividades.

Na Libertadores, o Colorado passou pela Universidad de Chile e pelo
Tolima-COL nas fases preliminares. Depois se classificou num grupo com
Grêmio, Universidad Católica-CHI e América de Cali-COL. Agora, diante do
Boca, a equipe busca a classificação para as quartas de
final, onde terá pela frente
o vencedor de Racing-ARG
e Flamengo. (Assessoria)

Coritiba intensifica treinos para encarar o Bragantino
O Coritiba mantém a
rotina de trabalhos intensos no interior de São Paulo
para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira (1º) trabalhando em
dois períodos, a comissão
técnica alviverde aproveitou
para realizar ajustes para o
duelo de sábado (5), às 21h,
diante do Bragantino.
O técnico Rodrigo Santana não tem contado com
a presença do meio campista Giovanni Augusto nos
treinos da semana. O atleta
está com a delegação realizando atividades de recuperação em função de um desconforto na coxa.
A comissão técnica alviverde tem novamente a
disposição o meia atacante
Neilton e o zagueiro Rodolfo
Filemon. Cerutti, Hugo Moura e Luiz Henrique estão indisponíveis e permaneceram em Curitiba.
O zagueiro Sabino concedeu entrevista à TV Coxa
Prime, e falou sobre o período de concentração que
os jogadores coxas-brancas
estão submetidos. “Momen-

to de concentração que nós
estamos precisando, vir pra
cá na minha visão é fundamental para tirar todo
stress que por ventura pode
ter na nossa mente, e aqui
estamos focados, só com o
pensamento no treinamento. Acho que isso é importante para ganharmos confiança, e trabalhar naquilo
que estamos pecando”, disse Sabino.
O jogador coxa-branca
ressaltou a necessidade de
não perder pontos nas próximas partidas, porém que o
foco principal agora é buscar o resultado frente ao
Bragantino. “Sabemos que
o jogo mais importante é o
próximo, e o nosso próximo
jogo é contra o Bragantino.
Esquecemos dos adversários que vêm na sequência,
focamos só no Bragantino para que nós possamos
fazer um resultado bom,
e consequentemente lá na
frente pensar no Sport e no
Botafogo”, se referiu Sabino
aos próximos jogos do Coritiba na sequência da competição. (Assessoria)

DIVulGAçãO

O zagueiro Sabino disse que a concentração e treinos é
importante para os jogadores ganharem confiança

24ª RODADA
x

Corinthians (21h30)

Sábado
Botafogo
Fluminense
Bahia
Coritiba

x
x
x
x

Flamengo (17h)
Athletico-PR (19h)
Ceará (19h)
Bragantino (21h)

Domingo
Santos
Grêmio
Atlético-MG
São Paulo

x
x
x
x

Palmeiras (16h)
Vasco (16h)
Internacional (18h15)
Sport (20h30)

Segunda-feira
Atlético-GO

x

Goiás (20h)

Grosjean revela que ‘viu a
morte chegando’
Estadão Conteúdo
O francês Romain Grosjean concedeu na terça-feira
a sua primeira entrevista depois do grave acidente que
sofreu no último domingo, no GP do Bahrein de Fórmula 1, para dar sua versão sobre o que aconteceu. Em um
relato à TV francesa TF1, o piloto da Haas revelou que
disse a si próprio que precisava sair de dentro do carro
pelo bem de seus filhos.
“Não sei se a palavra milagre existe ou pode ser usada, mas eu diria que não era meu momento (de morrer).
Pareceu mais longo que 28 segundos. Eu vi meu visor
ficando laranja. Vi as chamas do lado esquerdo. Pensei
em muitas coisas, inclusive em Niki Lauda (que sofreu o
mesmo tipo de acidente em 1976), e achei que não seria
possível terminar como ele, não agora. Não podia terminar minha história na F1 assim”, disse. “E pensei nas minhas crianças. Eu disse a mim mesmo que precisava sair.
Coloquei minhas mãos no fogo e senti o calor no chassi.
Quando eu saí, senti alguém me puxando pelo macacão,
então sabia que estava fora”.
Grosjean bateu na primeira volta da corrida, acertando o guard-rail na saída da curva 3 a mais de 200
km/h. O carro da Haas partiu-se ao meio e pegou fogo
imediatamente, deixando o francês com a tarefa de escapar do cockpit que estava no meio da barreira. Com sorte, ele conseguiu escapar rapidamente, sofrendo apenas
queimaduras nas mãos e evitando fraturas.
O francês revelou ainda que seu filho de cinco anos,
Simon, acredita que ele tem “poderes mágicos” e que
“um escudo mágico de amor” o protegeu. “São palavras
fortes das crianças. Minha mais velha, Sacha, de sete, é
mais racional e tentou entender. Meu mais novo fez um
desenho para os machucados na minha mão”, afirmou
o piloto, que reconheceu a necessidade de discutir um
trauma como esse de um acidente grave.
Grosjean seguirá no hospital em Manama, capital do
Bahrein até esta quarta-feira, pelo menos, perdendo o
GP de Sakhir. Neste final de semana, o francês será substituído na Haas pelo brasileiro Pietro Fittipaldi.
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AVISO DE COBRANÇA
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos
seus atos.
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ

CHAMAMENTO PÚBLICO

PORTARIA Nº 51, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020.
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no
art. 31, XXX, da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014 (Regimento Interno),

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019
ESTADO DO PARANÁ - DECON / SEAP

CONSIDERANDO a nova estrutura organizacional, administrativa e de
pessoal da Câmara Municipal, estabelecida pela Lei nº 5.060, de 8 de dezembro de
2017,
R E S O L V E:

A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, ATENDENDO AO

Art. 1º Nomear a servidora Laiane Carniel, ocupante do cargo de
Jornalista, como coordenadora do Departamento de Comunicação.

DISPOSTO NO ITEM 9.2.12 DO EDITAL, COMUNICA AOS
INTERESSADOS QUE RECEBERÁ REQUERIMENTOS
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
ATENDIMENTO À FROTA DO GOVERNO DO ESTADO DO
PA R A N Á E S U A S A U TA R Q U I A S . P O D E R Ã O S E
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

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, ao 1º dia do mês de dezembro de 2020.
Moacir Gregolin
Presidente

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2020
Súmula: Dispõe sobre as Contas do Poder
Executivo Municipal de Vitorino, Estado do Paraná,
referente ao Exercício Financeiro de 2019, e dá
outras providências.

EXIGÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES A CATEGORIA.

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS CONTATOS:

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

A Câmara Municipal de Vereadores de Vitorino, Estado do Paraná, aprovou, e eu,
Nivaldo João Vitale, Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º- Ficam Aprovadas as contas do Prefeito Municipal de Vitorino Sr. Juarez Votri,
referente ao Exercício Financeiro de 2019, Processo nº 188889/20 do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná e nos termos do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara
Municipal de Vitorino.
Art. 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Vitorino, Estado do
Paraná, em 01 de Dezembro de 2020.
____________________
Nivaldo João Vitale
Presidente da Câmara Municipal

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
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

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2020, DE 1º DE
DEZEMBRO DE 2020
Torna público, o resultado da impugnação impetrada pela empresa ICARO SPEGIORIN
GOLDSCHMIDT.
______________________________
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 02 de DEZEMBRO 2020, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA
EXTRATO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 063/2020
Termo Aditivo aos Contratos nº 063/2020 firmado em 22/05/2020, com objeto a aquisição de
gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar nas Escolas Municipais e Centros Municipais
de Educação Infantil, para alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao Programa
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), em cumprimento a Lei nº 11.947/2009 e da
Resolução/FNDE/CD nº 26 de 17 de junho de 2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de
2 de abril de 2015), Chamamento Público nº 001/2020 e consequente processo de Inexigibilidade
de Licitação nº 011/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ sob o nº 95.585.477/0001-92, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal pelo Prefeito Municipal Sr. MAURO CESAR CENCI, brasileiro,
casado, RG nº. 5.143.125-1 SSP/PR e CPF nº. 924.728.779-00. CONTRATADA: ODIRLEI JOSE
RG
3.921,288/SSP/SC,
DAP
VALDUGA
pessoa
física,
CPF
nº
021.365.599-31,
SDW0021365599312203191058, com sede na Comunidade Alto Santa Rosa, Município de Saudade
do Iguaçu, Estado do Paraná- CEP: 85.568-000. TIPO DE ADITIVO: O presente termo aditivo tem por
objetivo o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, conforme solicitação da Empresa em
anexo, com base nos valores repassados pelo fornecedor do Contratado, com fundamento no art.
65, inc. II, alínea “d”, e § 5º da Lei 8.666/93 e demais alterações. VALOR DO ADITIVO: 1.649,10 (um
mil seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos). DATA DE ASSINATURA: 30/11/2020.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 04/2020
- MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
PARTES
- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
O Município de Pato Branco transferirá o recurso de incremento
OBJETO:
Rua Barão de Capanema,
273 – Fone/Fax:(46)3227-1137
– 85.520-000
– Vitorino – Paraná
temporário
do Limite Financeiro
da Assistência
de Média e Alta
e-mail:camaravto@hotmail.com
- http://www.vitorino.pr.leg.br
Complexidade - MAC,
com recursos de natureza de despesa de
custeio aos Municípios Consorciados, com o objetivo de auxiliar no
aumento da oferta de procedimentos de Média e Alta Complexidade
para os municípios que fazem parte do Consórcio sob gestão do teto
MAC do município de Pato Branco
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), condicionado a
VALOR:
apresentação de produção extra teto de procedimentos de Média e Alta
Complexidade, para os municípios que fazem parte do Consórcio sob
gestão do teto MAC do município de Pato Branco.
31 de dezembro de 2020
VIGÊNCIA:
Comarca de Pato Branco - PR
FORO:
Pato Branco, 10 de novembro de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
EXTRATO REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo Aditivo 01/2020. Ata de Registro de Preços nº
288/2020. Pregão Eletrônico nº 53/2020. PARTES: Município de Pato
Branco e Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda. OBJETO: A
implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos pertencentes ao Componente da Atenção Básica
relacionados na REREME – Relação Regional de Medicamentos,
protocolos específicos de medicamento instituídos pelo município,
como de obesidade, CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e
Vascular, bem como os medicamentos de uso exclusivo (injetáveis) da
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde. DO ADITAMENTO: Conforme Lei
8.666, Art. 65, II, “d” e justificativa apresentada pela Secretaria de
Saúde, através do protocolo 426245/2020, as partes pactuam
recomposição de valor inicialmente contratado para o item 24,
conforme anexo ao processo. As demais condições constantes da Ata
permanecem vigentes e inalteradas. Pato Branco, 27 de Novembro de
2020. Augustinho Zucchi – Prefeito Municipal. Gabriella Pinto Gabriel
– Representante Legal.

AVISO DE COBRANÇA

A Unimed Pato Branco, em atendimento ao disposto na Sumula Normativa Nº
/11/2015, e artigo 13, inciso II da Lei 9656/98 publicada pela ANS – Agência Naciona

A Unimed Pato Branco, em atendimento ao disposto na Sumula Normativa Nº 28, de 30
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CONTRATANTE
CONTRATANTE
CPF
CPF
Nº CONTRATO

Nº CONTRATO

CODIGO BENEFICIÁRIO

CODIGO BENEFICIÁRIO

TITULOS VENCIDOS

TITULOS VENCIDOS

TOTAL DE DIAS EM ABERTO
VALOR NOMINAL
VALOR
ATUALIZADO
TOTAL
DE DIAS EM ABERTO

VALOR NOMINAL

CONTRATANTE
VALOR ATUALIZADO
CNPJ
Nº CONTRATO

CONTRATANTE
CNPJ
Nº CONTRATO

CODIGO BENEFICIÁRIO

097.679.779-XX
097.679.779-XX
122530-0
122530-0
187-4227453

187-4227453

1930596-R$92.39
1941420-R$92.39
1930596-R$92.39
1952158-R$92.39
1941420-R$92.39
80 DIAS
R$ 277,17 1952158-R$92.39
R$ 287,40 80 DIAS

R$ 277,17
R$ 287,40

27.072.449/0001-XX
57380-0
187-4206979
187-4289890
27.072.449/0001-XX
187-4289904
57380-0
187-4289912

187-4206979

TITULOS
VENCIDOS
CODIGO
BENEFICIÁRIO
TOTAL DE DIAS EM ABERTO
VALOR NOMINAL
VALOR ATUALIZADO

TITULOS VENCIDOS

CONTRATANTE
CNPJ
TOTAL
DE DIAS EM ABERTO
Nº
CONTRATO

VALOR NOMINAL

CODIGO
VALORBENEFICIÁRIO
ATUALIZADO

CONTRATANTE
TITULOS
VENCIDOS
CNPJ

TOTAL
DE DIAS EM ABERTO
Nº CONTRATO
VALOR NOMINAL
VALOR ATUALIZADO

CODIGO BENEFICIÁRIO

CONTRATANTE
CNPJ
Nº
CONTRATO
TITULOS
VENCIDOS
CODIGO BENEFICIÁRIO

TOTAL DE DIAS EM ABERTO
VALOR NOMINAL
VALOR ATUALIZADO
CONTRATANTE
CNPJ
Nº CONTRATO
CODIGO BENEFICIÁRIO

TITULOS VENCIDOS
TOTAL DE DIAS EM ABERTO
VALOR NOMINAL
VALOR ATUALIZADO

1927424-R$424,84
187-4289890
1937970-R$380,46
187-4289904
1948878-R$341,86
187-4289912
90 DIAS
R$ 1.147,16
R$ 1.194,111927424-R$424,84

1937970-R$380,46
1948878-R$341,86

06.022.294/0001-XX
13552-0 90 DIAS
R$ 1.147,16
187-3273656
187-3273664
R$ 1.194,11
187-4046394
1925624-R$587.26
1947087-R$730.49
06.022.294/0001-XX
1957740-R$670.48
111 DIAS 13552-0
R$ 1.988,23
187-3273656
R$ 2.066,91

187-3273664
187-4046394
08.669.315/0001-XX
1925624-R$587.26
53244-0
1947087-R$730.49
187-4116295
1957740-R$670.48
187-4116309
111 DIAS
R$ 1.988,23
R$ 2.066,91

08.669.315/0001-XX
53244-0
187-4116295
187-4116309

1937599-R$567.43
1948507-R$278.48
1959144-R$278.48
80 DIAS
R$ 1.124,39
R$ 1.168,85

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Contrato nº 189/2020. Dispensa nº 82/2020, Processo nº
237/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI. OBJETO:
Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços com o
objetivo de realizar a aceleração de negócios locais e globais
visando o desenvolvimento de processos de inovação, projetos,
parcerias e negócios, composto pelas seguintes etapas: Pitch Day,
Mentoria para Startups, Workshops e Palestras, atendendo
demandas da Incubadora Tecnológica de Pato Branco, do
TECSUL 2020, da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação e do Ecossistema Municipal de Inovação. VALOR: R$
94.952,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil após a prestação
de serviço, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, de
acordo com a natureza jurídica da contratada, com discriminação
resumida do objeto, número da nota de empenho. A nota
fiscal/fatura não deverá apresentar rasura e/ou entrelinhas e
deverá estar devidamente atestada pelo gestor e fiscal do contrato,
bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços.
DOTAÇÃO: 995 – 9991; 1007 – 9992. GESTOR: Secretário de
Ciência, Tecnologia e Inovação. Pato Branco, 23 de novembro de
2020. Augustinho Zucchi – Prefeito. Felipe Sanches Couto –
Representante Legal.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 93/2020. Objeto: registro de preços para futuros e eventuais
fornecimentos e instalações de toldos, persianas, divisórias e gessos, conforme termo de referência - anexo
I. Prazo: 12 meses, de 20.11.2020 a 19.11.2021. Contratante: Município de Coronel Vivida.

DETENTORAS:
ATA DE
DETENTORAS
REGISTRO

CNPJ nº

F FERREIRA APLICACOES DE GESSO EIRELI
10.296.917/0001-39
154/2020
VALMIR QUADRO DE SOUZA
11.443.620/0001-11
155/2020
Coronel Vivida, 19 de novembro de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

VALOR
ESTIMADO
69.001,20
48.000,00
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2020 – PMP PALMAS – PR
O Município de Palmas, estado do Paraná, tornas público, para ciência dos interessados, que estão abertas
a partir do dia 01/12/2020 até 28/02/2022, as inscrições para o processo de Credenciamento de
instituições filantrópicas e/ou privadas para prestação de serviços médicos em pediatria,
ginecologia/obstetrícia e clínica geral para atendera demanda do município nas Unidades Básicas
de Saúde, visando a composição da Rede de Atenção Básica.
EDITAL DE REGULAMENTO E CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES: Todas as informações sobre
a inscrição, documentos, cadastramentos e requisitos para realização do credenciamento estão disponíveis
no endereço eletrônico: https://pmp.pr.gov.br/website/views/editais-credenciamento.php, Editais 2020,
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2020, ou poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@pmp.pr.gov.br.

PORTARIA Nº 117/2020 – GP
DATA: 01/12/2020
Súmula: Designa Servidores Municipais para comporem comissão de avaliação
Tobias Ezequiel Taffarel Gheller,
Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

Prefeito

Municipal

de

RESOLVE:
Palmas, 01 de dezembro de 2020.

Art. 1º – DESIGNAR os Servidores Públicos Municipais Bruno
Gustavo Klein, Engenheiro Civil, Sílvia Poli, Técnica em Edificações e Aldemir Galiotto
Rissardi Assessor III sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de
Arbitramento com intuito de arbitrar o valor de aluguel da seguinte sala:
- Sala de nº 5 com 17,10 m2 de área fechada e coberta, com instalação de energia elétrica,
pavimento térreo, situada no prédio da Rodoviária Municipal, localizada na avenida Brasil, nº
530, no centro da cidade de Mariópolis.

_____________________________________________
Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
ficando revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA N° 114/2020
DATA: 30/11/2020
SÚMULA; “Designa a Comissão de Avaliação
Desempenho, para Avaliação do quadro do magistério público municipal.”

de
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 01 de Dezembro de 2020 .

Tobias Ezequiel Taffarel Gheller, Prefeito Municipal de
Mariópolis, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais:
Tobias Ezequiel Taffarel Gheller
Prefeito Municipal

RESOLVE

Art. 1º Designar as Senhoras Diretoras Janete Sgarabotto Barpp,
RG nº 4.755.564-7/SSP-PR, Raquel Gehlen, RG nº 4.762.957-8/SSP-PR, Marli Bordin
da Silva, RG nº 3.991.305-4/SSP-PR, Maria Salete Felini RG nº 5.329.394-8/SSP-PR, e
a Senhora Gestora de Recursos Humanos Juliana da Luz do Rosário RG: 8.604.4470/SSP-PR para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho, para Avaliação
do quadro do magistério público municipal.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
1

Gabinete do Prefeito Municipal em 30 de Novembro de 2020

Tobias Ezequiel Taffarel Gheller
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 115/2020 – GP
DATA: 01/12/2020
SÚMULA: Concede gratificação para o Servidor Municipal Jocemir
Simioni.
Tobias Ezequiel Taffarel Gheller, Prefeito Municipal de
Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:
Art. 1º – CONCEDER ao Servidor Municipal o Sr. Jocemir
Simioni RG 5.693.295-0 SSP-PR 60% (sessenta por cento) de Gratificação por Tempo
Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) sobre seu vencimento básico para exercer a função de
Emissão de GTA (guia de trânsito animal) e Serviços do INCRA ( emissão e transferência de
CCIR) e encaminhamento de aposentadorias rurais.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data ficando
revogadas as disposições em contrário especialmente a portaria 010/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 01 de janeiro de 2020.

Tobias Ezequiel Taffarel Gheller
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 116/2020-GP
DATA: 01/12/2020

SÚMULA: Designa Comissão de Avaliação de Imóvel
Urbano.

Tobias Ezequiel Taffarel Gheller, Prefeito Municipal de
Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1° – DESIGNAR os Srs. Bruno Gustavo Klein Engenheiro
Civil (CREA-PR-134618/D), portador do RG nº 8.922.795-0 SSP-PR, Silvia Cândida
Martinello Poli, Engenheira Civil (CREA-PR-69.910/D) RG nº 7.116.709-7 /SSP-PR e Aldemir
Galiotto Rissardi, Assessor III RG nº 7.930.723-8 SSP-PR sob a presidência e responsabilidade
técnica do primeiro, para comporem a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO de uma área de terra
Urbana denominada Lote nº 19 da Quadra nº 83 da Fazenda São Francisco de Sales no
Município de Mariópolis, com área de 400,00M² (quatrocentos metros quadrados). da Fazenda
São Francisco de Sales no Município de Mariópolis. Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Clevelândia Estado do Paraná.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 01 de Dezembro de 2020.

Tobias Ezequiel Taffarel Gheller
Prefeito Municipal

Rua Seis, nº 1030 ● Centro ● CEP 85525-000 ● Fone (46) 3226-8100 ● Mariópolis – PR ● www.mariopolis.com.br ● CNPJ 76.995.323/0001-24

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL. Pelo presente instrumento de RESCISÃO CONTRATUAL, a
saber de um lado o MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na Rua 6, n º 1030, nesta cidade de Mariópolis, inscrita no CNPJ sob nº
76.995.323/0001-24, neste ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Tobias
Ezequiel Taffarel Gheller, brasileiro, portador da CI/RG nº 8.846.439-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº
056.521.939-13, residente e domiciliado na Rua 8, centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis,
estado do Paraná, como CONCEDENTE, e de outro lado Cacilda Terezinha Constantini Moccelini,
CNPJ n° 02.604.897/0001-98, inscrição estadual n° isento, localizada na Rua Três, n° 126, casa,
Rua Seis, 1030 ● Centro ● CEP 85525-000 ● Fone (46) 3226-8100 ● Mariópolis – PR ●www.mariopolis.com.br ● CNPJ 76.995.323/0001-24
centro,
CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do Paraná, representada por Cacilda
Terezinha Constantini Moccelini, pessoa física, inscrita no CPF/MF nº 473.345.929-72, portadora da
CI/RG nº 4.379.109-5 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Três, n° 126, casa, centro, CEP
85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do Paraná, como CONCESSIONÁRIO, tendo certa e
ajustada a concessão de parte de bem imóvel, adiante especificado, oriundo de licitação na
modalidade de Concorrência nº 8/2018, que independente da sua transcrição, integra o presente
contrato que será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações, e demais legislação
pertinente, mediante as seguintes cláusulas e condições que tem por objeto a concessão de direito
real de uso pelo prazo de 5 (cinco) anos, de sala localizada na Rodoviária Municipal, conforme a Lei
Municipal n° 08/2018 de 15 de Março de 2018. CLÁUSULA PRIMEIRA: Em data de 16/11/2018 as
partes supra qualificadas celebraram Contrato Oneroso de Concessão de Uso de Bem Público, cujo
instrumento contratual mereceu a numeração 44/2018-GP. CLÁUSULA SEGUNDA: O município,
ausente qualquer modalidade de vício de consentimento, resolve rescindir o contrato especificado na
cláusula anterior. A rescisão ora ventilada é com fundamento no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
Esclarece ainda, que a presente rescisão é celebrada sem qualquer modalidade de ônus a qualquer
das partes mencionadas. Assim sendo, as partes dão por rescindido o contrato em menção, dando-se
mutualmente quitação plena, geral e irrevogável, nada mais podendo reclamar uma da outra, seja a
que título for, no presente ou no futuro. CLÁUSULA TERCEIRA: A presente rescisão contratual
afigura-se, em virtude do falecimento do concessionário. CLÁUSULA QUARTA: As partes elegem o
foro da comarca de Clevelândia, Estado do Paraná, para dirimirem eventuais dúvidas que possam
surgir atinentes à rescisão ora efetivada, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem certas e ajustadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e tiveram conhecimento,
para que o mesmo produza seus jurídicos e legais efeitos. Mariópolis, 30 de Novembro de 2020.
Município de Mariópolis – Concedente - Tobias Ezequiel Taffarel Gheller – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020. CONCORRÊNCIA
n° 13/2020. EMPRESA: Lubripeças Comércio de Lubrificantes e peças Ltda - ME,
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 20.777.790/0001-23, inscrição
estadual n° 90671136-21, estabelecida na Avenida Tupi, n° 4780, bairro
Pinheirinho, CEP 85.506-095, na cidade de Pato Branco, estado do Paraná,
denominada FORNECEDOR. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para
eventual aquisição de peças para linha mecânica pesada, que serão utilizadas
nos diversos veículos da frota municipal. Do Valor: R$ 1.741.180,88 (um milhão
setecentos e quarenta e um mil cento e oitenta reais e oitenta e oito centavos).
Dos Prazos vigência: O prazo de vigência de entrega dos materiais será de até 12
(doze) meses. Da Entrega dos Materiais: Após a emissão da Autorização de
Compras, o fornecedor terá um prazo de 10 (dez) dias para efetuar a entrega dos
produtos solicitados. Os produtos deverão ser entregues na Rua Vinte e Um, 272,
Bairro Centro, na sede da Garagem Municipal. A empresa vencedora deverá
emitir as notas fiscais somente uma vez durante os dias 10 a 20 de cada mês. Do
Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega
dos materiais. Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do objeto da
licitação correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária: 05.00 –
Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação –
0501.12.361.0011.2.011 – Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação
Básica, Fundeb 40 % – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (102). 05.00 –
Departamento de Educação – 05.01 – Divisão de Educação –
0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do Ensino Fundamental – Recursos
Educação – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (103). 05.00 –
Departamento de Educação – 0501 – Divisão de Educação –
0501.12.361.0011.2.013 – Manutenção do ensino Fundamental – Recursos
Educação – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (104). 08.00 –
Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde –
0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30
– Material de Consumo – Fonte (000). 08.00 – Departamento de Saúde – 08.01 –
Divisão do Fundo Municipal de Saúde – 0801.10.301.0010.2.025 – Manutenção
do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (01303).
11.00 – Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de
Serviços Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento
de Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (000). 11.00 –
Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de
Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (504). 11.00 –
Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de
Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (510). 11.00 –
Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
Rodoviários – 1101.26.782.0023.2.033 – Conservação e Melhoramento de
Estradas Vicinais – 33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (511). 11.00 –
Departamento de Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços
urbanos – 1101.15.452.0017.2.034 – manutenção dos Serviços Urbanos –
33.90.30 – Material de Consumo – Fonte (000). Despesa 1225, 1234, 1236, 1256.
Do Gestor do Contrato: Ronaldo Gustmman de Souza. Mariópolis, 01 de
Dezembro de 2020. A publicação na íntegra da ata de registro de preços está na
edição do dia 02/12/2020, www.diomes.com.br.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE

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

DECRETO Nº 0236/2020
Errata

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
TERMO ADITIVO Nº 3/2020. Ata de Registro de Preços nº 81/2020. Pregão Eletrônico nº 24/2020. Aos vinte
e seis (26) dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte (2020), às oito horas (08h), na Sala de Licitações,
sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número mil e trinta (1030), em Mariópolis, estado do
Paraná, compareceu a Sra. Francielli Battisti, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob n º
049.277.449-81, portadora da CI/RG nº 8.549-599-2, residente e domiciliada na Rua Onze, nº 674, sala 02,
bairro Água Azul, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do Paraná, representante da empresa
Francielli Battisti – Mercearia - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
15.286.977/0001-94, inscrição estadual nº 90590830-80, com sede na Rua Onze, nº 674, sala 02, bairro Água
Azul, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, Estado do Paraná, doravante designada DETENTORA DA
ATA, que tem por objeto a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de cestas
básicas tipo A e tipo B, que serão distribuídas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo
Departamento Municipal de Assistência Social, conforme previsto no Decreto Federal n° 6.307/2007 e Lei
Municipal n° 46/2016. Cláusula Primeira – Do Aditamento - I – Do Reajuste de Preços – Manutenção do
Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato - a) Do Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93: “Art. 65. Os contratos
regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: ... Inciso II – por
acordo das partes: ... d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área
econômica extraordinária e extracontratual”, - Decreto Municipal nº 43/2007: “Art. 10º - Durante a vigência da
Ata de registro de preço, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado
sofrerem redução cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para
negociar o novo valor e aditar a ata de registro de preços”. b) Da Jurisprudência: “Licitação – Reajuste de
preços – Manutenção do Equilíbrio econômico-financeiro – possibilidade. Havendo previsão legal e contratual,
impõe-se o reajuste de preços como forma de preservação do equilíbrio entre os encargos suportados pelo
particular e a correspondente remuneração” (TJ-SC, 2ª Câm. Dir. Públ., Apel. Cível em MS n. 2004.024308-1,
Relator Luiz Cezar Medeiros, julg. 22.02.2005). c) Da Conclusão: Compulsando detidamente os documentos
(notas de compras) que instruíram o pedido de aditivo verifica-se que: .1 Tendo a Divisão de Licitações
analisado as notas fiscais pertinentes aos produtos objeto do pedido de aditivo, o mesmo comporta deferimento
relativamente aos seguintes itens, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato:
ITEM

QTDE

UND

DESCRIÇÃO

UNIT.

TOTAL

1

140,0

UND

CESTA
BÁSICA DE
ALIMENTOS
TIPO A (MENOR
TAMANHO)

74,59

10.442,60

CESTA
BÁSCIA DE
ALIMENTOS
TIPO
B
(MAIOR
TAMANHO)

121,59

2

140,0

VALOR
TOTAL

UND

VALOR
UNITÁRIO
ADITIVADO
92,85

VALOR
TOTAL
ADITIVADO
12.999,00

DIFERENÇA
DO VALOR

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação no
Orçamento de 2020 do Município de Clevelândia, Estado do Paraná no valor de
R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

O Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente
autorizado pela Lei Municipal nº 2.705 de 07 de novembro de 2.019.
DECRETA
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar ao
Orçamento Geral do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, por Anulação no orçamento de 2020,
no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), para atender despesas no seguinte órgão e Dotações
Orçamentárias.
03 – Secretaria Municipal de Administração Geral
03.01 – Administração S.M.A.G
041220006.2.005000 – Publicidade e Divulgação
3.3.90.39.00 – 000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica............................................... 25.000,00
28846000.0.004000 – Contribuição para Pasep
3.3.90.47.00 – Obrigações Tributarias e Contribuitivas................................................................. 45.000,00
05 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
05.02 - Fundo Municipal de Saúde
103020015.2.01000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.00 – 303 – outros Serviços de Terceiros Pessoas Fisicas.................................................................. 30.000,00

Total ............................................................................................................................................ 100.000,00

Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão
utilizados recursos de excesso de anulação descrito abaixo:
Anulação
05 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
05.02 - Fundo Municipal de Saúde
103010015.2.008000 - Atenção Básica
3.3.90.32.00 – 000 – Material, Bem ou Serviço para distribuição Gratuita................................... 40.000,00
3.3.90.34.00 – 303 – Outras Despesas decorrentes de Contratos de terceirização ........................ 60.000,00
Total ............................................................................................................................................ 100.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Clevelândia- Estado do Paraná, de 30 novembro de 2020.
ADEMIR JOSE GHELLER
PREFEITO MUNICIPAL

2.556,40

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
17.022,60

157,07

21.989,80

4.967,20

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2020

(EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME, EPP E MEI)

R$ 7.523,60

Cláusula Segunda – Da Justificativa: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem amparo legal
(art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual para tanto, consoante
se vê da Ata de Registro de Preços nº 81/2020. II – Os reajustes objeto de deferimento visam restabelecer a
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração
para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial
do contrato. III - Existe disponibilidade orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo
Departamento de Contabilidade. Cláusula Terceira - Do Valor: I – O valor da ata de registro de preços, portanto
que era de R$ 27.465,20 (vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), passará a
ser R$ 34.988,80 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), aumentando assim o
valor de R$ 7.523,60 (sete mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos). Cláusula Quarta – Vigência:
I - Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente
Termo. II - Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do Termo de
Contrato e do presente Termo, firmam-no em 3 (Três) vias de igual teor e forma. Mariópolis, 26 de Novembro
de 2020. Município de Mariópolis - Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR comunica que realizará o Pregão Presencial
61/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao Registro de Preços para futuras e
eventuais contratações de serviços de Borracharia (conserto e montagem de pneus,
balanceamento de roda, alinhamento e geometria) e aquisição de colarinhos e câmaras novos
para os veículos utilitários, leves e pesados, da frota municipal, conforme necessidade da
Administração, conforme quantidades e especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Sessão de recebimento e abertura das propostas: dia 16/12/2020, às 09h01min, na Sede da
Prefeitura Municipal, Rua Cândido Merlo, 290. O edital e o kit proposta encontra-se disponível

no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo também ser solicitado
pelo e-mail licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo para microempresa (ME),
empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI), nos termos do art.
3º e art. 18e, da lei complementar 123/06 e lei complementar 147/14. Informações pelo fone
(46) 3234-1135 ou por e-mail.
Bom Sucesso do Sul, 01 de dezembro de 2020.

Josiane Folle
Pregoeira

DIÁRIO DO SUDOESTE
2 de dezembro de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 217/2020

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020 - Processo Licitatório 85/2020). HOMOLOGADO EM 30/11/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.
CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE LANZARINI – EPP – CNPJ: 23.903.344/0001-06.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à
ampliação de barracão pré-moldado com área total de 221,00 m² a serem edificados junto ao pátio de
máquinas do município, de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma de execução e memorial
descritivo, anexos ao edital.

DECRETO Nº 109/2020
DATA: 01/12/2020
SÚMULA: “Novas Medidas ao Combate do COVID 19”.
Tobias Ezequiel Taffarel Gheller, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º- Fica estabelecido que pessoas acima de 65 (sessenta e cinco)
anos devem priorizar a circulação apenas para atendimento de necessidades essenciais,
urgentes e inadiáveis.
Art. 2º - Fica estabelecidos os seguintes horários de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais e empresariais no âmbito do Município:
§ 1º - Atividades do comércio e prestação de serviços em geral: comerciais lojistas
com atividades de comercialização de artigos de vestuário, calçados, utensílios,
papelaria, móveis, eletroeletrônicos, autopeças, tintas, comércio de material de
construção, comércio de materiais elétricos, comércio de produtos agropecuários e
veterinários e assemelhados, prestadores de serviços com atividades de oficina
mecânica em geral, consertos de eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores,
borracharias, bicicletarias, serralherias, profissionais liberais, escritórios contábeis, de
assessoria, engenharia, e assemelhados e demais atividades produtivas, deverão
observar/cumprir, ainda:
I - Poderão manter atividades no horário compreendido entre as 08h as 12h e das
13h:30min as 19h, de segunda à sexta-feira e das 08h as 16h aos sábados.
§ 2º - Atividades de Academias, Clínica de Pilates, Fisioterapia, das 7h às 23h de
segunda a sábado.
§ 3º - Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, Sorveterias e congêneres das 7h às 23h de
segunda a domingo.
§ 4º – Bares das 7h às 23h de segunda a domingo, respeitando todas as medidas de
higiene recomendadas pelo Departamento Municipal de Saúde, tais como: uso de
máscara, álcool em gel, distanciamento entre as pessoas e aglomerações
§ 5º - Distribuidoras de bebidas das 7h às 22h de segunda a sábado atendimento
normal e das 8h às 19h aos domingos somente Delivery e Drive Thru.
§
6º - Supermercados, Postos de Combustíveis, das 08h:30min às 12h e das
13h:30min até as 20h de segunda a sábado e aos domingos das 8h:30min às 12h.
§ 7º - Mercearias e Padarias das 08h:30min às 12h e das 13h:30min até as 20h de
segunda a domingo.
§ 8º - Farmácias das 8h30min às 12h e das 13h:30min até ás 23h de segunda a sábado
e aos domingos das 8h:30min às 12h.
§ 9º - Cabeleireiros, pedicure, manicure, salão de beleza, barbeiros e assemelhados,
das 08h:30min até as 20h de segunda a sábado.
II – Fica autorizado a realização de Prática Desportivas Coletivas, Missas e
Cultos desde que a ocupação não ultrapasse 30% (trinta por cento) da capacidade do
estabelecimento, observando os protocolos exigidos pelo departamento de Saúde.
Art. 3º - Permanece reaberto o parque Arnaldo Weiss no horário
das 13h às 20h de segunda feira a domingo obedecendo os seguintes protocolos,
principalmente o uso de máscara e álcool gel:
PERMITIDO PARA:
- CAMINHADAS (PASSEIOS, CORRIDAS E SIMILARES).
- TREINOS NA PISTA DE MANOBRAS (CONFORME RECOMENDAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE).
- TREINOS DE TIRO DE LAÇO (CONFORME RECOMENDAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE).
NÃO SERÁ PERMITIDO:
- BEBIDAS ALCÓOLICAS.
-AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS PRINCIPALMENTE COMPARTILHAMENTO DE CHIMARRÃO, TERERE E SIMILARES.

Art. 4º - Fica determinado a intensificação de campanhas de
orientação e conscientização acerca de medidas preventivas e imprescindíveis ao
combate da Pandemia.
Art. 5º - Fica suspenso o gozo de férias ou licença dos servidores
públicos municipais da Secretaria de Saúde.
Art. 6º- Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, com
validade até o dia 16 de Dezembro de 2020, ficando revogadas as disposições contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 01 de Dezembro de 2020.

Tobias Ezequiel Taffarel Gheller
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 15/2020
O Município de Bom Sucesso do Sul/PR, torna público que realizará, às 09h01min,
do dia 18/12/2020, na sede da Pref. Municipal, licitação na modalidade de
Tomada de Preços 15/2020, do tipo Menor Preço, visando à Contratação de
empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à construção de
muro de pedra no Cemitério Municipal de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento,

cronograma de execução e memorial descritivo, anexos ao edital, do Município de
Bom Sucesso do Sul, de acordo com Projeto Arquitetônico, orçamento, cronograma
de

execução

e

memorial

descritivo.

Edital

disponível

no

site

www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo ainda ser solicitado pelos e-mails
pregoeiros_bss@hotmail.com ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Informações pelo fone
(46) 3234-1135.
Bom Sucesso do Sul, 01 de dezembro de 2020.

Josiane Folle
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PRAZOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO: A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para iniciar a
execução dos serviços, contados da expedição da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. O prazo máximo para
execução dos serviços é de 03 (três) meses consecutivos, contados da data de expedição dessa Ordem de
Serviço. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura (de 01/12/2020 até
30/11/2021), podendo ser prorrogado por motivo justificado aceito pelas partes.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.
CONTRATADA: MARISA AP. DIVINO GONCALVES – EIRELI - EPP – CNPJ: 17.897.400/0001-44.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo
1.338.08m² a ser executado no acesso ao Centro de Eventos e ao estacionamento da Prefeitura
Municipal, de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo, anexos ao
edital.
PRAZOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO: A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para iniciar a execução dos
serviços, contados da expedição da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. O prazo máximo para execução dos
serviços é de 04 (quatro) meses consecutivos, contados da data de expedição dessa Ordem de Serviço. O contrato
terá vigência de 04 (quatro) meses, contados a partir da sua assinatura (de 01/12/2020 até 30/03/2021), podendo
ser prorrogado por motivo justificado aceito pelas partes.
VALOR E RECURSOS FINANCEIROS: Pela execução do objeto ora contratado o Contratante pagará à Contratada
o valor de R$ 39.933,40 (trinta e nove mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta centavos). Para o
pagamento decorrente à execução do objeto da licitação em epígrafe, recurso próprio, sendo que o pagamento será
efetuado através da dotação orçamentária: 06.00 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de
Obras e Serviços Urbanos; 1545200061.004 – Recapeamento asfáltico e /ou pavimentação com pedras irregulares
construção de calçadas em ruas e avenidas do perímetro urbano; 44.90.51 – Obras e instalações; Despesa:2094.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.
Bom Sucesso do Sul-PR, 01 de Dezembro de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

utilização no CMEI Vovó Helena, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência
constante do Anexo I do Edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o
seu objeto a favor das empresas licitantes fornecedoras abaixo descritas, conforme itens e valores relacionados:
EMPRESA FORNECEDORA: JOSÉ EDSON BLASZCZYK-ME - CNPJ: 33.113.700/0001-41
Item

Descrição do Item

Bom Sucesso do Sul-PR, 01 de Dezembro de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 218/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020 - Processo Licitatório 90/2020). HOMOLOGADO EM 30/11/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.
CONTRATADA: RODO OESTE VEICULOS E PECAS LTDA – CNPJ: 20.290.311/0001-40.
OBJETO: Aquisição de um veículo automotor zero km, Van Minibus Escolar 20 lugares, ano/modelo
2020/2021, conforme especificações, e quantidades descritas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste
Edital, nos termos das condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2020, seus anexos, que fazem parte
do presente instrumento, independentemente de transcrição, e conforme descrito abaixo:
ITEM

1

DESCRIÇÃO DOS ITENS
Veículo Van Minibus Escolar 20 Lugares, zeroquilômetro, com as seguintes características
mínimas:
Ano/modelo
2020/2021
Carro
completo, carroceria e chassis integrados, cor
branco, com capacidade de no mínimo 20 (vinte)
passageiros - Motor movido a combustível diesel S
10, com potência mínima de 128 CV, e deverá
atender as normas de emissões de poluentes:
PROC ONVE7/EURO5. - Itens de segurança
conforme normas do CONTRAN - Poltronas fixas
revestidas em tecido com cintos de segurança
individuais - Ar condicionado (quente e frio), buzina
e câmera de ré - janelas laterais corrediças,
cortinas em todas as janelas - Porta pacote simples
- Acionamento a ar externo e interno - Freios a ar
com sistema de antitravamento ABS - Freio de
serviço com acionamento a ar - Saídas de
emergência no teto, laterais e traseira - Direção
hidráulica - Suspenção elevada - Assistência
técnica completa para chassi e carroceria - Garantia
e assistência técnica de no mínimo 12 (meses) sem
limite de quilometragem. Manual do proprietário.

QUANT. UNID.

MARCA /
MODELO

VALOR
VALOR
TOTAL ITEM
UNIT. (R$)
(R$)

2

1

Unid.

235.000,00

235.000,00

Modelo:
Volare V8L

VALOR DO CONTRATO E PAGAMENTO: O valor total do Contrato é de R$ 235.000,00 (Duzentos e Tinta e
Cinco Mil Reais), pagos até dez dias após a entrega do mesmo. Os pagamentos serão efetuados em até
30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal.
RECURSOS FINANCEIROS: Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária n.º 09.00 – Departamento de Educação, Cultura e Esportes; 09.01 – Divisão
de Ensino; 1236100101.009 – Veículos para o transporte escolar o ou apoio administrativo; 44.90.52 –
Equipamentos e Material de Permanente; Despesa: 1867..
VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
assinatura.
Bom Sucesso do Sul-PR, 01 de Dezembro de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Unid. Qtde.

EMPRESA FORNECEDORA: NORMELIA LOTTERMANN- EPP - CNPJ: 20.132.150/0001-66
Item

Marca:
Marcopolo

Marca

Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto:
Mesa em formato trapézio individual, possibilitando a
formação de grupos de estudo com 6 mesas; Mesa em
formato trapézio, formado por uma mesa e uma cadeira.
Tampo da mesa confeccionada em resina termoplástica ABS
medindo 660 mm x 240 mm x 440 mm com 390 mm de
profundidade dotada de nervuras transversais e longitudinais
para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo
da mesa formado por 03 tubos em aço industrial
retangulares medindo 30 mm x 20 mm e um tubo oblongo
medindo 30 mm x 16 mm. Uma barra em tubo oblongo
medindo 30 mm x 16 mm fixada na parte frontal entre uma
das colunas laterais. Estrutura reforçada com pés e 02
colunas laterais em material plástico evitando corrosão e
desgaste. Cadeira com assento e encosto em resina plástica
virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico,
Unid.
150
MOVEBRINK
marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no
(conj.)
encosto. Assento com medidas mínimas 340 mm x 340 mm,
altura assento/chão 349 mm aproximadamente, fixado por
parafusos. Encosto com medidas mínimas 340 mm x 334
mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira,
fixado por parafusos autoperfurantes. Apresentar junto a
proposta laudo emitido por laboratório quanto a resistência a
flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.
Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em
material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16 mm x 30
mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas
que liga a base do assento aos pés. Apresentar na proposta
termo de garantia do fabricante com firma reconhecida em
cartório, com 60(sessenta) meses de garantia. A empresa
vencedora deverá apresentar amostra do produto.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR:

FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.

Descrição do Item

Marca

Unid.

Qtde.

Conjunto
Merenda
4
lugares:
Mesa
com
tampo
confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com
bordas em PVC em todo seu perímetro, fixada a estrutura
através parafusos. Medindo 183 x 96 cm, com 04 cavidades de
28,5 x 23 cm composto por assentos embutidos em resina REIFLEX
Unid.
5
termoplástica injetada com área útil de 29 x 23 cm. Apresentar Maternal (conj.)
junto a proposta relatório de ensaio da determinação do teor
de chumbo na pintura epóxi-pódas estruturas metálicas dos
móveis, com resultado menor que 0,06% (seis centésimos
por cento) da presença de chumbo. Lado posterior da mesa em
forma de arco com aproximadamente 1710cm de área,
permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da
mesa. Altura tampo/chão 760 mm. Apresentar na proposta
Certificado de Regularidade junto ao IBAMA CTF e Certidão
Negativa junto ao IBAMA. Estrutura de sustentação do tampo
formada por tubos oblongo 20x48 mm, moldado conforme a
curvatura do tampo, tubos 50 x 30 mm nas extremidades da
parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral,
em tubos de aço industrial retangular 80 x 40 mm fazendo a
interligação da estrutura do tampo aos pés,1 barra de
sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular
medindo 50x 30mm. Pés duplos em Formato de SKI
confeccionado sem tubo 50x25mm. Sapatas
dianteiras
medindo 50
x 50mm e
traseira medindo 50 x
150mm,antiderrapantes e também com a função de proteção
da pintura. Apresentar junto à proposta laudo emitido por
laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de
tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros, tubo reto
com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser
comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR
14006/2008. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de
aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura interligada por solda MIG
e pintada através do sistema epóxi pó. Cor da Estrutura:
Branca. Apresentar na proposta termo de garantia do
fabricante com firma reconhecida em cartório, com
60(sessenta) meses de garantia. A empresa vencedora deverá
apresentar amostra do produto.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR:

Valor Unit. Valor Total
(R$)
do item (R$)

440,00

66.000,00

R$ 66.000,00
Valor Unit. Valor Total
(R$)
do item (R$)

2.800,00

14.000,00

R$ 14.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 219/2020

Bom Sucesso do Sul, 01 de Dezembro de 2020.

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2019.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.
CONTRATADO/CREDENCIADO: JORGE MARCO AURÉLIO BIAVATI – matrícula n.º 17/289-L, CPF nº
580.826.389-15.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, PESSOAS FÍSICAS, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA JUNTA
COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS
(VEÍCULOS E MÁQUINAS), DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com as
especificações constantes no Edital de Chamada Pública nº 03/2019.
DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
O CREDENCIADO obriga-se a:
I. Cumprir as instruções declaradas pelo presente edital.
II. Divulgar os leilões através dos meios de comunicação, observando os padrões adotados ou estabelecidos pelo Município de
Bom Sucesso do Sul,
III. Anunciar o leilão, ressalvadas as hipóteses previstas em legislação especial, pelo menos 3 (três) vezes em jornal de grande
circulação.
IV. Fotografar os veículos a serem ofertados e dispor de sistema audiovisual para apresentação dos lotes durante a realização
dos leilões.
V. Providenciar cópias dos editais de leilão, contendo o texto com a regra do certame e anexo com a relação dos bens e valores,
em número compatível com a expectativa de público gerada pela quantidade de lotes ofertados.
VI. Dispor de recursos de tecnologia de informação visando à promoção e divulgação de leilão público eletrônico via web, de
modo a permitir a participação de potenciais clientes onde quer que estes estejam.
VII. Dispor de pessoal próprio para a prestação de todos os serviços necessários à realização do certame e a sua prestação de
contas.
VIII. Conduzir o leilão utilizando-se de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução.
IX. No início de cada leilão, exibir a carteira de exercício profissional ou o título de habilitação, fornecidos pela Junta Comercial.
X. Conduzir a sessão pública do leilão, tanto presencial quanto eletrônica.
XI. Conduzir os leilões dentro dos padrões e critérios estabelecidos pela legislação em vigor.
XII. Anteriormente ao leilão, tornar conhecidas as condições dos veículos, exigências de participação, informações relativas ao
arremate e condições de pagamento, da entrega dos bens e obrigações dos arrematantes e demais disposições constantes
no edital de leilão.
XIII. Receber os valores correspondentes ao pagamento dos lotes, para posterior prestação de contas, informando ao Município
de Bom Sucesso do Sul o valor exato da arrematação no dia do certame.
XIV. Os valores recebidos dos arrematantes (cheque ou espécie), deverão ser depositados pelo Leiloeiro Público Oficial no
próximo dia útil a contar da data de realização do leilão, em conta leilão. Nos casos em que o retardamento da efetivação
do pagamento dos lotes arrematados seja decorrente de negligência ou imperícia do leiloeiro, a multa estipulada no edital
deverá ser por ele suportada.
XV. Adotar as medidas legais cabíveis, na hipótese de o arrematante não efetuar o pagamento no prazo marcado.
XVI. Apresentar ao Município, a prestação de contas final com todos os recibos, atas, relatórios, notas de venda e documentos
pertinentes ao procedimento de leilão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de realização do certame.
XVII. O Relatório de Leilão, deverá ser disponibilizado pelo leiloeiro de forma impressa, devidamente assinado e, em planilha
eletrônica, e deverá conter informações correspondentes aos lotes retirados antes da abertura do certame, lotes vendidos
e não vendidos, nome, CPF ou CNPJ dos arrematantes, número das Notas de Venda, valor da avaliação e venda dos bens.
XVIII. As Notas de Venda serão disponibilizadas pelo leiloeiro em 02 (duas) vias, contendo as informações dos veículos,
arrematantes e valores, sendo que uma via ficará arquivada no processo de Leilão e a outra, será entregue ao arrematante,
por ocasião da retirada do(s) veículo(s).
XIX. Cumprir todas as disposições contidas no Decreto Federal nº 21.981/1932, que regula a profissão de leiloeiro, bem como
os demais atos normativos aplicáveis.
XX. Manter sigilo sobre as informações recebidas, preservando a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas, assim como de quaisquer outros dados cuja publicidade seja restringida pela legislação vigente.
DO PAGAMENTO
Receber os valores correspondentes ao pagamento dos lotes, para posterior prestação de contas, informando ao MUNICÍPIO
DE BOM SUCESSO DO SUL-PR o valor exato da arrematação no dia do certame.
Os valores recebidos dos arrematantes (cheque ou espécie), deverão ser depositados pelo Leiloeiro Público Oficial no próximo
dia útil a contar da data de realização do leilão, em conta leilão. Conta esta, aberta para cada leilão a ser realizado, e informada
no Termo de Compromisso.
Nos casos em que o retardamento da efetivação do pagamento dos lotes arrematados seja decorrente de negligência ou
imperícia do leiloeiro, a multa estipulada no edital deverá ser por ele suportada.

Nos termos do artigo 24 do Decreto n° 21.981/1932, fica definida a percentagem de 5% (cinco por cento) sobre o montante
arrecadado no leilão como taxa de comissão a ser paga ao leiloeiro pelo arrematante.
As despesas relativas aos serviços especificados na execução do leilão, correrão por conta de taxa de comissão do leiloeiro,
conforme previsto no artigo 24, parágrafo único, do Decreto nº 21.981/1932, arcada pelo arrematante, sem ônus para o
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR.
Receber os valores correspondentes ao pagamento dos lotes, para posterior prestação de contas, informando à Comissão de
Leilão do Município o valor exato da arrematação no dia do certame.
Os valores recebidos dos arrematantes (cheque ou espécie), deverão ser depositados pelo Leiloeiro Público Oficial no próximo
dia útil a contar da data de realização do leilão, em conta leilão. Nos casos em que o retardamento da efetivação do pagamento
dos lotes arrematados seja decorrente de negligência ou imperícia do leiloeiro, a multa estipulada no edital deverá ser por ele
suportada.
DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
O credenciamento de natureza jurídica precária e sem ônus para o MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR, será conferido
pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, desde que atendidas às disposições legais Art. 57 da Lei Federal nº
8.666/93, e desde que permaneça o interesse do Município na manutenção deste sistema, assim como reste comprovada a
vantagem e o interesse da Administração Pública.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 216/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020 - Processo Licitatório 85/2020). HOMOLOGADO EM 30/11/2020.

Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 53/2020, que teve como
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais escolares como mesas e carteiras para

VALOR E RECURSOS FINANCEIROS: Pela execução do objeto ora contratado o Contratante pagará à Contratada
o valor de R$ 38.714,98 (trinta e oito mil e setecentos e quatorze reais e noventa e oito centavos). As
despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento Municipal, à conta da seguinte dotação:
06.00 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos;
1545200061.0050 – Execução de obras públicas 44.90.51 – Obras e instalações; Despesa:1533.

Bom Sucesso do Sul-PR, 01 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 47/2020 (Processo Licitatório 88/2020)
De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com a Ata de

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISODE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 180/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2020
OBJETO: Contratação de empresa para FORNECIMENTO e LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO
PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO
EXECUTIVO MUNICIPAL, conforme descrição mínima em edital.

PRAZO DE IMPLANTAÇÃO: até 10(dez) dias uteis a contar a partir da homologação e assinatura do
contrato.
PRAZO DE VIGENCIA: 12(doze meses) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos de acordo com o art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
ABERTURA: Dia 15 de dezembro de 2020, as 09:00 horas.
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras
e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro Saudade
do
Iguaçu-Pr.,
telefone
No.
(046)
3246-1166
ou
pelo
site:
http://saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php
Saudade do Iguaçu, 01 de dezembro de 2020.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Sudoeste do
Paraná - CIRUSPAR, Sr. Raul Camilo Isotton, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas
estatutariamente e, em conformidade com o que estabelece a cláusula 10ª inciso II do Estatuto Social,
CONVOCA os representantes legais dos municípios consorciados e os futuros Prefeitos Municipais já
eleitos que assumirão seus cargos a partir de 01 de janeiro de 2021, para participarem da ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2020, - sexta feira -, excepcionalmente de
forma virtual por meio da plataforma zoom, transmitida da sede da AMSOP em Francisco Beltrão - PR,
sendo o link da reunião divulgado um dia antes da assembleia, em primeira convocação as 10h00 com a
presença de quórum mínimo de 2/3 dos consorciados aptos a votar e, em segunda convocação às 10h30
com qualquer número de votantes conforme quorum estabelecido na cláusula 11ª do estatuto, para
deliberarem sobre a seguinte pauta do dia:


Panorama atual do consórcio



Eleições para Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal – 2021/2022



Orçamento 2021



Contrato de Rateio 2021



Assuntos Gerais.

Segundo estabelece a Cláusula 13ª. do participarão da Assembleia Geral os Chefes do Poder Executivo
de cada ente federado consorciado (atuais e eleitos), na impossibilidade do prefeito comparecer, deve
providenciar a procuração, outorgando poderes de representação e voto e encaminhá-la para o e-mail
ciruspar@ciruspar.pr.gov.br e depois a original via correio.
Atenciosamente,
Em, 01 de dezembro de 2020

Raul Camilo Isotton
Presidente
CIRUSPAR

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ERRATA Nº 01
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020 – PROCESSO Nº 236/2020
O Município de Pato Branco, através da Comissão Permanente de Licitações,
torna público aos interessados no Edital de Tomada de Preços nº 18/2020 Processo nº 236/2020, destinado à contratação de empresa especializada em
instalações elétricas para execução de instalações elétricas com materiais e
instalação de quadros de proteção, distribuição e medição de energia elétrica,
para adequações nas dependências do Ginásio de Esportes Dolivar Lavarda,
localizado no bairro La Salle em Pato Branco - PR, atendendo as necessidades
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de
Engenharia e Obras, que diante da solicitação levada a termo pela Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras através do protocolo nº 426379, ficam
retificados os seguintes itens, passando a viger conforme segue: 2.3.1 - O preço
máximo admitido para cotação
do 14.896.759/0001-09
presente objeto é de R$ 72.534,39 (setenta e
CNPJ
dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). 19.11 - Para
suporte da despesa do objeto da presente licitação será empregada a Dotação
Orçamentária: 16 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER - 16.02
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER - 278120041.2.112000 Reforma
e Manutenção dos Polos Esportivos - 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E
INSTALACOES – Despesa: 960 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres) –
Desdobramento: 9103. Em cumprimento ao Art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, e em
razão da retificação dos termos do edital, o recebimento dos Envelopes nº 01
(um), contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02 (dois),
contendo a Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as 09 HORAS, do
dia 21 DE DEZEMBRO DE 2020. A data para emissão e atualização do
Certificado de Registro Cadastral, nos termos do Item 10.1.1.1 passará a ser até
o dia 16 DE DEZEMBRO DE 2020. Todas as alterações do edital se estendem
aos seus anexos, inclusive quanto a minuta contratual. As demais condições do
Edital permanecem inalteradas. Pato Branco, 01 de dezembro de 2020. Gizeli
Cristina Mattei - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Portaria nº
409/2020.

08.01
10
10.301
10.301.0043
2.125

B4

Edição nº 7779

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.814, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020
Abre Crédito Suplementar no exercício de 2020 no valor
de R$ 960.000,00(novecentos e sessenta mil reais).
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.461, de
26dedezembro de 2019,
D E C R E T A:
Art. 1º Altera o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano
Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:
Programa Especificação
Valor R$
0006
Delegacia e Junta de Serviço Militar
10.000,00
0035
Proteção ao Consumidor
5.000,00
0004
Supervisão e Acompanhamento Jurídico
7.000,00
0018
Planejamento Urbano
5.000,00
0007
Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento
7.000,00
0010
Administração de Recursos Humanos
30.000,00
0039
Manutenção do Ensino
715.000,00
0043
Manutenção da Saúde
144.000,00
0024
Assistência Comunitária
27.000,00
0027
Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias
5.000,00
0025
Desenvolvimento Tecnológico
5.000,00
0015
Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento
-5.000,00
0024
Manutenção dos Serviços Rodoviários
-101.000,00
0039
Manutenção do Ensino
-715.000,00
0043
Manutenção da Saúde
-139.000,00
Art. 2º Altera a açãoda Lei nº 5.380/2019 e alterações posteriores da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2020, conforme segue:
Ação
Especificação
Valor R$
2.006
10.000,00
Manter a Atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar
2.086
5.000,00
Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veiculo e
construção de sede própria.
2.237
7.000,00
Manutenção das atividades da Procuradoria
2.327
5.000,00
Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo

1
2.216
2.013
2.096
2.099
2.276
2.125
2.130
2.124
2.131
2.129
2.202
2.208
2.054
2.243
2.019
2.031
2.095
2.254
2.098
2.114
2.123

Manutenção das atividades do Departamento Administrativo
Custear Inativos e Pensionistas
Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos

Manutenção das atividades do FUNDEB 40%
Manutenção do Ensino Fundamental
Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e
Preventivos
Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Central
Manutenção do Programa Agentes Endêmicos
Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental
Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica
Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social
Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica
Manter Atividades do Departamento de Desenvolvimento
Manutenção do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de
Processamento de Dados
Manutenção do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de
Processamento de Dados
Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo
Manutenção dos Centros de Educação Infantil
Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
Manutenção das atividades do FUNDEB 60%
Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC
- Unidade central e UBs - Unidades Básicas
Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal

7.000,00
30.000,00
5.000,00
350.000,00
360.000,00
22.000,00
10.000,00
32.000,00
45.000,00
35.000,00
7.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
-101.000,00
-5.000,00
-360.000,00
-350.000,00
-99.000,00
-40.000,00

Art. 3º Abre no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um
Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 960.000,00(novecentos e
sessenta mil reais) na classificação funcional programática abaixo:
Código
Especificação
Valor R$
02
GOVERNO MUNICIPAL
02.03
DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
04
Administração
04.122
Administração Geral
04.122.0006
Delegacia e Junta de Serviço Militar
2.006
Manter a Atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar
3.1.90.11 – 000(21)
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoas Civil
10.000,00
02.06
UNIDADE DO PROCON
14
Direitos da Cidadania
14.422
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.422.0035
Proteção ao Consumidor
2.086
Manutenção das atividades do PROCON, aquisição de veiculo e
construção de sede própria.
3.3.90.36 – 000 (61)
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
5.000,00
Código
Especificação
Valor R$
03
PROCURADORIA
03.01
PROCURADORIA
03
Essencial à Justiça
03.091
Defesa da Ordem Jurídica
03.091.0004
Supervisão e Acompanhamento Jurídico
2.237
Manutenção das atividades da Procuradoria
3.1.90.46 – 000 (67)
Auxilio – Alimentação
2.000,00
3.3.90.36 – 000(72)
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
5.000,00
Sub Total
7.000,00
Código
Especificação
Valor R$
04
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
04.02
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
15
Urbanismo
15.451
Infra Estrutura Urbana
15.451.0018
Planejamento Urbano
2.327
Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo

Código
08
08.03
10
10.302
10.302.0043
2.130
3.1.90.11–303(1235)
3.1.90.16–303(1237)
Subtotal
08.04
10
10.305
10.305.0043
2.124
3.1.90.13–303 (1303)
3.1.90.16–303(1305)

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Especificação

5.000,00
5.000,00
10.000,00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Saúde
Vigilância Epidemiológica
Manutenção da Saúde
Manutenção do Programa Agentes Endêmicos
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

10.02
22
22.661
22.661.0027
2.054
3.1.90.13 – 000 (680)
Código
17
17.03
19
19.573
19.573.0025
2.243
3.3.90.36 – 000 (994)
Total

DIÁRIO DO SUDOESTE
2 de dezembro de 2020
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - CNPJ: 76.995.448/0001-54
SEDE ADMINISTRATIVA: RUA CARAMURU Nº. 271 – CENTRO - PRAZO DETERMINADO: 01 ANO VÍNCULO DE TRABALHO: CLT - FORMA DE RESCISÃO: Artigo 481 da CLT.
CONTRATADA
EMPREGO PÚBLICO
VIGÊNCIA PRORROGADO ATÉ
Denize Regina Maggi
Professora – PSS
02/12/2021
Jocelia Bacher Lima
Professora – PSS
02/12/2021
Pato Branco, em 02 de dezembro de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
Nº PORTARIA
676
25.000,00
5.000,00

Auxilio Alimentação

2.000,00
32.000,00

Vigilância Sanitária
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

30.000,00
10.000,00
5.000,00
45.000,00

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
Manutenção da Saúde
Prestação de Serviços para assistência farmacêutica básica
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Auxilio Alimentação

20.000,00
5.000,00
10.000,00
35.000,00
Valor R$

Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência Comunitária
Assistência Comunitária
Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social
Auxílio-Alimentação
Manutenção do CRAS – Proteção Social Básica
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Especificação
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Indústria
Promoção Industrial
Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias
Manter Atividades do Departamento de Desenvolvimento
Obrigações Patronais
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Ciência e Tecnologia
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Desenvolvimento Tecnológico
Manutenção do Dep. de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de
Processamento de Dados
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

7.000,00
20.000,00
Valor R$

5.000,00
Valor R$

NOME
PAULO VICENTE STEFANI

ASSUNTO
EXONERA A PEDIDO

DATA
23/11/2020

694
LETICIA MORENO DE BARROS
EXONERA A PEDIDO
30/11/2020
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 02 de dezembro de 2020, respectivamente,
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017.

CÂMARA MUNCIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020
Face ao constante nos autos, HOMOLOGO o processo nº 93/2020, referente ao Pregão
Eletrônico 001/2020, de 10 de novembro de 2020, tipo “menor preço”, com critério de
julgamento “menor preço global”, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para fornecimento e montagem de móveis sob medida para atendimento das
necessidades da Câmara Municipal de Pato Branco, de acordo aos projetos e
especificações estabelecidas no edital, em favor da empresa INOVATTA INDÚSTRIA DE
MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.309.254/0001-01, no valor total de R$
33.420,00 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte reais). Pato Branco, 01 de Dezembro de
2020. MOACIR GREGOLIN - Presidente

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS
015/2020 – PMM
O município de Mangueirinha torna público para o
conhecimento dos interessados que o Edital de Tomada de
Preços 015/2020 – PMM, referente a seleção de propostas
visando à contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para construção sob regime de
empreitada global da Ampliação e Reorganização da área de
Dispensação de Medicamentos da farmácia central em anexo a
Unidade Central de Saúde, sito à Rua Barão do Rio Branco
nesta municipalidade com área de 328,30m², fica revogado,
amparado no caput do artigo 49 da Lei 8.666/83, conforme
decisão circunstanciada que encontra-se no respectivo processo
licitatório.
Mangueirinha, 01 de dezembro de 2020.

5.000,00
960.000,00.

Publique-se
Departamento de Licitação

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face à despesa com a abertura do
Crédito Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total das dotações
orçamentárias:
Código
Especificação
Valor R$
05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
05.03
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
04
Administração
04.129
Administração de Receitas
04.129.0015
Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento
2.019
Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização
4.4.90.52 – 510 (279) Equipamentos e Material Permanente
-5.000,00

4
Código
06
06.02
15
15.453
15.453.0020
2.031
4.4.90.52 – 0 (382)
Código
07
07.02
12
12.365
12.365.0039
2.095
3.1.90.11 – 103(1421)
12.361
12.361.0039
2.254
3.1.90.11 – 104(1394)
07.03
12
12.361
12.361.0039
2.098
3.1.91.11 – 101(1472)
Código
08
08.01
10
10.301
10.301.0043
2.114
3.1.90.11 – 303(1075)
2.123
3.1.90.11 – 494(1119)

Especificação
SECRETARIA MUNICIPA DE ENGENHARIA, OBRAS E
SERVICOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Urbanismo
Transporte Coletivos Urbanos
Manutenção dos Serviços Rodoviários
Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo
Equipamentos e Material Permanente
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Educação
Educação Infantil
Manutenção do Ensino
Manutenção dos Centros de Educação Infantil
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino
Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
DEPARTAMENTO DE ENSINO
Educação
Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino
Manutenção das atividades do FUNDEB 60%
Obrigações Patronais
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
Saúde
Atenção Básica
Manutenção da Saúde
Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde
da UC - Unidade central e UBs - Unidades Básicas
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Total

Valor R$

Edital de Retificação

-101.000,00
Valor R$

-5.000,00

-360.000,00

A Associação Empresarial de Pato Branco – ACEPB, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Edital de Convocação, publicado nas datas de 08 de outubro, 27 de
outubro e 10 de novembro, vem retificar o horário de votação passando a constar a
seguinte redação:
Onde se lê: das 19h às 21h, leia-se das 13h30 às 19h30.

-350.000,00
Valor R$

As demais disposições permanecem inalteradas.

-99.000,00
-40.000,00
-960.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

5.000,00
Valor R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Administração
Administração Geral
Coordenação
e
Administração
da
Secretaria
de
Planejamento
2.216
Manutenção das atividades do Departamento Administrativo
3.1.90.13 – 000(145) Obrigações Patronais
05.05
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04
Administração
04.128
Formação de Recursos Humanos
04.128.0010
Administração de Recursos Humanos
2.013
Custear Inativos e Pensionistas
3.1.90.03 – 000(318) Pensões do RPPS e do Militar
Código
Especificação
07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.02
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
12
Educação
12.365
Educação Infantil
12.365.0039
Manutenção do Ensino
2.096
Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação
de veículos
3.1.90.46 – 103(1444) Auxilio Alimentação
07.03
DEPARTAMENTO DE ENSINO
12
Educação
12.361
Ensino Fundamental
12.361.0039
Manutenção do Ensino
2.099
Manutenção das atividades do FUNDEB 40%
3.1.90.11–102 (1473) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2.276
Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.11–104 (1479) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Código
Especificação
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.01
ATENÇÃO BÁSICA
10
Saúde
10.301
Atenção Básica
10.301.0043
Manutenção da Saúde
2.125
Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas
Educativos e Preventivos
3.1.90.46–303 (1132) Auxilio Alimentação
3.3.90.39–303 (1136) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Total
Código
Especificação
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20.000,00
2.000,00
22.000,00
Valor R$

3
3.1.90.46–303(1306)
Subtotal
10.304
10.304.0043
2.131
3.1.90.11–494(1279)
3.1.91.13- 494(1290)
3.1.90.16–510(1284)
Subtotal
08.05
10
10.303
10.303.0043
2.129
3.1.90.11–303(1329)
3.1.90.16–303(1326)
3.1.90.46–303(1327)
Subtotal
Código
09
09.04
08
08.244
08.244.0024
2.202
3.1.90.46 – 000 (571)
2.208
3.1.90.11 – 934 (584)
Código
10

2
3.3.90.36–000(115)
Código
05
05.02
04
04.122
04.122.0007

Publicações legais

3.1.90.46–303 (1132)
3.3.90.39–303 (1136)

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.818, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020
Institui medidas para enfrentamento do
Coronavírus (Covid-19).
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o Estado de Emergência instituído pelo Decreto nº 8.641, de 20 de
março de 2020;
CONSIDERANDO o aumento expressivo do número de casos de COVID 19, não só no
Município de Pato Branco, mas em todo país, o que consequentemente acarreta o aumento no número
de consultas nas Unidades Sentinelas de COVID-19 no Município, bem como na taxa de ocupação
hospitalar,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam suspensas por um período de 15 (quinze) dias, festas e confraternizações
em casas, clubes, associações recreativas e afins e salões de festas em condomínios.
§ 1º Os eventos já agendados deverão se reportar a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Ficam suspensos por um período de 15 (quinze) dias os esportes coletivos nos
espaços públicos.
Art. 3º Todas as normas de segurança, permanecem inalteradas, nos termos do Decreto
nº 8.641, de 20 de março de 2020.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 1º de dezembro de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

ATENÇÃO BÁSICA
Saúde
Atenção Básica
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas
Educativos e Preventivos
Auxilio Alimentação
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Sub Total
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Manutenção da Saúde
Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Central
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

7.000,00

30.000,00
Valor R$

5.000,00

350.000,00
360.000,00
Valor R$

20.000,00
2.000,00
22.000,00
Valor R$

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2020
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de
Preços nº 25/2020, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu
habilitar as seguintes proponentes:
Nº
EMPRESA
PORTE
1

SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA

2

DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

3 F H KURPEL E CIA LTDA
E inabilitar a seguinte proponente:
Nº
EMPRESA

EPP
DEMAIS
ME

PORTE
5
1 REGULAR REGULARIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ME
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a
comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que
se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Chopinzinho, 01 de dezembro de 2020.
presidente da comissão : Josiane Moschen
membros da comissão :Roberto Alencar Przendziuk
Neide Marinez Caldato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 156/2020 – Pregão Presencial nº 96/2020 – Contratante:
Município de Coronel Vivida. Detentora: R. A. CATTUCI - EIRELI, CNPJ nº 16.697.927/0001-62. Objeto:
registro de preços para futuros e eventuais serviços de instalação, manutenção e higienização de
aparelhos de ar condicionado e manutenção corretiva em eletrodomésticos. Valor total estimado R$
61.980,00. Prazo: 12 meses, de 24.11.2020 a 23.11.2021. Coronel Vivida, 23 de novembro de 2020.
Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 215/2020. Contratante: Município de Chopinzinho – PR.
Contratada: Artefatos de Cimento AZ Ltda. CNPJ: 21.977.522/0001-18. Objeto: Acréscimo de valore e dilatação
do prazo de execução do contrato por mais 04 (quatro) meses. Novo prazo de Execução: 10/08/2021. Valor do
Acréscimo: R$ 350.133,47, passando o valor total do contrato a ser de R$ 1.940.924,58. Origem: Tomada de
Preços nº 10/2020. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura:
30/11/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Alexandro Zanoni, pela Empresa.

Oração para pedir uma graça

Meu Jesus, eu vos depositei toda minha confiança.
Vós sabeis de tudo, Pai e Senhor do universo, sois o Rei dos reis
Vós que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a viver,
o leproso a sarar Vós que vedes as minhas angústias, as minhas lágrimas.
Bem sabes Divino Amigo como preciso alcançar de Vós esta grande Graça (pedir a graça com fé)
A minha conversa Convosco Mestre, me dá animo e alegria para viver.
Só de Vós espero com fé e confiança (pedir a graça com fé)
Fazei Divino Jesus que antes de terminar esta conversa que terei Convosco durante 9 dias eu alcance esta Graça que peço com Fé.
Com gratidão publicarei esta oração para que outros que precisem de Vós, aprendam a ter Fé e confiança na Vossa Misericórdia. Ilumine meus passos, assim como
o sol ilumina todos os dias o amanhecer e testemunha a nossa conversa.Jesus tenho confiança em Vós. Cada vez mais aumenta a minha fé.
(Fazer essa oração por 9 dias consecutivos.
Publicar logo depois publicar) M.S.

