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Falta de profissionais inviabiliza
abertura de leitos no Sudoeste
Divulgação Sesa

Divulgação

A crescente de
casos de covid-19
no estado levou
o Governo do
Paraná a reativar
leitos exclusivos
da doença.
Foram retomados
573 leitos em
diversas regiões,
porém, nenhum
no Sudoeste.
A justificativa
está na falta de
profissionais
de saúde para
compor as
equipes de
atendimento. PÁG. 6

PM APREENDE 175KG DE
MACONHA NA REGIÃO
Em ação da Operação Sinergia, policiais militares
apreenderam quinta-feira (3) na PR-592, em Nova
Prata do Iguaçu, 175kg de maconha. O condutor de
um Renault/Sandero, que estava carregado com a
droga, tentou fugir, mas foi preso em flagrante. PÁG. 13

100% vegan
O aumento do número de veganos e vegetarianos
pelo mundo tem mudado a forma de consumo e,
consequentemente, a cadeia industrial precisa se
adaptar a esse público.

| CIDADE

| SEGURANÇA

Projeto da Vó
Pedrinha promove
campanha de
Natal PÁG. 5

Criança
morre após ser
atropelada
pelo bisavô PÁG. 13
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Matrículas para
Educação de Jovens e
Adultos semipresencial
no Sesi estão abertas
GElSon BAmpi/SiStEmA FiEp

Com plataforma de ensino própria, o curso de EJA do Sesi é feito por módulos
Assessoria
Com objetivo de incentivar que jovens e adultos
que não concluíram a Educação Básica (Ensino Fundamental, anos finais, e
Médio) voltem a estudar,
o Sesi está com matrículas
abertas para EJA, destinadas à comunidade em geral, com prioridade para
colaboradores da indústria. As aulas são ofertadas
na modalidade semipresencial e são destinadas
a maiores de 18 anos que
tenham interrompido os
estudos.
“Ainda existem muitos funcionários da indústria que não concluíram a
Educação Básica e têm in-

teresse em retomar os estudos. Por isso, oferecemos
essa oportunidade de elevação da escolaridade, em
especial aos industriários
do Paraná”, afirma Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep.
Com plataforma de ensino on-line própria, o curso de EJA do Sesi é feito
por disciplinas (módulos),
cursadas uma de cada vez.
Todas as turmas têm uma
ordem fixa de disciplinas
a ser seguida e as matérias podem durar de duas
semanas a três meses. Os
interessados em cursar a
EJA podem começar o curso no início de cada módu-

lo, basta que tenha acesso
a um computador ou celular conectado à internet e
disponibilidade para comparecer ao encontro presencial semanal, com duração de quatro horas. Com
isso, há várias possibilidades de entrada ao longo do
ano.
A matrícula, gratuita para colaboradores
das indústrias contratantes do Sesi, deve ser feita
na unidade do Sesi onde
o estudante vai participar
do encontro presencial. O
material didático próprio
fica disponível on-line e
não há custos extras. Para
saber mais, acesse: sistemafiep.org.br/eja.

Câmara cria comissão para
acompanhar a Década do
Envelhecimento Saudável
Assessoria
A comissão foi criada
por indicação da deputada
federal Leandre Dal Ponte
(PV) e já conta com pelo menos 14 deputados; Década
do Envelhecimento Saudável foi declarada pela OMS
Por indicação da deputada, a Câmara dos Deputados vai criar uma comissão
externa para acompanhar
e debater políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável, alinhada
às diretrizes da Organização
Mundial da Saúde (OMS),
durante a Década do Envelhecimento Saudável (2020
- 2030).
A criação da comissão
foi garantida em um ato do
presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia,
no dia 27 de novembro. O
ato da presidência enfatiza
que a comissão externa não
terá nenhum ônus para a
Casa. Ao menos, 14 deputados já fazem partem da nova
comissão.
De acordo com a proponente, a década do Envelhecimento
Saudável
2020-2030 é a principal es-

DivulGAção

Câmara vai criar uma comissão para acompanhar e debater
políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável
tratégia para alcançar esse
objetivo, com base na Estratégia Global da OMS sobre
Envelhecimento e Saúde, no
Plano de Ação Internacional das Nações Unidas para
o Envelhecimento e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda das
Nações Unidas 2030.
Nesta semana, Leandre
participou de uma reunião
virtual com o secretário Nacional da Pessoa Idosa, Antônio Costa, representantes
da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), e deputadas federais para debater a criação da comissão
externa da década do enve-

lhecimento.
“O Brasil envelhece muito rapidamente. Costuma dizer que, em breve, no Brasil, nós teremos mais avós
e avôs do que netinhos. Então, precisamos pensar e desenvolver políticas públicas
para preparar o nosso País
para receber a população
brasileira, que envelhece rápido. E conscientizar os brasileiros para um envelhecimento saudável. Por isso, a
OMS criou a Década do Envelhecimento. E esta comissão terá a função de caminhar de mãos dadas com a
organização internacional”,
afirmou Leandre Dal Ponte.

Reeleição de Maia e Alcolumbre é admitida
por quatro ministros do STF
Agência Brasil
A possibilidade de reeleição dos presidentes da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do
Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP) já foi admitida por quatro ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF). A Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADIn) é do PTB. Nela a sigla
pede para que seja proibida a recondução dos presidentes das casas legislativas
do Congresso. O julgamento ocorre em plenário virtual, no qual os ministros têm
um prazo para incluir os votos no sistema, sem votação
oral, discussão e sem trans-

missão pela TV Justiça.
Ainda nesta madrugada
o ministro Gilmar Mendes,
relator do caso, votou pela
possibilidade de reeleição.
No entendimento dele, Maia
e Alcolumbre podem se reeleger, mas deve haver uma
regra para que seja permitida apenas uma recondução. Neste caso, o ministro
votou para que a regra passe a valer a partir da próxima legislatura, em 2023.
Até o fechamento desta reportagem, Mendes já havia sido acompanhado pelos
ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo
Lewandowski.
Entre os ministros que

já votaram, apenas o Nunes
Marques acompanhou Gilmar Mendes parcialmente.
Novato na Corte ele concordou com a regra de apenas
uma reeleição, mas defendeu que a regra deveria ser
aplicada desde já, o que impediria a reeleição de Maia
e Alcolumbre. “Se o presidente da República pode ser
reeleito uma única vez – corolário do princípio democrático e republicano – por
simetria e dever de integridade, este mesmo limite
deve ser aplicado aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”,
justificou Nunes Marques
em seu voto.
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Alep inicia votação da LDO para 2021
Projeto de lei 248/2020 que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo
ano integra a pauta de votação da sessão plenária de segunda-feira (7)
Assessoria
Os deputados estaduais iniciam na próxima segunda-feira (7) a análise
do projeto de lei 248/2020
que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para o ano de 2021. A proposta aguarda apresentação
do parecer do relator na Comissão de Orçamento, deputado Tiago Amaral (PSB), votação na própria Comissão
para, posteriormente, ser
analisada por todos os deputados em plenário.
A LDO, conforme o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná,
deve ser votada no primeiro semestre. Mas neste ano
em razão da pandemia do
coronavírus, os deputados
estaduais optaram por postergar a votação da proposta, não realizando o recesso
parlamentar de meio de ano,
em razão da necessidade do
Poder Legislativo continuar atuando para a votação
de matérias, dos deputados
e também do Poder Executivo, para o enfrentamento da
pandemia.

LDO

O texto original, envia-

DÁLIE FELBERG/ALEP

Deputados iniciam análise da LDO com emenda que
garante recursos para a compra de vacina contra a covid-19
do pelo Poder Executivo à
Assembleia em abril, previa para o exercício de 2021
uma receita bruta de R$ 64
bilhões e uma receita liquida de R$ 47,7 bilhões. Em
relação à meta tributária,
a receita corrente prevista,
em razão do efeito coronavírus, é de R$ 36,8 bi. Sem
o efeito coronavírus a previsão era de R$ 38,9 bi.
Aberto o prazo para a
apresentação de emendas

pelos deputados estaduais,
a Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado
Evandro Araújo (PSC), recebeu 122 emendas. Também
foram anexadas ao texto
original mais algumas alterações propostas pelo próprio Poder Executivo, entre
elas a que acrescenta o art.
49 ao projeto de lei autorizando o Poder Executivo a
“alocar, por meio de programas e ações, reforço de

Da Redação ADI-PR Curitiba
dotação orçamentaria para
atender na área da saúde o valor de R$ 100 milhões para aquisição de vacinas contra o Coronavírus
(covid-19)”.
A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração
e execução da Lei de Orçamento Anual (LOA). Ela
fixa as metas e as prioridades da administração estadual, os eventuais ajustes
do plano plurianual (PPA),
as metas fiscais e as projeções de receitas e despesas.
Uma de suas funções básicas é harmonizar a implementação da LOA com os
objetivos de médio e longo prazo da administração
pública. A LDO também faz
um diagnóstico dos potenciais riscos fiscais e orçamentários, detalha os passivos contingentes e as
demandas judiciais, além
de trazer esclarecimentos sobre o cumprimento
das metas fiscais do exercício anterior. Os propósitos e a natureza da LDO
estão previstos no artigo
133 da Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal 101, de maio
de 2000.

Mourão: assessores do presidente procuram
distorcer fatos sobre minhas ações
Estadão Conteúdo
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na
sexta-feira (4), que existe
“certa incompreensão” no
seu relacionamento com o
presidente Jair Bolsonaro
fruto de “intrigas palacianas”. Mourão citou que parte dos assessores do chefe
do Planalto “distorcem fatos” sobre as ações realizadas pela vice-presidência.
“Muitas vezes há incompreensão de parte de alguns
assessores do próprio presidente que procuram distorcer fatos e levar uma outra realidade em relação às
ações que eu tenho procurado realizar”, disse em entrevista ao jornalista e advogado Paulo Roque.
Mourão ressaltou que
seu relacionamento com o
presidente é baseado na “lealdade e disciplina intelectual”.
Ao citar que guia seu trabalho para assessorar Bolsonaro “na difícil tarefa de governar o País”, o vice-presidente
foi questionado se estava
conseguindo realizar a tarefa.
“Em muitos aspectos
sim (consigo ajudar), outros

muitas vezes há uma certa incompreensão, mas isso
eu coloco sempre fruto das
intrigas palacianas que são
comuns em todo e qualquer
governo”, disse. Na visão de
Mourão, “o vice-presidente
tem que ter a disciplina intelectual para entender quais
são as linhas mestras traçadas pelo titular do governo”.
“O vice-presidente, apesar de ter nomezinho na
urna, vem como força de
acompanhamento, mas não
como ator principal desse
filme”, comentou. Recentemente, Mourão e Bolsonaro
divergiram sobre assuntos
relacionado a vacina contra
a covid-19 e as eleições nos

Estados Unidos. O vice-presidente destacou que lida
com os “ruídos” na relação
com Bolsonaro “da forma
mais calma possível”.
“Eu tenho sido extremamente leal nas minhas atividades, extremamente coerente na minha maneira de
pensar e na maneira de buscar assessorar o presidente”,
disse. “Há um ruído, a gente
espera que passe e aí a gente acomoda as coisas, sem
fazer daquilo um cavalo de
batalha, sem transformar
esse ruído em algo muito
maior do que ele é, um mero
ruído”, acrescentou.
Na entrevista, indo na
linha contrária de Bolsona-

jornalismo@adipr.com.br

LDO

Os deputados estaduais iniciam na próxima segunda-feira, 7, a análise do projeto de lei que trata da Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2021.
O deputado Tiago Amaral (PSB), relator da Comissão
de Orçamento, vai apresentar o parecer que posteriormente será analisada por todos os deputados em plenário. A receita corrente prevista, em razão do efeito coronavírus, é de R$ 36,8 bi. Sem o efeito coronavírus a
previsão era de R$ 38,9 bi.

Em alerta

Secretário da Saúde, Beto Preto, disse que novos
leitos exclusivos para tratamento da covid-19 devem
ser habilitados nos próximos dias. “Devido ao aumento no número de casos, houve a necessidade de reativação dos leitos, mas reafirmo, eles são finitos e os
recursos humanos também. As equipes médicas e de
profissionais que atendem nas UTIʼs estão nos seus limites. É preciso uma mudança de comportamento, que
as pessoas evitem a circulação e as aglomerações”, disse o secretário.

Leitos exclusivos

O Governo do Estado reativou nas duas últimas semanas 573 leitos de atendimento exclusivo à Covid-19
para dar conta da alta demanda de pedidos de internamento. De acordo com o serviço de Regulação de Leitos
Estadual, o Paraná tem neste momento 2.612 unidades
destinadas apenas para o tratamento do novo coronavírus, 1.052 são UTIs e 1.504 enfermarias para adultos
e mais 22 UTIs e 34 enfermarias pediátricas.

Natal em alta

Sondagem realizada pela Fecomércio do Paraná
indica que 75,4% dos entrevistados têm a intenção de
presentear alguém neste natal. Em 2019, essa parcela era de 74,0%. Tudo indica que a pandemia não deve
afetar as compras de Natal. Apesar das lojas físicas ainda serem o local preferido, as compras pela internet
praticamente dobraram em relação ao ano passado,
saindo de 12,8% para 25,4% em 2020.

A procura

ro, Mourão admitiu que o
governo falhou em não sugerir uma diretriz única de
orientação para os entes
da federação no combate à
pandemia da covid-19. Para
Mourão, não havia outra saída senão deixar gestores locais atuarem.
“Acho que naquele momento talvez o mais eficaz
para o governo seria ter colocado uma diretriz e cada ente
nacional aderiria a essa diretriz de acordo com as suas
necessidades e momento”,
observou. “Acho que isso foi
uma falha que nós tivemos,
nós poderíamos ter feito uma
diretriz, fizemos isso de forma informal”, completou.

Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas
conclui que, embora tenha saído derrotado das urnas
no pleito de 2020, Bolsonaro continua sólido na dianteira e, se a disputa presidencial fosse hoje, seria o vitorioso. Nessa perspectiva, o desafio que se coloca para o
centro é encontrar um nome que empolgue e aglutine
apoios em todo o país, seguindo os caminhos que levam à moderação.

Bons sinais

O PIB brasileiro reagiu bem entre julho e setembro
e registrou alta de 7,7% , a maior da série histórica. A
gradual flexibilização da quarentena somada à força da
injeção direta de dinheiro do auxílio emergencial foram
primordiais para a subida e apontam para a recuperação da economia em meio à pandemia.

Rombo Bilionário

União tem o controle direto de 46 empresas estatais, dezenove delas operam no vermelho e acumularam prejuízos de mais de 22 bilhões de reais nos
últimos cinco anos, como demonstra os dados do Ministério da Economia. Os variados rombos custaram ao
Tesouro Nacional um aporte de 71 bilhões, dinheiro
que poderia ser aplicado em políticas públicas.

Nova esquerda

O PSB e o PDT conquistaram quatro capitais brasileiras nas eleições municipais. O resultado mostra a força de uma esquerda que cresce como alternativa ao PT
e dá fôlego à estratégia de uma frente, sem o ex-presidente Lula, para 2022. A aliança entre os dois partidos
é esperada, mas pode demorar a consolidar. É o início
de uma nova opção para a esquerda.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Apac recebe cruz peregrina da
Jornada da Esperança neste sábado
Redação com assessoria
redacao@diariodosudoeste.com.br

Lançada no dia 11 de
setembro deste ano, a “Jornada da Esperança”, promovida pela Associação de
Proteção e Assistência aos
Condenados (Apac), tem
o objetivo de celebrar os
40 anos do Servo de Deus
e Mártir das Apacs, Franz
de Castro Holzwarth. Tendo sua conclusão prevista
para o dia 14 de fevereiro
de 2021, a jornada teve seu
início em São José dos Campos (SP) e terá seu término
na Sede Administrativa da
FBAC, em Itaúna-MG.
A Apac é uma entidade civil de direito privado,
com personalidade jurídica
própria, dedicada à recuperação e à reintegração social dos condenados a penas
privativas de liberdade. Ela
ainda opera como entidade
auxiliar do poder Judiciário e Executivo, respectivamente, na execução penal e
na administração do cumprimento das penas privativas de liberdade.
O objetivo da Apac é
promover a humanização
das prisões, sem perder de
vista a finalidade punitiva

da pena. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e
oferecer alternativas para o
condenado se recuperar.

Pato Branco

Em Pato Branco essa
entidade é realidade desde
2014, quando foi construída sua sede na rua Celeste
Mocelin, bairro Jardim Floresta, com recursos de doações. Hoje ela abriga 48 recuperandos, oriundos da
cadeia local, sendo que 28
estão no regime fechado e
20 no regime semi-aberto.
O trabalho da Apac dispõe de um método de valorização humana, vinculada
à evangelização, para oferecer ao condenado condições
de recuperar-se, buscando
em perspectiva mais ampla,
a proteção da sociedade, o
socorro às vítimas a promoção da justiça restaurativa.
Enfim, na Apac o cumprimento de pena é individualizado. Um presídio que
aplica a metodologia Apac é
infinitamente mais vantajoso para o Estado, visto que
um preso na Apac custa um
terço do valor gasto no sistema comum. Além disso,
a construção de uma Apac
é muito mais barata que a

Divulgação

construção de um presídio
comum.
Os resultados positivos, tais como baixo índice
de reincidência, baixo custo,
ausência de violência e rebeliões, poucas fugas, têm
contribuído para que a metodologia Apac seja conhecida e aplicada.

Dedicação

Franz de Castro Holzwath nasceu em 18 de maio de
1942, em Barra do Piraí (RJ)
e faleceu em 14 de fevereiro de 1981. Advogado e vice-presidente da Apac, morreu em um tiroteio, quando
intermediava uma rebelião
em Jacareí (SP). Franz foi vice-presidente da Apac e totalmente dedicado à causa
da recuperação dos prisioneiros. Por este motivo, os
Centros de Reintegração
das Apacs levam seu nome,
conforme decisão dos presidentes em Congresso Nacional das Apacs.

Objetivos

Os objetivos da “Jornada da Esperança” são: resgatar a memória de Franz
de Castro Holzwarth; animar as Apacs e a Fraternidade Brasileira de Assistência

a cruz peregrina e a foto de Franz de Castro Holzwarth permanecerão na apac de Pato
Branco de 5 a 10 de dezembro
aos Condenados (FBAC): recuperandos e recuperandas,
voluntários,
funcionários,
parceiros, amigos e colaboradores; criar uma grande corrente de solidariedade e manter a unidade entre
as Apacs, através da oração,
reflexão, partilha, e diversas
atividades, nas quais todos
se sintam participantes deste grande momento histórico em que celebramos os 40
anos do martírio de Franz
de Castro Holzwarth; e clamar a Deus para que Franz
de Castro possa alçar os altares da igreja, através de

sua beatificação.

Cruz peregrina

A cruz peregrina e a foto
de Franz de Castro, estão percorrendo todas as Apacs do
Brasil, onde estão ocorrendo diversas atividades como
celebrações, missas, vigílias
de orações, palestras sobre
a vida e martírio de Franz de
Castro Holzwarth, concursos
de poesia, música e artes, retiros espirituais, gincanas sobre a história da Apac e a vida
de Franz de Castro.
Ela chegará em Pato
Branco neste sábado (5),

trazida de Barracão (PR) e
permanecerá na Apac até o
dia 10, quando será levada
para Ivaiporã (PR).
Inúmeras atividades referentes a esse momento tão
especial estão sendo preparadas pelos funcionários e
equipe diretiva, para que os
recuperandos possam desenvolvê-las nos dias em que a
cruz e a foto permanecerão
na Apac. Devido a pandemia,
os familiares, voluntários e
sociedade em geral não serão
convidados a participar desses momentos, somente as
ações internas acontecerão.

Paulo Stefani deixa a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Nomeado secretário em
julho de 2013, Paulo Stefani deixou a pasta de Esporte,
Lazer e Juventude em 1º de
dezembro, e segundo a portaria de exoneração, o des-

ligamento ocorreu após pedido do agora ex-secretário.
Com pouco mais de 7
anos respondendo pela secretaria, Stefani destaca
o trabalho realizado pela
equipe.
“Assumi uma secretaria
nova, criada em 2013 pelo

prefeito Augustinho Zucchi
e gradativamente buscamos
consolidar a secretaria”,
avaliou Stefani falando em
transformação dos espaços
públicos como praças, campos sintéticos e playgrounds, voltados para beneficiar
a comunidade.

Stefani ainda destacou
a revitalização da praça Presidente Vargas, e do bairro
Santa Terezinha e diversos
eventos realizados nos bairros. Ainda a implementação
do Largo da Liberdade e de
atividades esportivas, como
a pista de caminhada no
Parque do Alvorecer.
Ele ainda pontuou a
atuação em projetos sociais,
o estímulo a prática de corrida de rua, como a realização de meias maratonas.
“Muitos gestores estiveram ao longo destes anos
conhecendo o que implementando em Pato Branco
na prática esportiva”, revelou Stefani ao afirmar ainda
que as cerca de 35 atividades disponibilizadas no Largo da Liberdade são tidas
como referência nacional.
Foi também neste intervalo de tempo, que Pato
Branco tornou-se cidade celebração da passagem da tocha olímpica, das Olimpíadas Rio 2016.

Esporte de
rendimento

Conforme Stefani, a secretaria conseguiu estimu-

Divulgação PMPB

Mesmo antes da pandemia ele já tinha pedido para
deixar a pasta, porém, sua atuação se estendeu devido o
enfrentamento da doença
lar o esporte de rendimento,
que difundiu o nome do município para o cenário nacional e também apoiando as
categorias de base.
“A lei 13019 possibilitou repassara as entidades
esportivas recursos. Algumas ainda estão em processo de transformação e
aumentar o nível de competição, a exemplo do voleibol, do handebol, enquanto que outras, o
processo foi mais rápido
como o caso do basquete”,

revela o ex-secretário
“Todo o trabalho na secretaria foi de um grande
aprendizado. Nunca tinha
tido a experiência de trabalhar em uma gestão municipal e entender os trâmites,
foi muito importante”, comenta ao definir que sem os
colaboradores da secretaria,
todo o trabalho desenvolvido, não teria ocorrido.
Com a saída de Stefani,
quem passou a responder
pela secretaria é o servidor
da pasta, Diogo Gasparin.
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Projeto da Vó Pedrinha está
arrecadando doações para famílias
em situação de vulnerabilidade social
Júlia Heimerdinger*
redacao@diariodosudoeste.com.br

O projeto Natal Solidário dos
ajudantes da Vó Pedrinha surgiu
em 2013 em Pato Branco, e tem
parceria com o Grupo Anjos da
Guarda. O principal objetivo do
projeto é proporcionar melhor qualidade de vida para pessoas que se
encontram em situação de vulnerabilidade social, através de doações
de alimentos e outras urgências.
O projeto se mantém financeiramente apenas com doações da
comunidade pato-branquense. Ao
longo dos anos de atividades, em
média 500 famílias foram beneficiadas através do grupo voluntário.
De acordo com Armando Setter Neto, um dos idealizadores do
projeto, a inspiração veio através
da vó Pedrinha (in memoriam),
pois ela sempre foi uma pessoa
que ajudou a comunidade.
“Foi meu primeiro exemplo de
voluntária, foi por ela que continuei todos esses anos com o nosso projeto de Natal que acabou
se expandindo cada vez mais. E é

por tudo que ela representa, por
tudo que ela me ensinou e representou para mim, que resolvi fazer uma singela homenagem”, declara Neto.

Pandemia

Devido a pandemia não será
possível realizar a entrega das cestas e dos brinquedos para as crianças, como era realizado nos anos
anteriores. “Infelizmente, porém
para não passar em branco esse
Natal resolvemos realizar a campanha de arrecadação de cestas
básicas (aquelas que tem pronta nos mercados) acompanhado
de uma caixa de bombom para as
crianças” explica Neto.
Nesse ano o objetivo é arrecadar 50 cestas básicas, ao invés
dos brinquedos. Mais 60 caixas
de bombons que serão entregues
para as crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI)
União, assim como outras famílias
que são atendidas ao longo do ano
pelo grupo.
“Vamos realizar a campanha
para atender 50 famílias, sen-

do que 40 famílias os filhos estão
estudando no CMEI União e 10
cestas para famílias que a gente
atende durante todo o ano” acrescentando que essas famílias encontram-se em situações de vulnerabilidade social, e agora com a
pandemia precisam ainda mais de
ajuda.
As cestas serão direcionadas
para as crianças que se encontram em maior necessidade. A retirada das doações será realizada
no CMEI União por algum familiar,
com os devidos cuidados de higienização, e para não gerar aglomerações. A arrecadação também
está acontecendo de maneira mais
cuidadosa.
“A gente sempre fazia uma
festa para as entregas, com Papai Noel, sempre teve esse contato
com as crianças, dos abraços, desse carrinho, vai faltar esse carinho
delas né, mas a gente sabe que é
para o bem de todos” reflete Neto
sobre o sentimento nesse ano de
pandemia.
* Sob supervisão de Marcilei Rossi

DivulgAção

As doações podem ser realizadas até
dia 18 de dezembro

Como doar?

A5

As doações das cestas podem ser feitas até o dia 18 de
dezembro. A entrega das doações pode ser realizada na clínica Movimentar de Fisioterapia ou entrar em contato pelo
telefone (46) 991409218. Pela página do Instagram @ajudantesdavopedrinha também é possível saber mais sobre as
doações.
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Falta de profissionais impede que leitos exclusivos
covid-19 sejam reativados no Sudoeste
segundo chefe da 7ª regional de saúde, a contaminação com a doença pode ser uma das causas do problema
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

Devido a crescente de
casos de covid-19 no Paraná, nas últimas semanas, o
Governo do Estado vem reativando leitos de atendimentos exclusivos para contaminados com a doença. Em
duas semanas, foram reativados 573 leitos em regionais do Paraná, porém, nenhum deles no Sudoeste.
Em entrevista ao Diário
do Sudoeste, o chefe da 7ª
Regional de Saúde, Anderson Nesello, revelou que a
falta de profissionais de saúde é o motivo que impediu
a reativação de leitos, exclu-

sivos covid-19, no Hospital
Policlínica, que era o “único
lugar que havia sido desativado leitos de UTI covid-19.
A mesma não consegue reativar neste momento por
conta de não ter equipe para
atender”, informou.
Segundo Nesello, uma
das possibilidades para a
falta de profissionais de saúde pode ser, entre outros fatores, a contaminação com a
covid-19.
Apesar de não terem
sido reativados leitos exclusivos a pacientes com a
doença, tanto na 7ª Regional de Saúde quanto na 8ª
RS, ambas no Sudoeste, alguns leitos foram reativados
em regionais pertencentes a

rodrigo felix leal/ aeN

macrorregião Oeste, da qual
pacientes da região podem
ser atendidos na falta de leitos disponíveis.

Boletim estadual

Taxa de ocupação

Atualmente, existem no
Sudoeste, 93 leitos exclusivos covid-19 — sendo 38
em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 55 de
enfermaria.
Até sexta-feira (4), o sistema de saúde da região Sudoeste operava com uma
taxa de ocupação em 81%
nos leitos de UTI e, em 64%
nos leitos de enfermarias. As
informações são do portal da
transparência da Secretaria
da Saúde do Paraná (Sesa).
Conforme os dados es-

Enfermaria trabalhava com
uma taxa de 42%.

leitos de uti na micro de Beltrão operam com taxa de
ocupação em 100%
taduais, todos os dez leitos UTI disponíveis na área
da 8ª Regional de Saúde estavam ocupados até sexta,
enquanto que os de enfermaria possuíam pacientes

internados em 90% de seus
leitos.
Já na 7ª Regional de
Saúde, os leitos UTI, finalizaram a sexta-feira com uma
taxa de ocupação em 75%.

De quinta (3) para sexta-feira, a região Sudoeste
contabilizou 289 casos da
covid-19, chegando a soma
de 16.447 casos da doença.
Desses, 10.736 são pertencentes a regional de Francisco Beltrão e 5.711 a micro
de Pato Branco.
Segundo a Sesa, a região apresenta 197 óbitos
em decorrência da doença
— 72 registrados na 7ª Regional e 125 na 8ªRS.
No Sudoeste, 2.501
pessoas aguardam o resultado do exame de testagem
para covid-19.

Associação dos Catadores de Palmas atua na Unidade de Triagem de Recicláveis
Assessoria
Em 15 de funcionamento, a Associação dos Catadores de Palmas (Ascap) já
triou e encaminhou para reciclagem mais de 5.500 kg
de materiais recicláveis, entre pepel, papelão, plásticos
e metais.
Toda a coleta seletiva,
realizada por empresa terceirizada no município, é
encaminhada para a Unidade de Triagem, constituindo
a renda destes associados.
A referida Unidade de

Triagem conta com maquinário moderno, de fácil operação pelos associados, exigindo menor esforço nas
atividades rotineiras.
O maquinário corresponde a uma esteira elétrica, por onde o material
passa para ser triado pelos
associados, carrinhos com
bags de ráfia, pelos quais os
materiais separados são encaminhados para o setor de
prensagem e enfardamento, uma prensa elétrica para
realização dos processos de

Prefeitura de Palmas

prensagem e enfardamento do material, assim como
balança eletrônica, equipamento de movimentação de
fardos e um elevador elétrico para fardos. Também
há um caminhão específico
para coleta de materiais recicláveis, a disposição para
coletas pontuais.
O barracão, locado pelo
município para instalação
da Unidade de Triagem, possui os requisitos de tamanho
(área construída) exigidos
para instalação do maquiná-

a referida unidade de triagem conta com maquinário moderno, de fácil
operação pelos associados
rio, bem como encontra-se
em uma área mais adequada para receber este tipo de
atividade (zoneamento municipal).
A intenção do Município é dar melhores condições de trabalho para os
catadores de materiais recicláveis, com o apoio à legalização da atividade, com
a criação da associação, e a
melhoria nas condições de
trabalho dos mesmos, através da formalização de convênio para que possam usufruir dos recursos existentes
na nova Unidade de Triagem de Recicláveis.
Além do material recebido do Estado, o Município
investiu na aquisição de um
contêiner, que serve como
refeitório em área livre de

odores ou contato com materiais recebidos pela Unidade de Triagem, visando
maior conforto e higiene
para os trabalhadores.

Separação
correta do lixo

Os catadores de lixo informam a população que é
importante a separação correta dos materiais recicláveis, acondicionando em
recipientes ou sacos adequados, e retirando para coleta apenas na data em que
o caminhão dos recicláveis
passa pela sua rua. “Cada
um fazendo a sua parte, haverá ganhos para a população, com a limpeza de nossa
cidade, ganhos para a parcela mais carente, que vive

da comercialização de materiais recicláveis, bem como
ganhos importantes para o
meio ambiente, reduzindo a
quantidade de material que
vai para nosso Aterro Sanitário”, explicam.

Investimentos

Para a construção da
Unidade de Triagem, o Município de Palmas realizou
um convênio com o Provopar Estadual e com o Instituto das Águas do Paraná.
Além do investimento
físico no local, o Município
ainda presta o apoio técnico a Associação, através da
Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente e o apoio social, através
da Secretaria de Assistência Social.
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Crea-PR fiscaliza as instalações temporárias de Natal na região
Assessoria
Mesmo com a pandemia de Covid-19, e o consequente isolamento social, alguns municípios da região
Sudoeste montaram as tradicionais decorações natalinas. Como em todos os
anos, a equipe de fiscalização da Regional Pato Branco do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do
Paraná (Crea-PR) fez as verificações necessárias quanto
à responsabilidade técnica
das atividades relacionadas
às Engenharias.
Em Pato Branco, as fiscalizações aconteceram nos
dias 5 e 6 de novembro. No
dia 23 do mesmo mês, foi
a vez de Francisco Beltrão.
Em Dois Vizinhos, a fiscalização aconteceu em 26 de
novembro.
Gilmar Ritter, responsável pelo setor de fiscalização na Regional Pato Branco do Crea-PR, explica que
o trabalho se estende às estruturas temporárias, como
sistemas de sonorização, as
instalações elétricas e brinquedos (como a roda gi-

divulgação

Fiscais do Crea-pR fiscalizaram as instalações temporárias, incluindo brinquedos nas praças
gante na praça Presidente Vargas, em Pato Branco).
“A fiscalização foi realizada
nas atividades relacionadas
à Engenharia e que podem
oferecer risco aos usuários”,
explica Gilmar Ritter.
Itamir
Montemezzo,
Engenheiro Civil e de Se-

gurança do Trabalho em
Francisco Beltrão, também
conselheiro do Crea-PR, ressalta que, neste ano, o cuidado na montagem das instalações temporárias tem
que ser redobrado. “Além
da contratação de empresas
habilitadas e com respon-

sáveis técnicos registrados
no Crea-PR, também é preciso seguir as medidas preventivas relacionadas à Covid-19”, alerta Montemezzo.
O Engenheiro frisa que as
fiscalizações têm como objetivo colaborar com a proteção da população e também

das equipes de montagem.

Cuidado nas
montagens
domésticas e
vitrines

Nesta época do ano, é

comum que empresas decorem suas vitrines e fachadas com temas natalinos. O
mesmo acontece em muitas
residências. Para evitar problemas, as pessoas devem
seguir certas medidas de
cautela no momento da instalação das decorações, principalmente as luminosas.
Segundo o Engenheiro
de Segurança do Trabalho
Itamir Montemezzo, é preciso levar em consideração
alguns pontos básicos ao
manusear e utilizar eletricidade. Para quem vai fazer
instalação provisória de decorações natalinas, a principal recomendação é que a
pessoa esteja segura de que
os produtos que serão instalados sejam certificados
pelo Inmetro, o que garante que aquele item foi inspecionado e verificado antes de ser aprovado para o
consumidor. Outra questão
importante é pensar no local onde as instalações serão feitas, pois a ambientação pode exigir diferentes
tipos de equipamentos e
componentes.

Biólogas visitam Capanema em busca de vestígios da mais poderosa ave do planeta
Assessoria
Em um convênio realizado entre a Sociedade de
Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) e a Itaipu, as biólogas Elenise Sipinski e
Roberta Boss percorrem o
estado em busca de vestígios do Gavião-real (Harpia Harpyja), principalmente em um de seus prováveis
habitats naturais, o Parque
Nacional do Iguaçu.
Esta espécie está no
topo da cadeia alimentar
das aves em nosso país e

RepRodução inteRnet

pesquisa auxiliará outros projetos que visam a
criação em cativeiro

embora não seja a maior, é a
mais poderosa das rapinantes de todo o mundo. Possuindo entre 90 a 105 cm
de comprimento e com envergadura superior à 200
cm, pesa entre 4 a 9 quilos,
sendo que as fêmeas possuem praticamente o dobro
de peso dos machos.
Segundo o site WikiAves, a espécie está “presente no Brasil em regiões florestais remotas, sobretudo
na Amazônia, ou em áreas
protegidas, como reservas
de Mata Atlântica. Existem
registros também para o
cerrado e pantanal. Encontrado também do México à
Argentina.”
O primeiro e único registro da espécie no Paraná
em meio a natureza, foi realizado ainda neste ano no
município de Coronel Domingo Soares no dia 11 de
abril, pelo observador de
aves, Francisco Hamada, porém indícios levam a crer a
existência do Gavião-real no
Parque Nacional do Iguaçu.
No dia 25 de novembro, as pesquisadoras vieram até Capanema, onde
foram acompanhadas por
servidores do ICMBio e o diretor do Departamento de
Turismo do município, Marco Aurélio Gazzoni. A pequena equipe percorreu vários
quilômetros de águas e trilhas no Parque Nacional do
Iguaçu, colhendo várias informações como tipo de ve-

getação, relevo, fauna entre
outros que possam auxiliar
na pesquisa.
Além do possível encontro, a pesquisa auxiliará outros projetos que visam a
criação em cativeiro e a possível soltura da grande ave,
com o intuito de tirá-la da
lista de aves ameaçadas de
extinção.

Estes são os primeiros
passos do trabalho que visa
a integração com especialistas de Harpia, ornitólogos e
observadores de aves, a avaliação dos ambientes naturais do estado e a busca por
harpia na região.
Quem sabe não encontremos a magnífica Harpia
aqui perto de nós.

Economia
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Ministro quer aprovação do novo marco
regulatório do gás este ano
Agência Brasil
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, defendeu na sexta-feira (4) a aprovação do novo marco regulatório do
gás ainda este ano. Segundo ele, a
nova legislação trará mais competitividade ao setor. Albuquerque
participou 25º Encontro Anual da
Indústria Química 2020, realizado
de forma online por conta da pandemia do novo coronavírus.
“É importante votarmos e
aprovarmos ainda esse ano o pro-

jeto de lei 4.476/2020, que institui
o novo marco legal do setor de gás
natural do Brasil”, disse. “No mês
passado completamos 25 anos da
emenda constitucional que pôs
fim ao monopólio da Petrobras no
setor de petróleo e gás natural e
agora é o momento de comemorar, também neste ano, a aprovação do marco legal que permitirá a competição no setor de gás e
o aumento da competitividade da
indústria nacional”, acrescentou.
O projeto de lei, aprovado no

sistema de autorização, basta que
a empresa apresente um projeto
para a construção ou ampliação
de gasodutos após chamada pública e aguarde a aprovação da ANP.
O texto prevê, ainda, que essas
autorizações serão por tempo indefinido e só poderão ser revogadas, entre outros motivos, a pedido
da empresa, se ela falir, se o gasoduto for desativado ou se a companhia descumprir obrigações de
forma grave. Atualmente, o transporte de gás é concedido à iniciati-

início de setembro pela Câmara
dos Deputados, está em tramitação no Senado Federal.
A essência texto aprovado na
Câmara, que ainda poderá ser modificado, é a substituição do atual
regime de concessão pelo de autorização na atividade de transporte
de gás natural. No sistema de concessão, a empresa privada precisa
vencer um leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) para participar do mercado de gás. Já no

va privada por meio de concessão
em licitação pública por 30 anos.
O projeto acaba também com
a exclusividade dos estados na atividade de distribuição de gás natural, permitindo a exploração desse serviço também pelas empresas
privadas de energia elétrica, e prevê mecanismos para viabilizar a
desconcentração do mercado de
gás. Atualmente, a Petrobras participa com 100% da importação e
processamento, e cerca de 80% da
produção.

CVM faz comunicação recorde de indícios de crimes ao Ministério Público
Estadão Conteúdo
A crescente presença de investidores de primeira viagem na
Bolsa de Valores, aliada à forte influência das redes sociais no mercado de capitais, tem se refletido
em mais práticas potencialmente criminosas. De janeiro a setem-

bro deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) enviou 260
comunicados de indícios de crimes
financeiros ao Ministério Público,
um recorde ao menos nos últimos
cinco anos.
Somente de julho a setembro
foram 40 ofícios para os Ministé-

rios Públicos estaduais e 34 para
o Ministério Público Federal.
Entre os crimes mais frequentes se destacam as pirâmides financeiras, presentes em 139 dos
260 comunicados. No terceiro trimestre, além das pirâmides, chamaram atenção os casos de inter-

mediação de valores mobiliários
sem autorização e de ofertas de
valores mobiliários sem registro.
A CVM tem o dever de comunicar ao Ministério Público qualquer indício de “ilícito penal de
ação pública” detectado nos processos em que apura irregularida-

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

04/12/20

CÂMBIO

04/12/20

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 1,30%

113.730 pontos

Volume negociado: R$ 31,55 bilhões
110.575 108.893 111.399 111.878 112.291 113.730

EURO
Var. dezembro: -4.13%
R$ 5,139
R$ 5,140

Baixa: 0,29%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. dezembro: -3,02%
R$ 5,1700
R$ 5,1706

27/11

30/11

01/12

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Sid. Nacional ON
B2W Digital ON
Lojas Americanas PN
Viavarejo ON

02/12

03/12

%
+3,34%
+3,82%
+1,00%
+0,86%
+12,45%
+7,68%
+7,02%
+1,74%

04/12

R$
27,53
81,98
30,26
25,80
26,11
78,00
25,31
17,51

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

29.969,52
6.490,27
13.252,86
26.809,37

+0,29
+0,42
-0,45
+0,03

OURO - BM&F
03/12

var. dia
R$ 302,30 /grama

-0,56%

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 7ª parcela do IR 2020 vence
com taxa de juros Selic de 1,82%.
TAXA SELIC
0,16%
0,16%

MÊS
Nov/20
*Dez/20

em 30/12,

TAXA SELIC
0,15%
1,00%

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

R$ 0,0498
R$ 6,97
R$ 0,06

US$ 1 É IGUAL A:

Var. dezembro: -3,59%
R$ 5,01
R$ 5,37

Iene
Libra esterlina
Euro

103,76
0,74
0,82

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
Set/20
Out/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
out
TJLP (%)
4,55
Sal. mínimo
1.045,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 2,0%

PREVIDÊNCIA

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

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

COMPETÊNCIA NOVEMBRO

Venc.: empresas 18/12, pes.físicas 15/12, emp. domésticos 6/12. 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
Novembro/20
Dezembro/20

NOVA POUPANÇA
Novembro/20
Dezembro/20

ano
5,64
6,17

12 m
6,17
6,17

%
0,1159
0,1159

ano
1,99
2,11

12 m
2,29
2,11

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

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

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
OUT
NOV %m %ano %12m
Paraná
1.678,69 1.696,22 1,04 6,44 6,56
Norte
1.709,38
- 1,72 7,05 7,21
Noroeste 1.499,16
- 2,26 1,53 1,99
Oeste
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.

04/12/20

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. dezembro: -3,58%
R$ 5,01
R$ 5,39

Baixa: 0,19%
Compra
Venda

Var. dezembro: -2,25%
R$ 5,85
R$ 6,52

Baixa: 0,46%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Baixa: 0,19%
Compra
Venda

Var. dezembro: -1,59%
R$ 6,2759
R$ 6,2787

Baixa: 0,02%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,16%
Compra
Venda

des no mercado ou em suas atividades de fiscalização e supervisão.
O número de comunicados
feitos de janeiro a setembro já supera os 184 ofícios de todo o ano
de 2019. Em 2018 foram 130; em
2017, 121; em 2016, 93; e em
2015, 76.

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$
155,00
148,00
145,00
145,00
145,00
145,00

SEM
-7,5%
-12,4%
-14,2%
-14,2%
-14,2%
-13,2%

30 d.
-1,9%
-9,2%
-17,1%
-17,1%
-17,1%
-13,7%

-9,1%
-1,4%
-2,7%
-6,7%
-6,6%
-5,3%

-10,3%
-5,2%
-5,2%
-9,7%
-8,4%
-8,4%

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

70,00
73,00
73,00
70,00
71,00
71,00

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)

03/12
2.469,69
275,35
583,93
395,18

DIA
-3,90%
0,38%
-1,54%
-0,55%

MÊS
-4,07%
-2,96%
-3,80%
-1,26%

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

04/12/20

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias
30 dias
SOJA
saca 60 kg
140,79
-1,4%
-5,4%
-5,0%
MILHO
saca 60 kg
65,37
-1,4%
-4,7%
-4,6%
TRIGO
saca 60 kg
69,30
-1,1%
-5,9%
-10,2%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
315,99
0,3%
7,8%
21,2%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
283,06
0,1%
4,9%
11,1%
BOI GORDO
arroba, em pé
269,19
-0,3%
-2,8%
3,1%
SUÍNO
kg, vivo
7,44
-2,4%
-11,2%
-14,5%
ERVA MATE
arroba
19,89
0,0%
-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$
140,00
65,50
68,50
260,00
7,00
-

Pato B.
R$
141,50
66,70
68,50
310,00
310,00
265,00
19,00
-

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

04/12/20
MILHO

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

FECH.
1.163,00
1.165,00

*DIF.
-5,25
-5,25

1 SEM.
-2,4%
-2,3%

1 MÊS
7,1%
7,9%

388,80
385,50

-4,00
-4,50

Cont.
dez/20
mar/21

FECH.
417,00
420,50

*DIF.
-5,50
-6,00

1 SEM.
-2,0%
-3,1%

1 MÊS
2,9%
2,2%

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)

-2,4%
-2,7%

0,8%
1,4%

dez/20
mar/21

566,50
575,50

-5,25
-9,00

-5,0%
-5,0%

-6,5%
-5,6%

*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.
dez/20
mar/21

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

FECH.
115,35
117,55

*DIF.
-2,30
-2,50

1 SEM.
-5,2%
-5,4%

1 MÊS
12,0%
11,3%

04/12/20
ALGODÃO

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

Cont.
dez/20
mar/21

FECH.
69,86
71,57

*DIF.
0,44
0,46

1 SEM.
-2,5%
-2,3%

1 MÊS
-0,5%
0,5%

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

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

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

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

*DIF.
-0,09
-0,07

1 SEM.
0,0%
0,2%

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

*DIF.
0,02
0,09

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

MÊS
4,5%
2,9%

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20
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BRDE libera R$ 191,9 milhões a
cooperativas agrícolas paranaenses
AEN
O Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) financiou R$
191,9 milhões, entre janeiro e novembro de 2020, a
cooperativas agrícolas paranaenses. A Copacol, com
sede em Cafelândia, e a Lar,
de Matelândia, estão entra
as cooperativas que receberam apoio com crédito, neste ano.
Atualmente, o banco
tem 60% de sua carteira direcionada a agricultores e
agroindústrias. Mesmo atuando somente nos três estados da Região Sul, é o maior
operador do Programa de
Desenvolvimento Cooperativo (Prodecoop) do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “As linhas de crédito
permitem que as agroindústrias cresçam e se tornem
potência no Estado. Além
disso, todo esse avanço movimenta a economia do Paraná, gerando empregos e
negócios”, diz o diretor de
Operações do BRDE, Wilson
Bley Lipski.

Expansão

Por meio da linha Prodecoop, o BRDE apoiou a
Copacol em um projeto de
expansão do frigorífico. A
cooperativa, que desde a década de 80 possui um abatedouro de frangos em Cafelândia, contratou em 2020
um financiamento de R$ 60
milhões. Em 2018, já havia contratado outro financiamento, no valor de R$
50 milhões, para a primeira
etapa do projeto.
Com o crédito, a pioneira dentre as cooperativas da
região pretende aumentar
a capacidade de abate diá-

AlessAndro VieirA/Aen

IrrigaTech vencedora

A startup IrrigaTech é a vencedora do Pitch Paraná,
com o desenvolvimento de um sistema inteligente de irrigação. A solução responde aos principais problemas que
afetam os produtores de frutas: estresse hídrico (excesso de água) e alto consumo de energia elétrica. A iniciativa da Superintendência Geral de Inovação, vinculada à
Casa Civil, foi uma competição de ideias inovadoras com
impacto no desenvolvimento estadual. De acordo com a
empresa, o gasto com energia elétrica em um sistema
convencional de irrigação é de cerca de R$ 1 mil ao ano,
enquanto o do sistema da IrrigaTech é de R$ 50,00/ano
– a energia elétrica é utilizada somente na falta da energia solar. O projeto da IrrigaTech tem custo de R$ 10 mil,
sendo R$ 8 mil para geração solar. Cerca de 100 startups
paranaenses participaram do evento.

Copel no topo

Montante se refere ao período de janeiro a novembro de 2020
rio de 330 mil para 360 mil
aves ao dia. O montante previsto no plano de expansão
é de R$ 210 milhões.
Esse investimento também auxilia na questão de
empregos, já que a Copacol
emprega 10,8 mil funcionários, sendo 5,5 mil no abatedouro. A cooperativa ainda
participa da Unitá, cooperativa central que possui um
abatedouro de aves em Ubiratã (Centro-Oeste). Hoje,
a Unitá abate 340 mil aves
ao dia e emprega 4,2 mil
funcionários.
Recentemente,
este
abatedouro foi financiado pelo BRDE, em conjunto com outras instituições
financeiras, em duas etapas
(sendo a última concluída
em 2019), no valor de R$
111,5 milhões.
“O BRDE é e sempre foi
um banco que ajuda a crescer. As linhas de crédito disponibilizadas por ele são de

suma importância para participar do mercado interno e externo. Isso dá margens para crescer e pensar
em grandes soluções para a
cooperativa”, afirma o presidente da Copacol, Valter
Pitol.
Também na região Oeste do Paraná, o banco financiou em 2020 a cooperativa
Lar, que possui um abatedouro de frangos em Matelândia e está realizando
um projeto de ampliação de
abate. O plano é que a capacidade de abate aumente de
340 mil para 460 mil aves
ao dia.
O projeto também será
desenvolvido em duas etapas. Por isso, em 2020, a
cooperativa, por meio do
Prodecoop, obteve financiamento no valor de R$ 50 milhões para realizar a primeira etapa do projeto, orçada
em R$ 55,8 milhões.
A segunda fase, orçada

em R$ 66,6 milhões, já está
em análise também. Após
sua conclusão, em 2021,
está prevista a contratação
de 1.150 novos funcionários. Hoje, a cooperativa emprega 17,9 mil funcionários,
sendo 7,5 mil somente no
abatedouro.
“As linhas de crédito do
BRDE são sempre muito importantes porque normalmente são de longo prazo,
a custos competitivos”, afirma o superintendente administrativo financeiro da Lar,
Clédio Marschall.
Segundo ele, o crédito
liberados pelo Banco contribuíram para o crescimento
da Lar. “Somente em 2020,
a cooperativa crescerá acima de 50% em relação a
2019. Isso demanda recursos, que geram emprego,
renda e agregação de valor
à produção e transformação
do cenário econômico do
Paraná”, destaca Marschall.

Copel recebe Selo Sesi ODS com ações de combate à pandemia
AEN
A Companhia Paranaense de Energia (Copel) e sua
subsidiária integral Copel
Distribuição foram Contempladas com o Selo Sesi ODS
2020, iniciativa voltada ao
reconhecimento das ações
viabilizadas pelo setor empresarial para prevenção e
combate à pandemia da Covid-19 e ações pós-pandemia.
A certificação Selo
Sesi ODS está em sua quinta edição e, este ano,veio
como uma forma reconhecimento às empresas que
apresentaram
práticas
com geração de resultados
quantitativos e qualitativos
no Paraná em razão do cenário da pandemia.

Duzentas empresas paranaenses foram reconhecidas por seus projetos, avaliados com base nos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integram a
Agenda 2030 da ONU – um
plano de ação que busca o
desenvolvimento sustentável em todo o mundo com
base nos pilares social, econômico e ambiental.

Na prática

Dentro das ações de
prevenção e combate à pandemia, a Copel levou o selo
pela doação emergencial
de R$ 5 milhões destinados à compra de máscaras
e testes de Covid-19, distribuídos por meio do Institu-

to de Biologia Molecular do
Paraná (IBMP) e da Fundação da Universidade Federal
do Paraná (Funpar). E também pela Campanha Fatura Solidária, que somava novos montantes à doação por
meio da adesão dos clientes
à fatura digital e ao débito
automático. A cada adesão à
fatura digital, a Copel doava
R$ 2, e ao débito automático, mais R$ 3.
Ainda nas ações de prevenção e combate, a Copel
Distribuição foi contemplada com o projeto Dia da Família em tempos de pandemia. A iniciativa que
acontece anualmente, convidando os empregados a trazerem seus familiares para

passar um dia na empresa,
este ano foi diferente. As famílias foram chamadas a fazer doação de cestas básicas
em sistema drive-thru, com
toda a segurança. Foram arrecadadas 700 cestas, destinadas à Defesa Civil do Paraná, que fez a distribuição
para pessoas em situação de
vulnerabilidade.
Na categoria de ações
pós-pandemia, a Copel Distribuição também foi certificada pelo projeto Iluminando Gerações, programa
educativo sobre segurança
e uso consciente da energia,
que acontece presencialmente nas escolas paranaenses, e que este ano precisou se reinventar.

A Copel recebeu o prêmio prata CIER de avaliação
do cliente entre as grandes distribuidoras de energia elétrica da América Latina e Caribe. O anúncio foi feito na
última quarta-feira, 2, em cerimônia online, durante o
encontro de executivos do setor no continente, promovido pela Comissão de Integração Energética Regional
(CIER), que concede a premiação anualmente. A premiação acontece desde 2003 e se baseia nos índices de satisfação do cliente, apurados em pesquisas feitas pela instituição. Este ano foram ouvidos 46 mil consumidores que
avaliaram o desempenho de 34 empresas em nove países. Entre os atributos avaliados, estão a qualidade do
fornecimento de energia, atendimento e a comunicação
com o cliente.

PDIs da Copel

A Copel concluiu nesta semana um plano de demissão incentivada (PDI) com o desligamento de 311 funcionários, segundo comunicado da empresa publicado na
última quinta-feira, 3, no qual também anunciou o lançamento de um novo PDI. Segundo a Copel, o plano encerrado na última terça-feira possui perspectiva de redução
de custo anual de R$ 68,1 milhões, enquanto o montante
das indenizações totalizou R$ 36,6 milhões. Foram desligados 196 empregados da Copel Distribuição, 71 da Copel GeT, 31 da Copel Holding, 12 da Copel Telecom e um
da Copel Comercialização. O novo PDI é destinado a até
375 funcionários lotados no call center da Copel Distribuição.

Cooperativas do Paraná

O faturamento do Sistema Ocepar, organização que
reúne as principais cooperativas do Paraná, chegou a R$
110 bilhões em 2020. O dado foi revelado nesta sexta-feira, 4, durante o 4º Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses. O volume de recursos é mais do que o
dobro do orçamento público do governo do estado para
o ano que vem (R$ 51,6 bilhões). O Sistema Ocepar congrega 221 entidades, com mais de 2,5 milhões de cooperados registrados, de sete segmentos: agronegócio,
crédito, saúde, transporte, infraestrutura, serviços especializados e cooperativas de consumo. Segundo dados da
entidade, cerca de 65% da produção agrícola do Paraná
passa pelo sistema cooperativista, assim como 45% dos
produtos pecuários.

Programa Agro 4.0

Três cooperativas foram selecionadas no edital do
programa Agro 4.0, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), com apoio da OCB. São elas:
Cocamar, Lar Cooperativa Agropecuária e Industrial e a
Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial. Os projetos das coops fazem parte de uma lista com 14 ideias
que envolvem a adoção e de difusão de tecnologias 4.0
que vão receber um investimento total de R$ 4,8 milhões. Ao todo, 100 propostas foram inscritas. O objetivo do programa é promover, por meio dessas tecnologias, o aumento de eficiência e de produtividade, e
redução de custos no agronegócio brasileiro. Os projetos selecionados têm, agora, um prazo de sete meses
para a execução e outros 12 meses para o monitoramento dos resultados.
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A prefeita eleita de Carajás (PA), Josemira Gadelha, esteve
em Pato Branco na quinta-feira (3), quando foi recebida pelo
prefeito Augustinho Zucchi. Josemira veio para conhecer os
projetos tecnológicos desenvolvidos no município, bem como,
todo o ecossistema do Parque Tecnológico de Pato Branco, com
o objetivo de implantar ações e projetos semelhantes

Parabéns
a Luiza
Munaretto
Klassmann
que completou
97 anos no dia
3, com suas
filhas Salete e
Maria Eliza
Inaugurou, na manhã de quinta-feira (3), a revitalização dos Postos 1 e 2 do São Lucas
Hospital. A obra foi custeada pela IES e entregue pelo Centro Universitário de Pato
Branco - UNIDEP. O investimento promoverá melhorias no atendimento à população e
também nas práticas dos alunos e professores da IES

Olha só essas fofuras,
da vontade de morder!
Maria Vitória e o mano
Luiz Augusto. Eles são
o grande amor dos
papais Mayara
Boni e Leonardo
Barbosa. Estúdio
Francieli Dias
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Artigo

A doença questiona a fé!
RoDinEi SAntoS

O asfalto que leva à comunidade de Nossa Senhora do Carmo, em Pato Branco

Artigo

Vacina ou remédio
Ricardo Viveiros
Mais cedo do que se esperava, embora
ainda não encerradas oficialmente as apurações, a imprensa mundial diante dos números anunciou que o novo presidente dos
EUA é Joe Biden. Há também incertezas
quanto ao Senado e à Câmara de Representantes, havendo tendência de maioria republicana no primeiro e democrata no segundo parlamento.
A eleição foi muito disputada, e haverá
demora pelas medidas judiciais de republicanos inconformados. Tudo isso vai seguir alimentando por mais alguns dias a tensão e o
debate com mútuas acusações nesta que já é
a maior disputa eleitoral de todos os tempos,
em um país que detém, pelo bem e pelo mal,
as atenções do Planeta.
Trump será descartado junto com os votos já contados? Talvez não. É possível que o
movimento nacionalista e radical gerado por
ele siga em frente sob sua liderança. O derrotado deverá promover forte oposição aos democratas, como eles não souberam fazer ao
seu governo. Em centenas de anos nenhum
presidente americano, ao disputar uma reeleição, havia buscado desqualificar o processo popular de escolha. E Trump fez isso previamente, desde bem antes das eleições.

Deixou claro seu desrespeito à democracia. Dividiu o país. Fez lá o que aconteceu
aqui, com Bolsonaro quando se lançou candidato defendendo apenas o nós contra eles. E
a sociedade entendeu que deveria optar por
um lado, e radicalizou. Esse tipo de “Cultura
do Ódio”, alimentada nas mídias sociais pelas fakes news, fragiliza a democracia. Dividir não soma, a matemática é ciência exata.
Democracia só existe, é real e produtiva
com a independência dos três poderes, com
a garantia de igualdade e liberdade de todos
perante as leis. Com os direitos constitucionais resguardados.
Governantes são funcionários públicos.
Servidores à sociedade, gestores de todos e
não apenas dos que neles votaram. Assim,
não podem tomar decisões ao seu bel prazer, ao interesse deles próprios e dos que os
apoiam. Mesmo quando eleitos por expressiva maioria de votos. Não podem pretender
aplausos da mídia, porque ela existe para governados e não para governantes.
Trump decepcionou muitos cidadãos
dos EUA, democratas e republicanos, acima
de tudo por ter tomado decisões pessoais e
ideológicas na pandemia da Covid-19. E fundamentadas em questionáveis crenças, em

supostas teorias conspiratórias e não em fatos cientificamente comprovados. Conduziu
as ações de governo, na grave crise sanitária,
sob populismo autoritário e inconsequente.
Milhares de pessoas morreram, outras tantas ficaram com sequelas. E o risco continua,
sem vacina e sem remédio. Também ignorou
a pauta do racismo, deu a entender que não
há problemas climáticos e tropeçou nas relações internacionais. Mandou muito mal,
como dizem os jovens.
Embora Trump possa não desaparecer
com a vacina do voto, qual será sua imagem
doravante? Qual o remédio usará para se
manter vivo como líder? E Bolsonaro que o
tem como ídolo, sofrerá as consequências da
morte política do seu ídolo?
Embora tudo ainda pareça duvidoso, é
certo que o mundo ganha quando o radicalismo perde.

Jornalista e escritor, autor entre outros
livros de “Justiça seja feita”, “Educação
S/A” e “A vila que descobriu o Brasil”

Padre Ezequiel Dal Pozzo
É comum ouvir de pessoas acometidas pela
doença e sofrimento essa pergunta: por que isso
comigo? Diante da doença levantam questões, que
no fundo, desembocam em Deus. Querem compreender a causa de tal sofrimento, uma vez que sempre buscaram viver segundo a fé e agradar a Deus.
No fundo, analisam a realidade a partir do princípio de que, quem tem Deus, não deveria adoecer. Esse pressuposto, no entanto, não está correto. Não é verdade que fazendo o bem, amando a
Deus, buscando uma vida correta, garante ausência de sofrimento e de doenças. Por que isso comigo? Por que toda essa dor com nossa família?
Eu não merecia isso. Essas perguntas e afirmações,
partindo de um princípio distorcido, levam a conclusões erradas. Algumas conclusões terminam
em distorções na própria imagem de Deus. Fala-se que Deus permite esse mal. Isso pode provocar
ateísmo em alguns, pois questionam a onipotência
de Deus, que poderia evitar essa doença ou sofrimento e não o fez. Outros, a partir da fé, aceitam a
realidade compreendendo que, se Deus permitiu, é
porque disso podem retirar uma lição, e esse é um
sofrimento redentor.
Pois bem! Decorre disso então que a questão
seria a falta de fé? Seria a fé a resposta para todas as perguntas e para essa suposta “permissão”
de Deus? Não creio que se pode resolver o problema com uma resposta afirmativa. Certo é que para
aquele que tem fé muitas perguntas e situações se
acomodam e passam a ser aceitáveis. Porém, não
podemos explicar a realidade somente a partir da
fé. A compreensão da realidade, a linguagem que
utilizamos, deve partir de uma base comum, que
responda a todos. O problema deveria se resolver
para aquele que crê e para aquele que não crê. A
base explicativa deveria ser a mesma, uma vez que
o sofrimento atinge a todos, crentes e não crentes.
Diante disso, a compreensão para o problema
da doença e do sofrimento deveria partir da própria existência da possibilidade da dor e não relacioná-la, de imediato, com Deus. A doença e o sofrimento podem acontecer a todos nós. Ou melhor,
todos em algum momento, somos atingidos pelo
sofrimento e pela doença. A possibilidade do sofrimento está enraizada em nossa finitude e nosso limite. Ninguém vivo, absolutamente ninguém,
consegue se livrar dessa condição de finitude. E é
exatamente isso que deixa sempre aberta a porta de possibilidade para o sofrimento e a doença.
E essa dor pode entrar a qualquer hora, quando
menos esperamos. O que a desencadeia são causas da própria natureza do ser humano e de sua
interação com o ambiente. Não preciso dizer que
Deus permite, não só porque isso é inadequado,
mas também porque não há entre Deus e o sofrimento, nenhuma relação de causa e consequência.
Deus não causou e nem permitiu que acontecesse
tal mal. Em nenhum momento ele é causa e permissão do mal.
Quando faço a pergunta “por que isso comigo?” devo, portanto, perceber que a dor entra em
nossa vida porque somos criaturas finitas e que,
embora estejamos sempre sob a proteção de Deus,
a porta do sofrimento também está sempre aberta e ele poderá entrar. Essa entrada não significa
que a proteção de Deus deixou de estar conosco e
que não estamos mais sustentados pela sua graça.
Deus que está sempre lutando contra o mal, mais
ainda nessa hora, estará conosco nos ajudando a
enfrentar essa dor.

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br
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PASSATEMPO

TEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
O gênero de preferência em dicionários
Duas rochas de
bancadas e pisos
Queijo
utilizado
no preparo
do tiramisu

Errar,
em inglês
"Tumor", em
"sarcoma"

(?) de
LED,
atração
de festas

Ave nativa
da Austrália e Nova
Guiné
Central (?):
reúne GPS,
bluetooth e
DVD player

Kate (?),
atriz (EUA)
Setor de
portos

Glauber
Rocha,
cineasta
brasileiro

26°
MIN.

15°

Metal de
antigas
moedas
(símbolo)

Caranguejo
que habita manguezais

Fruta vermelha rica
em vitamina C

LUA

Ação pouco
necessária
no cuidado
de cactos

Conhecida
(?)
Hitchcock,
cineasta

F. BELTRÃO

26°/15°

CURITIBA

19°/14°

CASCAVEL

23°/16°

LONDRINA

31°/20°

ESTAÇÃO

PRIMAVERA

CHEIA

RADICCI

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

190
193
192

iotti

Carreta,
em inglês
Interjeição
gaúcha
A agente
do furto

Disputa
É riscado
da lista de
compras
Transporte
de retirantes nordestinos (gír.)

MÁX.

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm

Encharcada
Reage à
piada

Coque,
rabo de
cavalo ou
trança
Não dizer
(?) nem
bê: nada
responder

PATO BRANCO

© Revistas COQUETEL

Nutriente Força que, segundo
banido da espiritualistas, é
capaz de curar
dieta da
proteína Que fala na tribuna

Cidade colombiana
do Caribe, declarada
Patrimônio Mundial
pela Unesco

www.simepar.br

Tapeçaria
francesa
A mim
(Gram.)

Título
honorífico
Guardar na
memória

Rio que
deságua
no canal
da Mancha

Condição
do réu da
Inquisição
Persistente

ILUSTRAÇÃO
3/err — sir. 4/cart. 6/alfred — casuar. 9/cartagena. 10/mascarpone.
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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

Muita atividade proﬁssional e êxito nos negócios e novos empreendimentos sociais e familiares, estão
previstos para você neste dia. Ótimo estado mental o que lhe dará
mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo.
Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o que têm a fazer com brevidade. Cuidado com acidentes.

Alguma chance de êxito ﬁnanceiro
deverá surgir e você poderá aproveitá-la com sua capacidade de ação
e inteligência. Procure controlar de
modo rápido e objetivo, as oposições e obstáculos que possam surgir.

As ações corretivas, discussões
demoradas, demandas e toda e
qualquer questão que se ligue
aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e coragem. Evite
fazer inimigos ainda que isto lhe
custe algumas concessões.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Neste dia, tome cuidado com problemas envolvendo ﬁnanças. Seja
cauteloso em especial se forem
conjuntas. Sensualismo exagerado.
Uma pessoa do sexo oposto continuará merecendo a melhor das
suas atenções.

Tudo indica que você alcançará sucesso em tudo que empreender ou
imaginar. Dê continuidade ao que
têm que fazer. Faça-o com o máximo de entusiasmo e otimismo. Deixe de lado a melancolia e o pessimismo.

As oposições e críticas frequentes
deverão ser evitadas, juntamente
com as ações violentas. Terá sucesso ﬁnanceiro, proﬁssional e social e
bastante felicidade, na vida sentimental e amorosa.

Nem tudo sairá conforme seus
planos, neste hoje. Mas não se
aborreça, pois tudo, dentro em
breve, mudará para melhor para
você. Continue sendo cauteloso
com seu dinheiro, com sua saúde
e com sua moral.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Aproveite para colocar em dia as
obrigações referentes ao seu trabalho e invista na compra de aparelhos e demais equipamentos. Na
saúde, é necessário estar prevenido, pois tanto terá a possibilidade
de curar-se de um mal passageiro.

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

Você está predisposto a ter um episódio amoroso neste dia, que lhe
dará no futuro muitos aborrecimentos. Evite, portanto, qualquer coisa
neste sentido.

Mantenha-se calmo e tranquilo ao
invés de ﬁcar nervoso e inquieto
por qualquer coisa que possa não
lhe agradar. Saiba, pois, que você
está vivendo uma fase bastante
positiva.

Segurança
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Polícia Militar apreende 175kg de maconha
durante a Operação Sinergia
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Militar e policiais do
Batalhão de Polícia de Fronteira
(BPFron) apreenderam no fim da
tarde da última quinta-feira (3),
em Nova Prata do Iguaçu, 175kg
de maconha. Em ação da Operação Sinergia na PR-592, os policiais abordaram um Renault/Sandero, que estava carregado com a
droga. O condutor, de 26 anos, foi
preso em flagrante.
A ocorrência iniciou quando
os policiais realizam bloqueio na
rodovia nas proximidades da usina hidrelétrica de Salto Caxias. O
condutor do Sandero não obedeceu a ordem de parada, arremessado o veículo contra a equipe policial. Durante acompanhamento

tático, após vários quilômetros, o
traficante entrou em uma estrada
vicinal, quando perdeu o controle
da direção do Sandero, que colidiu
contra um poste de sustentação da
rede elétrica. O condutor saiu do
carro e tentou fugir por uma área
de mata, mas os policiais conseguiram localizar o rapaz, que não
possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Em vistoria no veículo, os policiais constataram que estava carregado com maconha. O rapaz,
que reside em Novo Hamburgo
(RS), informou que pegou a droga
em Foz do Iguaçu e iria receber R$
2.000,00 para fazer o transporte
até Chapecó (SC). Ele foi encaminhado, juntamente com o veículo e
a maconha, à Delegacia da Polícia
Civil para as devidas providências.

DivulgaçãO

Polícia Militar apreendeu munições na última quinta-feira. Em
ação da Operação Sinergia, os policiais realizaram bloqueio na avenida Iguaçu, quando abordaram
um Gol, ocupado por dois homens.
Durante revista veicular, foram encontradas cinco munições calibre
38, mas não havia nenhuma arma
de fogo no carro.
O passageiro do veículo assumiu a propriedade das munições. Ele foi preso e entregue na
Delegacia da Polícia Civil de Pato
Branco para as devidas providências. (AB)

ma, uma equipe da PRF abordou
um bitrem estacionado no pátio
de um posto de combustíveis, na
BR-476.
Diante do nervosismo do motorista, os policiais solicitaram
que ele retirasse a lona da carga

O rapaz disse que iria ganhar R$ 2.000,00 para transportar a
droga até Chapecó (SC)

DivulgaçãO PM

atropelado a menina, tanto que seguiu com o veículo para a cidade. Outro familiar encontrou a criança
caída e chamou os pais dela,
que a socorreram, mas ela
morreu após dar entrada no
hospital.
O delegado Breno disse que a garagem fica cerca
de 30 metros da residência
onde deveria estar a menina. Com isso, a desconfiança é de que ela avistou o bisavô e correu em direção

Em ação da Operação Sinergia, a Polícia Militar abordou vários
jovens no fim da tarde da última
quinta-feira na Praça Presidente
Vargas, em Pato Branco. Os adolescentes estavam com uma bucha de maconha e três bonés, que
tinham sido furtados. Diante disso,
os menores foram entregues na
Delegacia da Polícia Civil para as
devidas providências.

Acusada de
estelionato

Uma mulher, que é acusada de estelionato, foi presa na última quinta-feira no bairro Berger,
em Coronel Vivida. Ela foi localizada em sua residência e comunicada sobre o mandado de prisão expedido pela Comarca de São João.
A mulher foi entregue no Departamento Penitenciário (Depen), em
Pato Branco, estando à disposição
da Justiça.

a carabina que foi apreendida pela equipe da Rotam

para averiguarem. Neste momento, eles viram se tratar de uma
carga de mais de 500 mil maços
de cigarros contrabandeados do
Paraguai.
O homem, que era proprietário do veículo, disse que pe-

Criança morre após ser atropelada
pelo bisavô em Mangueirinha
Uma tragédia foi registrada na manhã desta sexta-feira (4) na comunidade
de Morro Alto, em Mangueirinha. Uma menina de um
ano e cinco meses morreu
após ser atropelada pelo bisavô.
Conforme o delegado Breno Machado de Paula, que instaurou inquérito
policial para apurar o acidente, o bisavô, de 87 anos,
saiu com a camionete da garagem e não percebeu ter

Menores com
droga na praça

A Polícia Militar foi comunicada, na última quinta-feira, que havia um Gol abandonado no bairro
Santa Terezinha, em Pato Branco.
O carro gerou desconfiança do solicitante pela ausência das placas.
No local, os policiais constataram
que não havia registro de furto e ligaram para o proprietário. Ele ainda não havia percebido o furto do
veículo. Os policiais conduziram o
Gol até a Delegacia da Polícia Civil, onde seria devolvido para o seu
proprietário.

PRF apreende 500 mil maços de cigarros
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu na madrugada de
sexta-feira (4), em Cascavel (PR),
um bitrem carregado com cerca de
500 mil maços de cigarros contrabandeados. Por volta das 2 horas,
após receber uma denúncia anôni-

PLANTÃO

Recuperação
de veículo

Rotam flagra homem com carabina em Palmas
A equipe da Rotam realizava deslocamento na última quinta-feira à noite pela PRC-280, em
Palmas, quando avistou um homem às margens da rodovia carregando uma arma de fogo. Ele foi
abordado e os policiais constataram que se tratava de uma carabina calibre 38.
Os policiais deram voz de prisão ao homem por porte ilegal de
arma de fogo. Ele foi conduzido,
juntamente com a carabina, à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis ao fato.
Já em Saudade do Iguaçu, a

A13

dele, que ao retirar a camionete da garagem não percebeu a presença dela e houve
o atropelamento. O veículo
foi periciado.
Breno acrescentou que
a causa da morte da menina
teria sido traumatismo craniano. Ele vai ouvir familiares e testemunhas para concluir o inquérito policial. O
corpo da criança foi encaminhado para necropsia
no Instituto Médico Legal
(IML) de Pato Branco. (AB)

gou a carga em Eldorado (MS)
e iria levar para Paranavaí (PR),
ele foi preso em flagrante por
contrabando.
O preso, o caminhão e a carga
foram entregues à Polícia Federal
de Cascavel. (Agência PRF).

Apreensão de
cigarros

A Polícia Militar abordou Fox
quinta-feira à noite, em Pranchita, durante a Operação Sinergia.
O condutor foi revistado e não tinha nada de ilícito, mas durante
buscas no interior do veículo os
policiais encontraram 10 pacotes
de cigarros contrabandeados do
Paraguai. O condutor foi identificado e liberado, mas os cigarros foram apreendidos e entregues na
Delegacia da Receita Federal.
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Esporte

JOGO LIMPO
Furacão
enfrenta o
Fluminense

O Athletico fez, na manhã de sexta-feira (4), o último treinamento para encarar o Fluminense, pela
24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será
neste sábado (5), às 19h,
no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Os jogadores rubro-negros se apresentaram no CAT às 9h. Depois
da apresentação de um vídeo, todos foram ao gramado, já por volta das 10h.
Exercícios táticos, voltados
às transições, e bola paradas foram os destaques do
expediente.
Para a partida do Brasileirão, Paulo Autuori terá
23 jogadores à disposição. Christian, suspenso
pelo terceiro cartão amarelo, desfalca a equipe. O Furacão inicia a rodada na 12ª
colocação, com 28 pontos.
O Fluminense é o oitavo na
tabela, com 36 pontos.

Mundial
de Clubes

Ainda sem apresentar mudanças no formato,
a Fifa confirmou na sexta-feira a realização do Mundial de Clubes em 2021. O
torneio continuará com
sete equipes, que competirão em dezembro do próximo ano, no Japão. O anúncio surpreendeu porque a
entidade máxima do futebol mundial tinha a meta
de lançar um novo e ampliado formato para o Mundial a partir de 2021. O plano inicial da Fifa era realizar
neste ano a última edição
do torneio no formato atual, com sete equipes, sendo
seis campeões continentais
mais um time representante do país-sede do Mundial.
A edição de 2020 foi adiada para fevereiro, no Catar,
em razão da pandemia do
novo coronavírus. O atual formato vem perdendo
atratividade a cada ano por
conta do baixo nível técnico e da previsibilidade dos
resultados. Os clubes europeus venceram as últimas
sete edições e levaram a
melhor em 12 dos últimos
13 campeonatos - somente o Corinthians quebrou
esta série, em 2012. A Fifa,
então, passou a elaborar
um novo formato, que vinha sendo planejado para
2021. O novo Mundial teria
24 clubes, com ao menos
oito equipes europeias e
seis sul-americanas. A ideia
inicial era realizar a primeira edição da competição
em junho de 2021, na China. A pandemia, contudo,
acabou com os planos da
entidade.
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Corinthians vai enfrentar o Joinville
na semifinal da Liga
O Corinthians bateu a ACBF, em
Carlos Barbosa, por 3 a 2 de virada e
está na semifinal da Liga Nacional de
Futsal (LNF) 2021. Depois do título da
Supercopa domingo, em Erechim, quatro dias depois os paulistas fizeram a
festa novamente em solo gaúcho.
Logo aos três minutos, em jogada bem trabalhada, Pesk recebeu belo
passe para colocar para dentro abrindo o placar para os donos da casa. O
empate saiu em uma bola parada. De
longe, Murilo mandou uma bomba no
canto esquerdo do goleiro. O gol da
virada dos paulistas saiu em um chute de Neguinho, que desviou na marcação e traiu o goleiro adversário.
Na volta do intervalo, com trinta
segundos veio o empate. Fernando
bateu com categoria e fez o gol de
empate do time laranja. Menos de
um minuto depois, no entanto, Murilo fez um golaço. Ele recebeu de
costas, deu uma janelinha no defensor e fuzilou no ângulo, 3 a 2. Nos
minutos finais, a ACBF colocou o goleiro-linha, mas sem sucesso adian-

Ulisses Castro

o Corinthians passou pela aCBF nas quartas de final
do o sonho do hexa para 2021.
Com o resultado, o Corinthians
vai encarar agora o Joinville. O pri-

meiro jogo será neste domingo
13h15, em São Paulo. A partida da
volta será na quinta-feira, ás 18h45,

com mando dos catarinenses. Ambos jogos com transmissão ao vivo
do Sportv. (Assessoria)

Patinhas fazem jogo decisivo pelo Estadual
A equipe da Unidep Futsal Pato
Branco (Patinhas) tem jogo decisivo
pela semifinal do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino da Série
Ouro. O confronto contra Telêmaco
Borba será disputado neste sábado,
às 18h, no ginásio de esportes Dolivar Lavarda.
No primeiro jogo, as Patinhas

perderam por 2 a 0. Com isso, elas
precisam da vitória neste sábado
para levar a decisão da vaga para
a prorrogação. Caso haja tempo extra, a equipe pato-branquense terá a
vantagem do empate.
Para o confronto decisivo contra a equipe de Telêmaco Borba, o
técnico Flávio Krassóta poderá con-

tar com todas as jogadoras. Ele afirmou que a equipe errou muito no
primeiro jogo, principalmente nas
finalizações, mas procurou corrigir
os erros durante os treinos da semana e está confiante na classificação
para a grande final.
Como somente a vitória interessa, Flávio Krassóta deverá esca-

lar uma equipe mais ofensiva. No
entanto, as Patinhas precisam jogar com atenção para não cederem contra-ataques para as adversárias. Será um jogo difícil, mas
jogando em casa, as Patinhas tem
condições para reverter a vantagem da equipe adversária e garantir vaga na final. (AB)

Russell domina treinos da Fórmula 1 no Bahrein
Estadão Conteúdo
Substituto de Lewis Hamilton, o
também britânico George Russell foi
o grande nome do primeiro dia de
treinos do GP de Sakhir de Fórmula
1, no Bahrein. Na sexta-feira, ele foi
o mais rápido do dia e dominou as
duas primeiras sessões livres, desbancando o holandês Max Verstappen e o finlandês Valtteri Bottas,
seu “novo” companheiro de time. O
brasileiro Pietro Fittipaldi mostrou
evolução em comparação ao primeiro treino.
O neto do bicampeão Emerson
foi um segundo mais veloz em re-

lação à sessão que abriu o GP, no
início do dia. Em sua estreia num
treino de GP na F-1, Pietro havia registrado 57s077, após completar
24 voltas na pista. Horas depois, na
segunda sessão, ele atingiu o tempo de 56s110, ao fim de 56 giros
no traçado.
Na tabela de tempos, o brasileiro manteve praticamente a mesma
posição do primeiro treino, quando foi o 19º e penúltimo. Desta vez,
ele terminou em 18º, novamente à
frente de Jack Aitken, da Williams.
Os dois estreantes do fim de semana
só não repetiram as posições da ses-

são de abertura porque o monegasco Charles Leclerc mal treinou em
razão de um problema em sua Ferrari. Assim, completou apenas duas
voltas e não registrou volta rápida,
ficando em último.
Russell liderou os dois treinos
do dia, mas curiosamente foi mais
veloz na primeira sessão desta sexta, e não na segunda, como geralmente acontece. Ele anotou o tempo de 54s713, contra 54s546 da
sessão de abertura do GP. Os tempos mais lentos foram a tônica deste treino.
Mesmo assim, Russell não dei-

xou de impressionar novamente.
Para efeito de comparação, Valtteri Bottas, também de Mercedes,
foi apenas o 11º da sessão, com
55s321. Como aconteceu no primeiro treino, Max Verstappen foi o
segundo mais veloz, com 54s841. O
mexicano Sergio Pérez, da Racing
Point, foi o terceiro, com 54s866.
Os pilotos voltam à pista do
Bahrein neste sábado às 11 horas
(horário de Brasília) para o terceiro
treino livre. No mesmo dia, o grid de
largada será definido às 14 horas.
No domingo, a largada está marcada para 14h10.

Palmeiras abre as quartas de final da Libertadores
Estadão Conteúdo
A Confederação Sul-Americana
de Futebol (Conmebol) definiu na
sexta-feira as datas e os horário dos
jogos das quartas de final da Copa
Libertadores. O Palmeiras vai abrir
a próxima fase da competição com
a partida da próxima terça-feira,
no Paraguai, contra o Libertad, às
21h30 (de Brasília). No dia seguinte, às 19h15, será a vez do confronto brasileiro pela competição entre
Grêmio e Santos, em Porto Alegre.
As partidas de volta já serão

na semana seguinte. Assim como
no jogo de ida, o Palmeiras entrará
em campo na terça-feira, dia 15, às
21h30. O compromisso no estádio
Allianz Parque, em São Paulo, será
diante do mesmo Libertad. Na quarta será a vez de Santos e Grêmio se
enfrentarem a partir das 19h15 no
estádio da Vila Belmiro, em Santos.
Esses quatro confrontos terão transmissão para o Brasil pela FOX Sports.
O outro encontro de quartas
de final já marcado será entre River Plate e Nacional, do Uruguai.

As duas partidas serão nas próximas quintas-feiras, às 21h30. O primeiro jogo está marcado para a Argentina. Para o público brasileiro os
dois jogos terão exibição pelo Facebook. As semifinais da Libertadores
estão agendadas para as duas primeiras semanas de janeiro.
Além dos jogos de quartas de final, a Conmebol confirmou a data
de realização da partida restante válida pelas oitavas de final. Após vencer em Porto Alegre por 1 a 0, o
Boca Juniors recebe o Internacional

na próxima quarta-feira, às 21h30.
Esse confronto sofreu uma alteração porque o primeiro jogo acabou
adiado em sinal de luto pela morte
do ídolo argentino Diego Maradona
em 25 de novembro.
Quem passar entre Internacional e Boca Juniors terá o confronto
das quartas de final contra o Racing
já nas duas quartas-feiras seguintes,
às 21h30. No dia 16 será realizado
o jogo de ida e para a antevéspera
do Natal, dia 23, está marcada a partida de volta.

Esporte
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Coritiba terá o retorno de
jogadores experientes
DIVulGAçãO

ricardo oliveira retorna a equipe do
Coritiba diante do Bragantino
Na partida contra o Bragantino, no Couto Pereira, o
Coritiba contará com o retorno de atletas recuperados
da covid-19 e também de outras peças importantes que
começam a ter sequência de
jogos. O confronto deste sábado vai começar às 21h.
Rafinha que estava sem
jogar desde a final do Campeonato Paranaense, faz o
segundo jogo após o seu retorno, já que a reestreia do
camisa 7 foi no último jogo,
contra o Corinthians. Outro
atleta que também estava
afastado por lesão e começa

a ter sequência, após a partida contra o Corinthians, é
o zagueiro Rhodolfo, que ficou fora por um longo período, e reforça novamente o
time nesta partida. “Fiquei
muito feliz pela minha volta,
infelizmente fiquei um tempo sem jogar por causa de
uma lesão que eu tive, completando praticamente dez
jogos fora. Mas a minha experiência, também do Ricardo e do Rafinha que estão voltando, ajuda muito,
a gente tem uma bagagem
boa em outros clubes, fomos
campeões por onde passa-

mos, e nessa fase que o time
se encontra, tem que ter jogadores experientes para
passar alguns conselhos no
campo para os mais jovens”,
destacou o zagueiro.
Como Rhodolfo citou,
Ricardo Oliveira retorna ao
time para a partida deste sábado. O atacante ficou afastado porque testou positivo
para a covid-19, mas seu período de isolamento social já
terminou, e o camisa 9 esteve durante essa semana toda
treinando com o elenco coxa-branca no interior de São
Paulo. “Tive que ficar alguns

dias sem treinar com o grupo e isso atrapalhou. Mas
nada que preocupasse, pois
rapidamente consegui melhorar a forma física, tivemos toda essa semana intensiva e estou muito bem para
este próximo compromisso.
Vinha em uma crescente física e técnica, me sentindo
cada vez melhor, mas é algo
que estamos sujeitos e temos
que superar”, disse Ricardo, que sabe da importância
de uma vitória para o Coritiba neste jogo, pois a equipe
está na zona de rebaixamento. (Assessoria)

24ª rodada
SábAdo
Botafogo
Santos
Fluminense
Bahia
Coritiba

x
x
x
x
x

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

domingo
São Paulo
Grêmio
Atlético-MG
Atlético-GO

x
x
x
x

Sport (16h)
Vasco (16h)
Internacional (18h15)
Goiás (20h)
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100% vegan
O aumento do número de veganos e vegetarianos pelo mundo tem mudado a forma de
consumo e, consequentemente, a cadeia industrial precisa se adaptar a esse público.
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REVISTA CAPRICHO E
OS ABSURDOS DO
MERCADO DA BELEZA

AS PALAVRAS QUE ENTRARAM
PRA NOSSA ROTINA COM
A PANDEMIA
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| artigo |
A importância de aprender
inglês desde cedo
Todos nós sabemos sobre a importância de aprender um outro idioma, principalmente o inglês, ainda considerado
como a "língua universal", ficando atrás não muito longe - do mandarim, tendo em
vista a superpopulação da China. Mas o
inglês é o idioma dos negócios, do turismo
e da tecnologia. Introduzir um idioma desde a infância tem muitos benefícios, já que
as crianças possuem mais facilidade em
absorver a aprendizagem, além das vantagens que terão na vida adulta.
As gerações Z (nascidos entre 1995
e 2010) e Alpha (a partir de 2010) são
naturalmente familiarizadas com o inglês
graças à tecnologia. Aplicativos, games,
músicas, séries/filmes fazem parte da rotina de crianças e jovens desde muito cedo.
A língua inglesa se tornou cada vez mais
importante e presente no nosso dia a dia
que algumas palavras ou expressões já
não soam com tanta diferença - além daquelas que colocamos um toque bem brasileiro, como: stalkear, deletar, logar etc.
E não pense que isso vai confundir
a cabeça dos pequenos na hora de alfabetizar o português. Muito pelo contrário, estudos mostram que o ideal é que
as crianças aprendam outro idioma enquanto estudam a língua nativa. Começar
uma outra língua na infância é importante tanto para o desenvolvimento cognitivo quanto para a fluência da criança.

Vale ressaltar que o aprendizado deve
ser divertido e atraente para chamar atenção desses pequenos, podendo incluir situações do universo infantil para que o
ensino se torne algo natural. A capacidade de raciocínio é beneficiada e potencializa no rendimento escolar. Tenho filhos e
eles já foram pequenos. Foi, inclusive, notando o aprendizado deles quanto ao inglês que decidi criar uma rede de escolas
para ensino do idioma. Percebi o quanto eles estavam dispostos e prontos para
aprender uma língua nova, mas o quanto é difícil encontrar uma instituição que
consiga encantar e criar um elo entre a
criança e o inglês. É preciso trazer, sobretudo, a tecnologia, o mundo infantil, as
músicas, os personagens. Por aqui, imediatamente, defendemos a criação de
aplicativos de interação, uma peça chave
para inserir os pequenos no idioma.
Voltando aos benefícios, também é
possível notar em crianças bilíngues: a
melhora na autoestima, na socialização;
se tornam mais criativos, menos tímidos
e, provavelmente, serão adultos fluentes. Afinal, estudar hoje reflete no futuro,
e com o inglês "na veia", certamente terão
mais oportunidades de trabalho quando
chegarem na vida adulta.
| Por Édney Quaresma,
CEO da Really Experience |

A lap
MALDITA GAIOLA
Quero viver livre na natureza
Por que me prendes nesta gaiola?
Fora vivia feliz, aqui é tristeza
Minha casa é a natureza não a gaiola
Não preciso de alpiste e água
Preciso de liberdade para andar
Presa é grande minha mágoa
Quero liberdade para voar
Me veres presa numa gaiola
É tua grande e malvada paixão
Abra esta porta da vil gaiola
Covarde homem sem coração

Voar, cantar e livre viver
Para isto é que fui criada
Não me prenda covarde ser
Liberta-me desta gaiola malvada
O mundo é vasto e maravilhoso
A gaiola é covardia humana
Criada pelo homem maldoso
Aprisionando aves de forma desumana
Me achas bonita em gaiola presa
Porque teu coração é maldoso
A vida é linda na natureza
Viver livre é belo é maravilhoso
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| momento espírita |
FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ

Solidariedade entre gerações
De um modo geral, temos uma grande tendência para reclamar da vida.
Reclamação que não se restringe apenas a pequenas desventuras individuais.
Reclamamos do país em que vivemos,
dos políticos, das escolas, dos vizinhos.
Comparamos a nossa estrutura social
com outras que julgamos melhores e nos
sentimos injustiçados.
Alguns países do primeiro mundo parecem um paraíso.
Lá há educação e saúde de qualidade, bons empregos, segurança.
Há menos violência, desonestidade e
corrupção.
Percebendo isso, podemos pensar
que Deus é injusto, pois facilita a vida de
uns e dificulta a de outros.
Realmente, não é fácil viver em uma
sociedade marcada pela falta de ética.
Deve ser bem melhor integrar uma
comunidade composta de pessoas com
o hábito de cumprir os próprios deveres.
Ocorre que a vida humana não é feita de acasos.
Bênçãos e desgraças não são sorteadas de forma aleatória.
Vivemos inúmeras vezes na Terra, para
burilar nosso caráter e nossa personalidade.
Reencarnamos quantas vezes forem
necessárias ao nosso aperfeiçoamento.
Como artífices do próprio destino, temos liberdade de atuação, mas devemos
assumir as consequências dos próprios
atos.
As opções do passado influenciam
decisivamente o presente. Dessa forma,
vivemos no ambiente que auxiliamos a
construir.
Quem renasce em um meio social
bem estruturado, certamente colaborou
para que ele assim se tornasse.
Se vivemos em uma sociedade marcada pela corrupção é porque colaboramos para esse estado de coisas.
Se o mundo que nos rodeia não é
agradável, constitui nosso dever agir para
torná-lo melhor.
Muitas vezes colocamos a culpa do
caos social na falta de atuação precisa das
gerações passadas.
Ocorre, porém, que nós mesmos in-

tegramos essas gerações.
Tanto participamos de seus erros e
desatinos que, pela lei de causa e efeito,
na atualidade, sofremos as consequências
que deles advêm.
A injustiça e a impunidade são conceitos estranhos às leis divinas.
Sempre vivemos no clima que criamos.
Se ontem agimos de forma indigna e
egoísta, hoje experimentamos o resultado
desse agir.
Assim, é importante assumir o papel
que nos cabe na construção de uma sociedade melhor.
Renasceremos inúmeras vezes no
mesmo país, vinculados ao mesmo grupo de pessoas.
É de nosso interesse direto que nosso país melhore, que as criaturas que nos
rodeiam evoluam, em todos os sentidos.
Muitas vezes, ouvimos com desinteresse notícias relativas ao meio ambiente.
Equivocadamente, pensamos que
isso não nos diz respeito.
Afinal, estaremos mortos há muito
tempo quando não houver mais água no
planeta ou o ar se tornar difícil de respirar.
Trata-se de um erro enorme de
planejamento.
Devemos cuidar do planeta, educar
as pessoas, vigiar o governo.
As gerações são solidárias, muito
mais do que pensamos.
No correr dos séculos, os corpos e os
nomes se alteram.
Mas jamais escapamos das nossas
obras.
O mundo hoje construído, por ações
e omissões, será reencontrado no futuro.
Pensemos na herança que estamos
deixando para as gerações futuras pois,
certamente, faremos parte delas.
| Redação do Momento Espírita|
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| linguagem sem excuse! |

Um novo vocabulário por conta da pandemia
A linguagem está em evolução desde
sempre. Hoje, as maneiras de se estabelecer uma comunicação são muitas, tanto
que, às vezes, não conseguimos acompanhar as mudanças na língua. Para se ter
uma noção, de acordo com o Global Language Monitor, só a Língua Inglesa tem
mais de 1 milhão de palavras. Todos os
dias surgem novas palavras porque todos
os dias os pesquisadores das diversas áreas descobrem coisas novas.
Neste ano, por exemplo, a palavra
“coronavírus”, infelizmente, ficou conhecida internacionalmente. No entanto, o referido termo não é novidade na
Língua Portuguesa e já existe no dicionário há algum tempo, porém, algumas
pessoas ficam na dúvida sobre como escrevê-lo. Na verdade, é bem simples:
coronavírus. Sim, é escrito junto e com
acento no “i” porque é uma palavra paroxítona terminada em “us”, além disso,
vale lembrar que é um substantivo masculino comum, portanto, grafado com letra minúscula, ok?
Uma das doenças causadas por esse
vírus é a covid-19, outra palavra que ouvimos muito ao longo deste ano. O termo
“covid-19” é um substantivo feminino
que nasceu como uma sigla de COrona
VIrus Disease (doença do coronavírus)
e “19” se refere a 2019, quando os primeiros casos foram divulgados. Deve-se
destacar, também, que há uma elipse,

ou seja, omissão, da palavra doença em
“covid-19”. Como escrever então? Veja
alguns exemplos:
Os números da covid-19 têm aumentado muito nos últimos dias.
A covid-19 preocupa muitas pessoas, exceto os covidiotas e algumas autoridades governamentais.
Mais de 170 mil mortes foram causadas pela covid-19 e, mesmo assim, algumas pessoas insistem em não cumprir as
orientações da OMS.
Mas se covid-19 é uma sigla, não
deveria obedecer à regra das siglas iniciadas com letra maiúscula como, por
exemplo, Detran, Embrapa e Masp? Não
necessariamente. Iniciei este texto falando da constante evolução da linguagem e encerro nesse mesmo ponto: as
mudanças ocorrem em tempo real tanto
para a língua quanto para a pandemia.
Dessa forma, covid-19 passou a ser um
substantivo comum pois também designa uma doença assim como pneumonia,
aids, gripe, câncer, dermatite, asma, entre outras. Pensando nisso, caso precise
se comunicar em algum meio que exija
a norma padrão da Língua Portuguesa,
opte por escrever “covid-19” com as iniciais minúsculas e lembre-se de que é a
covid-19 é um substantivo feminino, por
isso é precedida pelo artigo “a”.

| Carla Helena Lange: formada em Letras
Português e Inglês e em Pedagogia. Mestra
em Letras pela UTFPR. Redatora e revisora
de textos; professora particular de Língua

Portuguesa, Literatura e Redação. | Contato: www.textogramma.com | Instagram: @
Textogramma|
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| preto no branco |

Prazeres sem carne
Cada vez mais pessoas adotam o vegetarianismo e o veganismo pelo mundo.
Como a indústria se comporta com essa realidade?

| Mariana Salles |
mariana@diariodosudoeste.com.br

Antes minorias absolutas, hoje os
veganos (que não consomem absolutamente nada de origem animal), vegetarianos (que não comem carne) e flexitarianos (que tem o consumo de carne
reduzido) já somam milhões. Eles formam, sobretudo, um novo perfil de consumidores que, com essa onda crescente,
podem modificar o mercado da alimentação mundo afora.
A tríade ideológica que direciona às
pessoas por este caminho e causa mudança nos padrões alimentares na atualidade é saúde, sustentabilidade e respeito
pelos animais e meio ambiente. Adicionaria também, em especial ao brasileiro,
o preço da carne.
Se a maior motivação dos mais velhos, que são culturalmente carnívoros, é
a saúde, a geração mais nova está muito mais consciente sobre sua responsabilidade com o meio ambiente e com o
bem-estar animal.
Alice Pacheco, de apenas 12 anos,
não come carne desde os 7, quando descobriu que, para o bife, o hambúrguer e
a almôndega estarem no prato dela, era
preciso sacrificar um animal.
“Eu não como porque machucam os
animais para produzir a carne. Eles também sentem dor, têm uma família e merecem viver”, reflete.
Para ela, o alimento mais difícil de
substituir é o queijo. “Eu adoro coisas

com queijo, e não gosto muito da consistência e do gosto dos queijos veganos.
A carne não é difícil de substituir porque
já existe uma variedade de produtos veganos que são muito bons. E, além do
mais. nós precisamos de proteína e não
de carne, e também tem proteína nos vegetais e leguminosas”, adverte.
Em relação aos produtos de uso do
dia-a-dia, Alice também não usa nada
que seja testado em animais ou sapatos
de couro e roupas com pelo. “Prefiro os
shampoos, cremes e sabonetes que não
testam em animais”.
É assim que, em um raciocínio lógico, quem entra neste movimento passa
a questionar toda a cadeia de consumo,
o valor da vida de uma forma geral, não
apenas a humana. Há, também, questões políticas, como os latifúndios, especialmente o sistema pecuário; além de
questões ambientais, como o gasto absurdo de água na produção e a quantidade de gás carbônico liberada por um
rebanho. Dessa forma, as gerações mais
novas atuam como força motriz para a
mudança que está ocorrendo.

Escolhas

O jornalista Gustavo Vícola é vegetariano há 2 anos e meio e decidiu parar de comer carne por achar que outros
animais não devem ser submetidos às
vontades ou caprichos humanos. “E, em
um segundo momento, acabou se tornando uma forma de me opor a uma indústria tão predatória quanto a da carne

e da pecuária”, avalia.
Para Vícola, ficar sem comer carne
é bastante fácil. “Legumes, frutas, grãos,
saladas... isso sempre fez parte do prato
e são capazes de nutrir adequadamente. A necessidade diária da carne é um
mito criado, claro, pela indústria”, diz.
Ele diz ainda que praticar o vegetarianismo, como muitos pensam, não sai mais
caro para o bolso. “As alternativas são
os alimentos tradicionais, como as frutas, legumes, hortaliças. Agora, no caso
dos veganos, a coisa fica mais complicada. No caso dos veganos, sim, as opções
ainda são bem caras”, acredita.
Joana Novello é sou social media,
publicitária e ovolactovegetariana. Sua
jornada começou a 2 anos e cinco meses iniciada pela consciência ambiental.
“Comecei a me sentir hipócrita por defender tanto a causa animal e ainda consumir parte deles”, justifica.
Ela não tem encontrado muita dificuldade neste caminho, mas acredita que em algumas situações evitar produtos de origem animal na alimentação
seja um pouco complicado. “Quando a
gente prepara o próprio alimento é tranquilo, temos diversas opções e maneiras
de preparar plantas, grãos e afins. Se torna mais complicadinho quando a gente
fala de consumir alimentos fora de casa.
Muitos estabelecimentos não tem opções
sem carne e normalmente quando tem
é somente vegetariano, esquecendo dos
veganos que não consomem derivados.
E claro que, se formos para os industria-

lizados veg, a gente tem um custo super
alto, pois a demanda é ainda baixa”.
Mesmo que lentamente, a indústria responde a esse novo público, que
só cresce. Boa parte da indústria de
cosméticos e produtos de higiene, por
exemplo, passou a abrir mão de testes
em animais e imprimir em seus rótulos
essa informação.
Já a indústria alimentícia cada vez
busca mais alternativas aos produtos de
origem animal, e a demanda por alimentos à base de vegetais, como hambúrguer e salsicha, só cresce – assim como
as opções, ainda muito caras para grande parte dos consumidores. Quem quer
“comer carne” que não seja de origem
animal vai, certemente, pagar a mais por
isso, assim como quem opta por produtos como roupas, bolsas e sapatos totalmente veganos.
Essa talvez seja a próxima reflexão e
combate: por que a indústria cobra mais
por esses produtos? Será pelo viés ideológico? Se for, é justo?

Número de veganos e
vegetarianos pelo mundo

Veja os países onde mais crescem o
veganismo no mundo

Espanha

Apesar da reputação de grandes
consumidores de carne, os espanhóis
começam a se adaptar às novas for-
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mas de alimentação. Um artigo publicado no The
Guardian destacou a crescente população de vegetarianos e veganos no país. “Nos últimos anos,
como o número de restaurantes veganos e vegetarianos duplicando na Espanha, há sinais de
mudança. “A ideia de que devemos pelo menos
comer menos carne é cada vez mais comum na
Espanha, como em muitas outras partes da Europa”, destaca a publicação.

Reino Unido

Pesquisas apontam que um a cada oito adultos
britânicos segue as diretrizes vegetarianas ou veganas. Enquanto 12% do total da população decidiram abandonar a carne, esse percentual sobe para
20% para as pessoas entre as idades de 16 e 24.

Suécia

Cerca de 10% do país se identificam como vegetarianos ou veganos. De acordo com pesquisas da
“Animal Rights Suécia”, nos últimos cinco anos, o
número de vegetarianos aumentou 4% no país.

Israel

Em relação à quantidade de per capita, Israel
pode ser considerada a “capital vegana do mundo”.
Um artigo publicado pela “JSpace Notícias” mostra
a crescente população de veganos no país, estimando-se cerca de 300 mil pessoas, 4% da população
total.

Índia

Em 2013, a cidade indiana Palitana tornou-se a
primeira cidade vegetariana no mundo, onde é proibido matar animais, assim como a venda de carne
e ovos.

Alemanha

Possui cerca de 7 milhões de vegetarianos e vem
experimentando uma demanda crescente por produtos à base de plantas. No país existe uma cadeia
de supermercados vegano – “Veganz”, que cresce
devido à demanda popular.

Canadá

Os resultados de uma pesquisa de consumo de
alimentos canadense refletem uma queda de quase
10% do consumo de carne desde 2001.

Estados Unidos

Nos EUA, os investidores privados estão investindo milhões em startups de alimentação vegana, A
empresa global de pesquisa de mercado “Mintel” recentemente descobriu que 36% dos americanos compram alternativas à carne, a exemplo do abacate.

Nova Zelândia

O número de veganos na Nova Zelândia também cresce rapidamente, e de acordo com um recente artigo no “New Zealand Herald”, o aumento é
alimentado por uma motivação para ajudar a prevenir doenças, degradação ambiental e sofrimento dos
animais em fazendas industriais.

Brasil

Uma pesquisa Ibope, realizada em 2019, revelou que 30 milhões de brasileiros se declaram vegetarianos ou veganos. Em número de restaurantes
vegetarianos, a cidade de São Paulo é a que mais
possui opções, abrigando mais de 60 opções. Fonte: VegNutri

Principais motivos para a redução
do consumo de produtos de
origem animal

Quando investigadas os principais motivos para a
adoção do veganismo e da alimentação vegetariana:
17% por motivos de saúde
21% pela sustentabilidade ambiental
57% pela ética e bem-estar animal

Segunda sem carne
O movimento “segunda sem carne”é exatamente como o nome sugere: uma proposta
para que você tire a carne do seu cardápio
pelo menos uma vez na semana.
No Brasil, a Segunda Sem Carne é uma campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira
em parceria com a Secretaria do Verde e do
Meio-Ambiente da Prefeitura de São Paulo
com a ideia é trazer um primeiro contato de
um carnívoro com o vegetarianismo.
Separamos uma receita para você testar a
Segunda Sem Carne na sua casa sem sentir
falta da proteína animal, com alimentação
rica, variada e saborosa.

Bobó de shimeji
na moranga
1 moranga grande
200ml de leite de coco
1 colher de sopa de azeite de dendê
2 colheres de sopa de óleo composto
½ cebola picada
1 pimentão vermelho picado
Purê da moranga
100g de mandioca cozida amassada

½ talo de alho-poró picado
½ alga nori picada
1 colher de coentro picado
1 colher de sopa de sal
1 dente de alho picado
Pimenta biquinho para decorar
1 xicara de molho de tomate
400g de shimeji

Modo de preparo
Lave bem e asse a moranga inteira embrulhada em papel alumínio, em forno
pré-aquecido a 180ºC, por 30 minutos. Em
seguida, desembrulhe a moranga e corte a
tampa dela. Tire as sementes sem desperdiçar a polpa. Raspe a polpa interior o máximo
que der, sem romper a casca. Misture bem
a moranga amassada com a mandioca
amassada. Refogue a cebola, o alho picado, o
alho-poró e os pimentões no óleo composto
e azeite de dendê até dourar. Acrescente as
algas, o leite de coco, o molho de tomates e
deixe apurar. Bata a mistura no liquidificador
e retorne para panela. Acrescente o shimeji e
deixe cozinhar um pouco. Misture o purê e o
restante dos temperos. Corrija o sal e sirva.
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Entre a revista Capricho e o mito da beleza
| Mariana Salles |
mariana@diariodosudoeste.com.br

Quando eu tinha uns 11, 12 anos, ficava esperando virar o mês pra chegar
a revista Capricho na banca da esquina
da rotatória da Alameda Paulista com a
Padre Antonio Cezarino (onde nasce a
Barroso), em Araraquara. Todo domingo, meu pai ia comprar o Estadão, e uma
vez por mês tinha uma Capricho novinha,
cheia de conteúdo relevante pra minha
idade, tipo “como aprender a beijar antes do primeiro beijo”, com dicas de treino no braço, colocando um cubo de gelo
na boca; ou como chamar a atenção do
menino tímido.
Uma das partes que eu mais gostava era de quando as meninas contavam
suas histórias traumáticas, como quando
a Maria Mariana relembrou o dia que sentou na prancha de um surfista gato e deixou uma marca de sangue menstrual; ou
quando uma menina recebeu uma caixinha com cocô da atual do seu ex e respondeu mandando um buquê de rosas
com um bilhete que dizia “cada um dá
o que tem”.
Essa sessão, que hoje eu chamo carinhosamente de “fala povo”, é uma grande referência no jornalismo de comportamento que faço hoje. Deixo as pessoas

contarem suas histórias bem livres, com
as aspas abertas, rindo e chorando de
si. No meu original, aquele arquivo antes de ir pra composição, sempre indico
“FALA POVO” para as enquetes, assim
como “BOX” e “OLHO”, várias vezes os
diagramadores já abriram o trecho colocando esses dizeres como subtítulo: FALA
POVO. Igual a marcação, na coluna social, do “corta a véia”. Enfim…
Outra coisa que já fiz muito, e que
aprendi com a Capricho, foi tirar foto dos
looks de rua pra editoria de moda. Eles
faziam isso lá, já fiz muito no jornal.
Falando em moda, uma vez fizeram
um editorial com as músicas do Lupicínio
Rodrigues. Fui direto pros discos da minha avó, que gostava, e nunca mais parei de ouvir.
A minha primeira decepção com a
Capricho (depois foram muitas, quando
“cresci” e fui avaliar o conteúdo criticamente para autoestima das meninas de
12 anos) foi uma matéria que fizeram ensinando a comer porcaria e não engordar.
Eles disseram, por exemplo, que deveríamos escolher hambúrguer só com carne
e salada, retirando queijo, bacon e todos
os outros ingredientes. Também deveríamos dispensar a maionese e escolher entre o ketchup e a mostarda, porque usar
os dois deixaria a comida muito calórica.

Sobre a pizza, escolher sempre a de muçarela, e comer um pedaço só. Isso em
um tempo que a inflação era uma merda e que na minha casa nunca tinha pizza
e hambúrguer. Achei aquilo um absurdo.
“Na minha casa só tem pizza uma vez a
cada seis meses, então vou comer muito,
sim. E dos sabores que quiser. E não vou
tirar a merda do bacon do meu lanche”.
Foi como consegui ser transgressora naquela idade.
Esses dias compartilhei, do Instagram
da revista TPM, uma frase da Naomi Wolf
que diz que uma cultura focada na magreza feminina não revela uma obsessão
com a beleza feminina, mas com a obediência feminina. Seu livro “O mito da
beleza” trata de como os homens conseguiram controlar as mulheres depois da
revolução feminista criando padrões inalcançáveis e um mercado de beleza que
devolve o poder econômico a ele.
Hoje, muito mais do que a magreza, à mulher é imposto a juventude. Mas
ninguém pode ter 20 anos aos 50, certo?
Eles querem que a gente acredite que isso
é possível, basta “investir em si”, ou seja,
gastar muito dinheiro com isso. E quem
não o faz é relaxada, não se ama, e quem
não se ama nunca vai ser feliz. O padrão
nunca é alcançado, a gente nunca está feliz, está sempre se sentindo culpada, sem-

pre compra mais, e se preocupa mais com
isso do que com questões importantes,
como a política -- um universo ainda totalmente masculino e o qual não querem
dividir a nenhum custo conosco.
Eu não estou aqui dizendo que temos
que ser gordas, que temos que ser feias,
que ser bonita é alienação, que não devemos fazer dieta e nem gastar com coisas
que nos fazem sentir bem e bonitas. Estou dizendo que conhecimento é poder,
e que se estivermos cientes deste movimento vamos repensar nosso consumo,
vamos re-elencar o grau de importância
das coisas e, principalmente, vamos ser
mais felizes e menos culpadas.
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Jogo da Vida

| Paulo Argollo |

Eu venho de uma família de corintianos, tanto por parte de pai como de
mãe. Meu avô materno foi uma das pessoas mais divertidas e que eu mais admirava na minha infância e pré-adolescência. Sendo ele um torcedor ardoroso
do alvinegro paulistano, fui na mesma
onda. Sabia escalação completa, não
perdia um jogo na TV, cheguei a ir ao
Parque São Jorge conhecer alguns jogadores e tal.
Hoje em dia perdi muito o interesse
pelo futebol. Raramente assisto a alguma
partida. Somente em época de Copa do
Mundo que eu me torno um assíduo telespectador de jogos. Meu interesse pelo
futebol foi diminuindo à medida que aumentava minha paixão pela música, cinema e literatura, por volta dos quinze,
dezesseis anos. Soma-se a isso o falecimento do meu avô nesta mesma época.
Além disso, de lá pra cá o futebol perdeu muito da sua magia. Não se vê mais
aqueles jogadores que representam seu
time. Na época em que eu era torcedor voraz, Ronaldo Giovanelli, Tupãzinho, Zé Elias, Ezequiel, Viola... eram todos heróis para mim. Assim como Evair
e Edmundo eram para os palmeirenses,
Raí e Palhinha para são-paulinos. Hoje
isso não acontece mais. Dificilmente um
jogador consegue criar este vínculo com
a torcida, pois normalmente não dura
mais que duas temporadas no time e já é
vendido para outro.
A verdade é que o futebol, por conta de tudo isso que disse acima, faz com
que eu me sinta velho e nostálgico. Claro, jogos de final de campeonato são
emocionantes e divertidos de se ver. Mas
assistir àqueles jogos de meio de campeonato (principalmente do Brasileirão,
que é de pontos corridos) é bem sem
graça. Me sinto como aqueles velhos que
escutam uma música nova, acham uma
merda e proclamam a emblemática frase: “Bom era no meu tempo!”. Mas no
fim das contas, sou muito grato ao futebol. Além de me dar muitas emoções no
passado, fez com que, sem querer, eu conhecesse pessoalmente um dos músicos
que eu mais admiro no cenário do rock
brasileiro. E é com este causo que encerro o texto de hoje.
Em 2005 fui passar alguns dias em
Porto Alegre, na casa de um amigo. Foi

uma viagem muito marcante para mim
por vários motivos. Um deles foi um
show do Frank Jorge, que aconteceria
numa quarta-feira, no Zelig. Eu estava
animadíssimo, pois sempre fui muito fã
do Frank e todos os seus projetos musicais (Cascavelettes, Graforréia Xilarmônica, Cowboys Espirituais...). O show era
um acústico, somente o Frank no violão
e um outro músico acompanhando na
guitarra semiacústica. Acontece que meu
amigo era torcedor do Internacional, e
naquela noite tinha jogo no Beira Rio. O
show estava marcado para começar por
volta de nove da noite, horário em que
o jogo estaria rolando ainda. Meu amigo
não só insistiu que iríamos ao jogo antes
de ir pro show, como bateu o pé que não
sairia de casa se eu não vestisse uma camiseta do Inter para ir ao estádio. Contrariado, vesti a camisa e fomos pro jogo,
uma partida insignificante, que acabou
num morno empate de 1 a 1. Saímos do
jogo e corremos pro bar. O show já tinha começado. Estávamos em três pessoas, todos com camisa do Inter. Quando entramos no bar, Frank Jorge para no
meio a canção que tocava, abre um sorriso e diz: “Vamos saudar os nobres colorados que estão entrando! E aí, gurizada,
estavam no estádio? Como foi o jogo?”.
Nos aproximamos do palco, meus dois
amigos comentaram o jogo, que o lateral novo era bom, mas o time não estava
bem, blá blá blá. Cinco minutos de bate-papo, o show é retomado. Depois do
show terminado, Frank veio nos cumprimentar, tomamos uma cerveja com ele
e eu pude conversar sobre outros assuntos. Saí satisfeitíssimo do bar!
E antes que eu me esqueça: Vai
Corinthians!

HOJE EU RECOMENDO

Disco: Carteira Nacional de Apaixonado
Artista: Frank Jorge
Ano de lançamento: 2000
Primeiro disco solo do músico! Um
disco imperdível que está disponível no
Spotify.
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ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central
de Pato Branco!! Com 98.10 m²
de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte
Sala, Cozinha com churrasqueira
Banheiro social, Área de serviço
2 elevadores 1 vaga de Garagem
Ótimo acabamento, (laminado e
porcelanato) Área de lazer completa Salão de festas. Playground
com campo de futebol. Fica situado ao lado da Prefeitura Municipal, próximo de mercado, hospital e uma quadra da praça central
e igreja Matriz. Valor: 1.250,00+
condomínio (170,00). Maiores informações: Mariely Corretora de
Imóveis e Realize Correspondente Caixa, Creci 32792. Contato: (46) 99105-8064. Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, Em
frente ao Patão Supermercado.
--------------------Apartamento Locação Edifício
San Marino Rua Barão do Rio
Branco Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 02 vagas de
garagem por apartamento, Medidor de Água e Gás individual, sacada com churrasqueira e ponto
de gás, plataforma de elevação
para portadores necessidades especiais, salão de festas com playground, água quente em todos
os ambientes, ponto de ar condicionado em três ambientes. Creci
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Aluga-se apartamento com 03
quartos, sendo 01 suíte, mais
02 quartos, sala para dois ambientes, cozinha, área de serviço, sacada e 01 vaga de garagem, Edifício Jardim Europa.
creci f 12.632 www.joaresbrasil.com.br- 46 999720112
---------------------Favero Corretores de Imóveis –
Aluga: Ótimo apartamento com 02
Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro
e Garagem. Valor R$ 880,00 com
R$ 80,00 de desconto por pontualidade. Tratar: (46) 9 99076247 (wattszap) CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------Favero Corretores de Imóveis –
Aluga: Ótimo Apartamento, localizado no Edifício Ana Luíza,
Rua Tapejara, 346, apartamento 602, Centro. Possui: Uma suíte + 02 quartos; Sala; Cozinha
com armário; Banheiro social;
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Área de serviço, churrasqueira Uma vaga de garagem. Valor:
R$ 1.400,00 com R$ 150,00 de
desconto por pontualidade. Tratar: (46) 3225 2204. (46) 9 99076247 (wattszap) CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 502 B, localizado na
Rua caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,75 m², sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01 bwc social,
01 área de serviço, 01 suíte, 01
quarto, 01 vaga de garagem. Valor da locação R$ 1.100 + taxas
Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga apartamentos Studios. Localizado
na Rua Itacolomi n° 830, esquina com a Rua Caramuru, centro, área Privativa de
37,00
m², sendo 01 cozinha planejada, 01 bwc. Valor da locação R$
1.100,00. Consulte-nos no site:
https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 702 A, localizado na Rua
caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,25
m², sendo 01 cozinha, 01 sala
de tv, 01 bwc social, 01 área de
serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01
vaga de garagem. Valor da locação R$ 1.100,00 + taxas. Consulte-nos no site: https://www.
famexempreendimentos.com.
br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Monte Moriah Localizado Na Rua Tamoio - 865
Centro- (a duas quadras do antigo terminal). sem mobília. Apartamento -604 COMPOSTO de
01 quarto, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem. Aluguel R$ 750,00 + cond.
fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Residencial Padoan Filho - Localizado Na Rua Jaciretã - 465 Centro- (em frente ao
Teatro Municipal). Apartamento
- 201 -B, composto de 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, e garagem.
Aluguel R$ 820,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576

------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Dona Amabile Localizado Na Rua José Fraron
Nº 155 Bairro Fraron. - (Próximo A
Policia Rodoviária Federal). Apartamento - 07 composto de quarto, sala, cozinha com a pia sob
medida, área de serviço, sacada,
sem garagem, (fundos). Aluguel
R$ 750,00 + R$ 100,00 de cond.
Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Monte Tabor - Localizado Na Avenida Brasil Nº
736 Centro- (a duas quadras da
Policlínica Pato Branco). Apartamento - 505 - Composto de 02
quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, sacada com churrasqueira e garagem.
Aluguel R$ 800,00 + Cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Apartamento - 101 E 203 – Localizado Na Rua Itabira, Nº 1789,
Centro. Composto de 03 quartos,
sala, cozinha, banheiro social,
área de serviço e garagem. Aluguel R$ 900,00 + cond. - (cada).
Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Aldemar Cattuci
– Localizado Na Rua Tapajós Nº
513 Centro - (em frente ao INSS),
de frente pra rua. composto de
01 suíte + 02 quartos, sala ampla com sacada, banheiro social,
cozinha, área de serviço com sacada e churrasqueira e garagem.
Aluguel R$ 1.400,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
------------------Habitar Aluga: Apartamentos novos para Locação na Rua Primo Zanotto, 55 - Bortot em Pato
Branco - PR Edifício Âmbar. 02
quartos; Sala com sacada; Cozinha; 01 vaga de garagem individual; Aluguel R$ 1150,00 + taxas. Código 408. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
------------------Habitar Aluga: Apartamento localizado na Rua Domingos Mattos,
143, Cristo Rei, Ed. Cristo Rei. 02
quartos, sala, banheiro e 01 vaga
de garagem. Aluguel R$ 900,00 +
taxas. Código 336. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
------------------Habitar
Aluga:
Apartamento 203 localizado na Rua Paraná, 1595, Sambugaro. 03 quartos sendo 01 deles suíte, sala,
02 banheiros e 02 vagas de garagem. Aluguel R$ 1.100,00 + taxas. Código 368. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
------------------Habitar Aluga: Apartamento localizado na Rua Goianases,
625, Centro, Edifício Ettore, Pato
Branco - PR. 02 quartos sendo um deles suíte, sala, 02 banheiros. Aluguel R$ 850,00 + taxas. Código 006. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
------------------Aluga-se apartamento totalmente
mobiliado 130,00 m², uma suíte,
dois quartos, uma garagem com

opção de locação de mais uma
garagem, Ed. José Antonio no
Centro da cidade de Pato Branco
– Pr. Valor R$ 2.380,00 com IPTU
incluso. Condomínio baixo. Previsão de entrega do imóvel em locação: 04.01.2021. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br

Oferta para investidor ou para
morar. Apartamento com 3 quartos, dois banheiros, sala ampla em L, com sacada, cozinha,
á.sço, e uma vaga de garagem.
Cond. com área de lazer. Elevador. Centro próximo Colégio Vicentino e OAB. Valor R$
255.000,00 somente dinheiro. Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Oferta de R$ 345.000,00 por R$
315.000,00. Com 3 quartos, sendo suíte com roupeiro planejado, sala ampla com sacada e
churrasqueira, cozinha planejada, banheiro social, á. sço., garagem. Elevador, localizado no
Centro. Próximo do Supermercado Super Polo rua Guarani. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo apartamento no Edifício
Ana, localizado na Rua Aimoré
esquina com Itabira. Com 3 dormitórios, sendo uma suíte completa mobiliada, banheiro com
balcão, box em vidro temperado
e grande banheira de hidromassagem. Mais dois dormitórios menores, e um banheiro social com
balcão. Sala ampla com lareira, duas amplas sacadas sendo
uma com churrasqueira e mobiliada. Cozinha e área de serviço
também montadas com mobília,
2 vagas de garagem separadas, e
depósito. Tratar (46) 9 9132-6238
--------------------Vende-se estúdio na cobertura nº 801 Edifício Topázio.
Contendo
42,43m²
privativo. Interessados tratar pelo
whatsapp
(46)
99101-3174
--------------------Vende-se apartamento na planta localizado no centro. Valor de entrada baixo assumindo restante direto com a
construtora com parcelas baixas. Tratar no 46 991013174
--------------------Vende-se: apartamento no residencial Leoní: Rua Tapejara n.º314, centro; 01 suíte mais
02 dormitórios, 01 banheiro social, 01 sala de tv / jantar, churrasqueira, cozinha, lavanderia,
01 vaga de garagem privativa.
- móveis sob medida, 03 apartamentos por andar, excelente privacidade, teto com rebaixamento em gesso, elevador,
salão de festas na cobertura. R$
320.000,00. Telefone: (46) 30253557 / Whatsapp (46) 99971-4087
/ 9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
------------------Ciro Imóveis Vende: Apartamento no Edifício Esmeralda na Rua
Itabira esquina com a Rua Itapuã
- 01 suíte mais 02 quartos, lavabo, espaço gourmet com churrasqueira e fechamento sistema reiki,
02 vagas de garagem. A partir de
R$ 460.000,00. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Ed. Luiza 113 m², 2 quartos revitalizado, com garagem. Valor: R$
299.000,00. Tratar: Tel. 9 8404 0568
/9 8404 0572. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se apartamento semi mobiliado 267,00 m² no Ed. Vêneto, Centro da cidade de Pato
Branco – Pr. Suíte com saca-

da ampla e closet, 03 salas, 04
banheiros, 02 quartos, 02 vagas de garagem com depósito, churrasqueira com espaço gourmet. Valor R$ 790.000,00
Creci
J-05566
Tratar:
46.3225.1777
–
99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Ederson Imóveis vende maravilhoso apartamento semimobiliado
com 03 suítes, sala com 02 ambientes, sacada ampla com churrasqueira, lavabo, cozinha, lavanderia com sacada e 02 vagas de
garagem individual. Ficam todos
os móveis sob medida de alta qualidade. No Centro. R$ 698.000,00.
CRECI/PR 06596-J. Agende uma
visita e confira: (46) 3225-4150
/ 99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br.
--------------------Aliel Corretor de Imóveis Vende
Apartamento novo no Edifício San
Marino, 1 suíte com hidromassagem, mais dois quartos, sala,
cozinha, banheiro, sacada com
churrasqueira, sacada no quarto, 2 vagas de garagem, sacada
com churrasqueira, elevador, portão eletrônico, área total162,63m².
Valor R$ 500.000.00 - Aceita casa

de menor valor na região do Primavera, Bortot, São Luiz, Sambugaro. Faça-nos uma visita na rua
guarani nº 1101 - centro próximo
ao IAP. Fones (46) 2604-0888 ou
(46)99113-0460 whats. Acesse o
nosso site ; www.alieltonial.com.br
--------------------Aliel Corretor de Imóveis Vende Apartamento no Edifício Andressa com uma suíte mais dois
quartos, sala estar/jantar, cozinha,
área de serviço, banheiro social,
sacada, vaga de garagem, 2 elevadores, móveis sobre medida,
playground, salão de festas, área
total 157 m². Valor R$ 400.000,00.
Faça-nos uma visita na rua guarani nº 1101 - centro próximo ao
iap. Fones (46) 2604-0888 ou
(46)99113-0460 whats. Acesse o
nosso site; www.alieltonial.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento Espaço confortável, excelente localização no
centro de Pato Branco próximo a
comércios, restaurantes, hospitais. Ambiente tranquilo sendo 2
apartamentos por andar. Vidros
duplos que permite desfrutar uma
noite tranquila. Varanda com churrasqueira e abertura móveis. Pos-

DIÁRIO DO SUDOESTE
5 e 6 de dezembro de 2020

sui 3 suítes, sendo 1 master com
closet. 2 salas, 2 banheiros, 2 vagas para garagem. Infraestrutura
de lazer completa, ideal para confraternização com amigos e famílias com crianças. Contém espaço Gourmet com Churrasqueira,
Academia, Brinquedoteca e Salão
de Jogos. Área privativa 163 m²;
Área de garagem 25 m²; Área total
193 m². Endereço: Rua Araribóia,
282, Centro, Pato Branco, Paraná.
Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46)
99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento, no Edifício Residencial/ Comercial Schapion localizado na Av. Brasil
esquina com a Rua Ibiporã, possui, 02 quartos, sala para dois
ambientes, banheiro, sacada.
Valor:
220.000,00.
Tratar:
(46) 3225 2204 e Cel. (46)
999123045.
CRECI
11349
www.faverocorretores.com.br

Procura-se porão para alugar no
bairro jardim Primavera ou arredores. Quem tiver entrar em contato pelo fone 46 9 9919 5090
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casa – Localizada Na Rua
Dos Pica Paus Nº 61 Bairro Planalto. Casa de alvenaria composto de 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, cozinha, área
de serviço, churrasqueira e garagem.
Aluguel R$ 750,00. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casas No Bairro Cristo Rei –
Localizadas Na Rua Democrata N°595, 599 - No Bairro Cristo
Rei (Loteamento Ferreira), casas
compostas de 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banhei-

C3

Classificados

ro social e garagem. Valor da locação de cada casa R$ 850,00.
Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Aluga: Casa em condomínio
com 03 Quartos, Sala, Cozinha,
Banheiro, Área de serviço e Garagem. Valor R$ 1.050,00 com
R$ 100,00 de desconto por pontualidade. Tratar: (46) 9 99076247 (wattszap) CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Aluga: Ótima casa, possui 2 quartos, Cozinha, 1 banheiro e garagem. Valor R$ 1.050,00 com
R$ 100,00 de desconto por pontualidade. Tratar: (46) 9 99076247 (wattszap) CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Aluga: Ótima casa localizada
próximo da Havan, rua Cristóvão
Colombo. Possui 3 quartos; 2 banheiros; Sala; Cozinha com armários; Despensa; Lavanderia; Garagem ampla. Valor aluguel: R$
1.500,00, com R$ 200,00 desconto
pontualidade. Tratar: (46) 9 99076247 (wattszap) CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Vende-se 02 casas, Rua Tocantins com Valdemar Viganó, 561, 1/2 quadra da Avenida Tupi próximo ao centro,
terreno de 300 metros. Valor: R$ 300.000,00. Contato: Joacir (46) 9 9125-4277.
--------------------Casa alvenaria no bairro São
Francisco 3 Quartos, sendo uma
suíte, mais uma sala, banheiro social, cozinha com pia e armários, área de serviço, garagem coberta para dois carros,
churrasqueira. Imóvel semi novo.
112 m² e terreno de 360 m². Tra-

tar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado bairro Sta. Terezinha.
Suíte c/roupeiro planejado, mais
dois quartos amplos (sacada),
cozinha com móveis planejados,
parte inferior com salão de festas, imóvel com 144 m². Estuda-se terreno como parte de pagamento. Rua Casemiro de Abreu,
próximo Res. Alexandre´s. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se Casa no Bairro Bonato. Valor R$ 100 000,00, Aceita carro. Tratar (46) 9 9931-0776
--------------------Vendo excelente casa no bairro
Cristo Rei próxima da UPA, aceita apartamento de menor valor,
com: 3 dormitórios, sendo uma
Suíte c/ closet, Lavabo e banheiro
social, mezanino Lareira Cozinha
em conceito aberto Varanda com
churrasqueira Pergolado de madeira 03 vagas de garagem. Pisos
em porcelanato e laminado de
madeira Aquecimento de água a
gás, Área construída: 160,22 m².
Área de terreno: 361,94 m². Próximo da UPA. Bairro Cristo Rei.
Pato Branco. Agende sua Visita!! Realize Correspondente Caixa e Mariely Corretora de Imóveis. Creci 32792. Telefone: (46)
98800-9572 ou (46) 99105-8064
Avenida
Tupy,
n°
3204,
Baixada
Em
Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vende-se casa mista com 75
mts contendo sala, copa, cozinha, bwc social, 03 quartos sendo 01 deles suíte. Lote de 360 mts
com sobra no terreno para futura
construção. Valor: R$ 214.000,00.
Interessados entrar em contato pelo fone 46 9 99131420
--------------------Vende-se: casa no bairro Parzianello: 02 suítes + 02 demi-suítes,
02 lavabos,01 sala de tv com lareira, 01 sala de jantar, 01 jardim
interno, 01 salão de festas, 01
despensa, 01 lavanderia, 03 vagas de garagem, 01 piscina. Casa
com laje, coberta com telha, encanamento para água quente,
aquecimento solar da piscina, ar
condicionado, móveis planejados, aberturas em alumínio, por-

tas em laca, piso cerâmica e laminado. Telefone: (46) 3025-3557
/ Whatsapp (46) 99971-4087 /
9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
--------------------Vendo ótima casa nova, com
60 m², na entrada do Bairro São Francisco, a uma quadra do pinheiro da Rua Tocantins, com fino acabamento.
Com 3 quartos, sala, cozinha,
área coberta para lavanderia,
churrasqueira privativa coberta e duas coletivas, em condomínio fechado. Ótima localização e segurança. 30% de
entrada e o restante financiado na Caixa ou outros bancos. Fone: (46) 99972-1340
--------------------Sobrados no Fraron, próximo antiga Ass. Cattani. Fino padrão
construtivo. De R$ 360.000,00 à
R$ 450.000,00. Rua Augustinho
Tatto e Dozolina Dagios. Prontos para entrar e morar! Tratar
46-9-8404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo Casa em Alvenaria no Bairro Santa Terezinha, Sendo: Área
Total: 190,00 m², Área Terreno:
450,00 m², 01 suíte com hidromassagem, 02 quartos, sala c/
lareira e ar condicionado, cozinha, banheiro social, edícula, piscina c/aquecimento solar, sistema de água quente R$ 600.00
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
--------------------Casa à venda no Vila Izabel com
cozinha, sala conjugada, escritório, WC social, 01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com
churrasqueira, lavanderia, dispensa, com 150,00m² construído
e 84,39m2 averbado mais espaço
para construir piscina, toda murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
-------------------Ederson Imóveis vende casa semimobiliada, com 02 quartos,
sala de estar, sala de jantar, bwc,
cozinha, lavanderia, garagem e
deck com churrasqueira. Ficam
móveis sob-medida. Bairro Vila
Isabel. Oferta: R$ 260.000,00.
CRECI/PR 06596-J. Agende uma
visita e confira: (46) 3225-4150
/ 99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
-------------------Ciro Imóveis Vende: Sobrado no bairro Fraron: 03 dormitórios, sacada, banheiro social,
sala de tv/jantar, cozinha, lavabo, churrasqueira, lavanderia,01 vaga de garagem. Valor R$
290.000,00. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Ciro Imóveis Vende: Casa na
Rua Silvestre Ambrósio Franchin,
n.º 63, bairro Fraron 03 dormitórios, banheiro social, sala, co-

zinha, lavanderia, churrasqueira, 01 vaga de garagem. Valor
R$ 240.000,00, aceita terreno de
menor valor como parte de pagamento. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Casa com ótima estrutura com 94,49 M² averbados mais 15 m² de área de serviço (sem averbação). Contendo
3 quartos sendo 1 com sacada, sala, cozinha, 2 banheiro, lavanderia e garagem com churrasqueira. Ótima localização,
local calmo e seguro, toda murada com grades. Endereço: Rua
Leduir Viganó, bairro São Luiz.
Pato Branco- PR. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
–
Vende:
Casa
no
bairro
São
Francisco.
Localizada
na
Rua
João
Gualberto
Gaspar,
n°
65.
Possui 3 Quartos, Sala, Cozinha, 2 Banheiros, Garagem
,
Lavanderia,
Churrasqueira.
Valor
R$
250.000,00
Tratar: (46) 3225 2204 e Cel.
(46) 999123045. CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Aliel Corretor de Imóveis Vende Área Rural com 9.2 alqueires
sendo 4 alq de lavoura na comunidade de núcleo ligeiro a 3.000

metros da br 158 e da Atlas Eletrodomésticos com mata nativa, rio, água de nascente, potreiro. Valor R$ 1.850.000,00
- Analisa Propostas. Faça-Nos
uma visita na rua guarani nº 1101
- centro próximo ao iap. Fones
(46) 2604-0888 ou (46)991130460 whats. Acesse o nosso site ; www.alieltonial.com.br
------------------Vende-se linda chácara na Comunidade de São João Batista,
zona rural de Pato Branco-PR,
á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m² contendo: casa em alvenaria, galpão
para carros e trator, galpão
para gado leiteiro, 4.500m² de
aviários construídos com equipamentos para galinha poedeira, três casas de madeira.
Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como parte
do pagamento. Contato: (46)
98801-5115 (whatssap) ou
(46) 99129-0548 (whatssap).
--------------------Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em
Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na
beira do Rio Chopin, possui sobrado misto com 200m² e uma
casa de madeira de 100m², contém mais de 200 pés de frutas
de várias espécies e uma água
composta de 25%de mineral.
Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
--------------------Aliel Corretor de imóveis Vende Área Rural com 9.9 alqueires
contendo 1.8 alqueires de lavoura, 10.000 pés de eucalipto com
sete anos, uma casa de madeira, 200 metros de margem no rio
chopim, água de nascente, pomar de frutas na comunidade de
salto grande coronel vivida. Valor
R$ 700.000,00 - Aceita Troca por
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GRANDE LEILÃO

08/12

LOCAL: RUA JOÃO LUNARDELLI, 2095 - CIC - CURITIBA/PR. TERÇA 10H00
10H00
SOMENTE ONLINE - ANTECIPE SEU CADASTRO
IMPORTADOS: AUDI A4; 2 BMW X5; PT CRUISER, CR-V; 2 CITROEN C4; 3 FOCUS; 3
VISITAÇÃO
CAPTIVA; 3 SOUL; 2 JAC J6/J3; 2 SYMBOL; 5 PEUGEOT 307/408; AGILE; CERATO;
APENAS
NA
DISCOVERY; FREELANDER; SENTRA; VERSA; TIGUAN. AUTOMÓVEIS: 46 FIAT; 40
VW; 27 GM; 23 RENAULT; 13 CITROEN; 12 FORD; 6 PEUGEOT; 3 HONDA; 3 TOYOTA; 2 SEGUNDA-FEIRA
HYUNDAI. UTILITÁRIOS: 3 GM S10; 2 SAVEIRO; FIORINO; COURIER; MONTANA; DAS 09H00 ÀS 17H00
L200. MOTOS: 14 HONDA; 2 YAMAHA; KAWASAKI. SEMIRREBOQUE: RANDON SR CC
CONT C AB 08. CAMINHÕES: MBENZ 1728 03; VOLVO NL 10 340 4X2 91; IVECO 41-3012-4800
CLAUDIO
KUSS
CLAUDIO CESAR
CESAR KUSS
STRALIS HD 490S42TN 08; HR HDB CA 13; CARGO 1215 MECAN OPERAC 88.
Informações, fotos e lances em www.claudioleilao.com.br LEILOEIRO OFICIAL
imóveis em pato branco. Faça-nos uma visita na rua guarani nº
1101 - centro próximo ao iap. Fones (46) 2604-0888 ou (46)991130460 whats. Acesse o nosso site ; www.alieltonial.com.br
------------------Aliel corretor de imóveis vende linda chácara de 2.000 m² de frente para o rio chopim a 2.500 metros da ponte do chopim na br
158 sentido coronel vivida, contendo casa nova em madeira,
quiosque, pomar de frutas, toda
cercada, água de poço artesiano. Valor R$ 165.000,00 á vista, (analisa trocas obs: com valor diferenciado). Faça-nos uma
visita na rua guarani nº 1101 centro próximo ao iap. Fones
(46) 2604-0888 ou (46)991130460 whats. Acesse o nosso site ; www.alieltonial.com.br

Famex imobiliária aluga sala 01,
localizado na Rua Itabira, n° 1402,
centro, área privativa de 120,00
m², sendo 01 copa, 02 bwc, mezanino. Valor da locação R$ 4.200,00
+ taxas. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Sala Comercial, localizado na Rua Itabira, n° 1414, centro, área privativa de 240 m², sendo 01 copa,
02 bwc, mezanino. Valor da locação R$ 7.850,00 + taxas. Consulte-nos no site: https://www.
famexempreendimentos.com.
br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Sala Comercial - Sala Co-

mercial Localizada na Rua Itacolomi N°2715 No Bairro Amadori
Com 45m² E Com 01 Banheiro
- Aluguel R$ 1.300,00. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vende-se loja em área central,
com toda estrutura de funcionamento, com estoque em roupas,
presentes, artigos de artesanatos, bebidas e perfumes em geral.
Atendendo seus clientes a 8 anos.
Aceita como forma de pagamento carro ou terreno Valor sob consulta. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
------------------Vende-se ou permuta - se quatro conjuntos comerciais no Edifício Caramuru Center, todo 5º andar, em Pato Branco. Em frente à
Prefeitura Municipal de Pato Branco. Interessados entrar em contato pelos telefones: (46)30251902
ou
(41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro. Terreno de esquina com 900 m²
com a mais bela vista da cidade. Aceito veículos ou imóveis como parte do pagamento.
Tratar
(46)99112-9660.
--------------------Oportunidade de Negócios: Vendo terreno área central de Pato
Branco c/611,52m², por me-

nos de 600 reais o m², na Rua
Iguaçu, com 14 metros de frente x 43,68 fundo. Valor R$
350.000,00. Aceita carro de
até 40.000 - Interessados chamar WhatsApp (46) 9 8404-1525
--------------------Vendo Lotes. Promoção de
Natal! Com descontos e até
12 meses para pagar sem juros, ou até 240 meses com financiamento bancário. Os
melhores preços e condições! Loteamento Forselini/Shopping 46 99972-1340
-------------------Terreno rua Tapir , lado nº 405.
Metragem para construção 400
m² 12x33. Próprio para investidor construir sobrados. Ou para
revenda futura. Terreno em documento tem 450 m² sendo que
destes 50 m² é de servidão lateral Sanepar/Prefeitura. Oportunidade única! De R$ 180.000,00
por
R$
155.000,00.
Tratar
984040568.
Creci-Pr
1.530-J
--------------------Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m²,
R$ 140.000,00. Gostou? Entre
em contato e Agende uma Visita! Realize Correspondente Caixa e Mariely Cattoni corretora de
imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se
somente
terreno com 429,60m², localizado
na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel
com
612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046

30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
--------------Ederson Imóveis vende terreno
com 600m2, todo murado. Rua
Curitiba. R$ 175.000,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------Solar Imóveis Vende: Loteamento
Jardim Primavera, lotes a partir de
372,00m²no valor de R$ 500,00 o
m². Entrada, restante parcelado
direto com o proprietário. Pronto
para construir, confira esse e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------		
Solar Imóveis Vende: Loteamento Vó Normélia, bairro Fraron,
próximo a Faculdade Fadep, lotes a partir de 259,00m² no valor a partir de R$ 90.000,00, entrada, restante parcelado em até
48 vezes, confira esse e outros
imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779.
--------------------Vende-se lote com relevo plano
400,00 m² na Rua Itabira Bairro
Jardim Primavera em Pato Branco-Pr, próximo da antena da OI.
Valor R$ 400.000,00 Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Vende-se lote 17 da quadra
928 com 360,00 m² (12,00 x
30m) no antigo Clube de Campo Iguaçu, na Rua Papa João
XXIII no Bairro São Cristóvão
em Pato Branco – Pr. Valor R$
95.000,00 Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor valor. Interessados entrar em contato pelo
fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se Toyota Etios XS
1.5, completo, 2014/2014. Interessados entrar em contato pelo fone (46) 99101-2996.
--------------------Vende-se Ford KA, 1.0, 2013, com
ar condicionado. Valor à vista ou

financiado R$ 19.800,00, Troca
R$ 20.800,00. Recebo na troca,
moto com partida elétrica ou troco por carro de maior valor, até
R$ 35.000,00 que seja completo. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Toyota Etios X 1.3,
com ar condicionado, direção,
vidros elétricos, 2014/2014. Interessados entrar em contato pelo fone (46) 99101-2996.
--------------------Vende-se Palio, 1.0, Fire Celebration, 2011, cor prata, 04 portas, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico,
trava, alarme, em ótimo estado de conservação. Valor à vista
ou financiado R$ 20.500,00, Troca R$ 21.500,00.Recebo moto
com partida elétrica de menor valor. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Corolla GLI, 2016,
1.8, câmbio automático, flex,
com apenas 13.100 km, único dono, completo, com banco
de couro, Jogo de rodas, som
com controle de som no volante e opcionais a mais no carro. Valor: R$ 75.000,00. Recebo carro ou moto de menor valor.
Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.

Estou
disponibilizando
serviços de diarista, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços gerais. Com experiência
comprovada e referência. Tratar: DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959
-----------------Vaga para Departamento de Marketing / Publicidade e propaganda. Enviar currículo para: coordenacaogeral@pmed.com.br
-----------------Valdir está à procura de trabalho
em Pato Branco, tem experiência
em pintura, jardinagem, e serviços

gerais. Contato 45 – 99141-8902
-----------------Giga Pet Contrata: Vaga
para
Banhista
e
Tosador. Interessados comparecer na Av Tupi, 4595. Contato:
(46)
9
9938-0302
-----------------Precisa-se de costureira para trabalhar com reparos de roupas. Necessária experiência. Interessadas
entrar em contato 46 984030354.
-----------------Loja Madritex contrata vendedora. Interessadas comparecer na
loja: Ibiporã 421, Pato Branco.
-----------------Contrata-se Eletricista de Rede
de Distribuição (40 – vagas). Realizará a instalação e montagem de estruturas e equipamentos eletromecânicos em redes
de distribuição de energia, instalação e troca de medidores, executará serviços em subestações.
Experiência em carteira como
eletricista e certificações válidas de NR35 e NR10. Interessados entrar em contato pelos fones 46 3025 6777/ 46 9 91306777
-----------------Contrata-se Supervisor de Cobrança. Requisitos: Possuir experiência na área; Pró ativo;
Trabalhar bem em equipe; Ter disponibilidade. Atividades: Supervisionar as ações de negociações
e recuperações de débitos; Desenvolver estratégias para alcançar as metas da empresa; Acompanhar a produtividade da equipe
diariamente; Garantir que o fluxo de cobrança seja cumprido;
Realizar a gestão de indicadores da área de cobrança. Salário a combinar. Enviar currículo:
rh@grupomastersolucoes.com.br
-----------------Contrata-se Comercial: Requisitos: Possuir experiência na
área comercial e vendas; Pró
ativo; Trabalhar bem em equipe; Ter disponibilidade para viagens; Ser responsável; Possuir
carro. Atividades: Prospectar
clientes; Atender clientes presencialmente; Fazer ligações e
reuniões oferecendo serviços; Fazer propostas comerciais. Salário a combinar. Enviar currículo:
rh@grupomastersolucoes.com.br

ANUNCIE
AQUI

O JORNAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER TIPO DE ANÚNCIO APRESENTADO NESTE CADERNO
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Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A NOVA ALIANCA COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº
24.666.605/0001-84, torna público que Recebeu do IAT, Licença Prévia, para a
Atividade de Depósito e Comercio de Agrotóxico, a ser implantado na Rua
Ermindo Desordi, nº 30 – Vila Industrial, no município de Coronel Vivida/Pr.

Ato do Gestor

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A NOVA ALIANCA COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº
24.666.605/0001-84, torna público que irá Requerer ao IAT, Licença de
Instalação, para a Atividade de Depósito e Comercio de Agrotóxico, a ser
implantado na Rua Ermindo Desordi, nº 30 – Vila Industrial, no município de
Coronel Vivida/Pr.

Abre Crédito Adicional
Suplementar
por
Anulação de Dotações no
valor de R$ 25.619,50
(vinte
e
cinco
mil
seiscentos e dezenove
reais
e
cinquenta
centavos) no Orçamento
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências doVigente.
Sudoeste do Paraná –

CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2020.

CIRUSPAR, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº
11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no
Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE:

SUMULA: Aprovas as contas do Poder Executivo do Município de Sulina, relativas ao
Exercício Financeiro de 2.019, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná.

Resolução n°68
03/12/2020

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$
25.619,50 (vinte e cinco mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta centavos) para atender as
despesas nos seguintes Órgãos e Dotação Orçamentária:
Código

Artigo 1º - Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo do Município de Sulina, relativas ao Exercício
Financeiro de 2.019, de conformidade com o Acórdão nº 375/2020 - Segunda Câmara, do Processo nº
199449/20, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Artigo 2º - Este decreto Legislativo entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

03.01

Especificação
Coordenação de Administração

Fonte

103020003.2.003000

Manutenção da Coordenação de Administração

3.3.90.30

Material de Consumo

001

R$ 10.000,00

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

001

R$ 10.000,00

05.01

Coordenação Médica

105020005.2.005000

Manutenção da Coordenação Médica

3.3.90.30

Material de Consumo

001

Total

SALA DE SESSÕES, 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Valor

R$ 5.619,50
R$ 25.619,50

Art. 2° - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional
Suplementar no “caput” do Artigo 1° deste ato correrão por conta da redução parcial ou total
das dotações orçamentárias que abaixo especifica:

CLEITON CHIOCHETA
Presidente da Câmara

Código
02.01
102020002.2.002000
3.1.90.11
05.01
105020005.2.005000
3.3.90.14
3.3.90.33

ADEMIR MACIEL COSTA
1º Secretário
Registre-se e Publique-se
Em 03/12/2020

Especificação
Coordenação Geral
Manutenção da Coordenação Geral
Vencimentos e Vantagens Fixas
Coordenação Médica
Manutenção da Coordenação Médica
Diárias
Passagens e Despesas com Locomoção

Total

Fonte

Valor

001

R$ 20.000,00

001
001

R$ 4.700,00
R$ 919,50
R$ 25.619,50

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Pato Branco, 03 de dezembro de 2020.

Ato do Gestor
Resolução n°67
02/12/2020

Abre Crédito Adicional
Suplementar
por
Anulação de Dotações no
valor de R$642.193,07
(seiscentos e quarenta e
dois mil cento e noventa
e três reais e sete
centavos) no Orçamento
Vigente.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná –
CIRUSPAR, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº
11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no
Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$
642.193,07 (seiscentos e quarenta e dois mil cento e noventa e três reais e sete centavos) para
atender as despesas nos seguintes Órgãos e Dotação Orçamentária:
05.01

Código

Especificação
Coordenação Médica

Fonte

105020005.2.005000

Manutenção da Coordenação Médica

3.1.90.11

Vencimentos e Vantagens fixas

496

R$ 488.951,51

3.1.90.16

Outras Despesas Variáveis

496

R$ 47.586,70

3.1.90.13

Obrigações Patronais

001

R$ 71.553,12

04.01

Coordenação Enfermagem

104020004.2.004000

Manutenção da Coordenação de Enfermagem

3.1.90.13

Obrigações Patronais

001

R$ 34.101,74

Total

Valor

R$ 642.193,07

Art. 2° - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional
Suplementar no “caput” do Artigo 1° deste ato correrão por conta da redução parcial ou total
das dotações orçamentárias que abaixo especifica:
Código
04.01
104020004.2.004000
3.1.90.11
3.1.90.16
05.01
105020005.2.005000
3.1.90.11

Especificação
Coordenação Enfermagem
Manutenção da Coordenação de Enfermagem
Vencimentos e Vantagens fixas
Outras Despesas Variáveis
Coordenação Médica
Manutenção da Coordenação Médica
Vencimentos e Vantagens fixas

Total

Fonte

Valor

496
496

R$ 236.538,21
R$ 300.000,00

001

R$ 105.654,86
R$ 642.193,07

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Pato Branco, 02 de dezembro de 2020.

Raul Camilo Isotton
Presidente do CIRUSPAR
Fls. 01/01

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
Nº PORTARIA

ASSUNTO
DATA
AFASTAMENTO
26/11/2020
DETERMINAÇÃO JUDICIAL
GABRIELY
FABIANA
DOS EXONERA
A
PEDIDO
DE
695
01/12/2020
SANTOS
CARGO COMISSIONADO
NOMEIA
SECRETARIO
DE
698
DIOGO GASPERIN
01/12/2020
ESPORTE E LAZER
699
ANGELITA BRUZZO E OUTRAS
AJUSTA VALOR VENCIMENTO
01/12/2020
CONCEDE
LICENÇA
SEM
700
AGUSTINHO ROSSI
02/12/2020
REMUNERAÇÃO
A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço
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conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017.
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NOME

PREFEITO MUNICIPAL

Raul Camilo Isotton
Presidente do CIRUSPAR
Fls. 01/01

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 126/2020
OBJETO: Contratação de empresa para fornecer em locação decorações natalinas
para Praças e a Avenida do Município, conforme descrito em edital conforme
Pregão 092/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ,
inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito
Municipal, senhor MAURO CESAR CENCI, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do
RG nº 5.143.125-1. CONTRATADA: ART CIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORAÇÕES
TEMATICAS LTDA EPP, CNPJ Nº15.138.763/0001-70, com sede a Av. Marginal Leste,
nº 970 – BR 101 KM 163, Centro, município de Tijucas - Estado de Santa
Catarina, CEP: 88.200-000, neste ato representada Legalmente por PRISCILA
HERMES portadora do CPF Nº 032.132.749-76 e do RG nº 4.000.903-3 SSP/SC.
ITENS: LOTE 1 ; ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 2.357,74 VALOR TOTAL R$: 4.715,48 ;
ITEM 2 VALOR UNIT.R$: 1.329,72 VALOR TOTAL R$: 1.329,72 ; ITEM 3 VALOR
UNIT.R$: 892,41 VALOR TOTAL R$: 892,41 ; ITEM 4 VALOR UNIT.R$: 407,79 VALOR
TOTAL R$: 1.223,37 ; ITEM 5 VALOR UNIT.R$: 489,35 VALOR TOTAL R$: 1.468,05 ;
ITEM 6 VALOR UNIT.R$: 500,29 VALOR TOTAL R$: 2.001,16 ; ITEM 7 VALOR UNIT.R$:
1.847,32 VALOR TOTAL R$: 5.541,96 ; ITEM 8 VALOR UNIT.R$: 2.703,10 VALOR
TOTAL R$: 2.703,10 ; ITEM 9 VALOR UNIT.R$: 1.329,72 VALOR TOTAL R$: 1.329,72
; ITEM 10 VALOR UNIT.R$: 1.329,72 VALOR TOTAL R$: 1.329,72 ; ITEM 11 VALOR
UNIT.R$: 41.958,89 VALOR TOTAL R$: 41.958,89 ;ITEM 12 VALOR UNIT.R$: 9.577,57
VALOR TOTAL R$: 9.577,57 ; ITEM 13 VALOR UNIT.R$: 43,95 VALOR TOTAL R$:
4.395,00 ; ITEM 14 VALOR UNIT.R$: 11.477,69 VALOR TOTAL R$: 11.477,69 ; LOTE
02 ; ITEM 1 VALOR UNIT.R$: 436,44 VALOR TOTAL R$: 10.038,12 ; ITEM 2 VALOR
UNIT.R$: 522,62 VALOR TOTAL R$: 12.020,26 ; ITEM 3 VALOR UNIT.R$: 811,84
VALOR TOTAL R$: 5.682,88 ; ITEM 4 VALOR UNIT.R$: 3.061,45 VALOR TOTAL R$:
21.430,15 ; ITEM 5 VALOR UNIT.R$: 473,25 VALOR TOTAL R$: 10.884,75 ;PRAZO DE
ENTREGA/EXECUÇÃO: até dia 05/12/2020, PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/01/21. ASSINATURA
DO CONTRATO: 01/12/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 178/2020
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados
que realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 68/2020, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no
Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 18/12/2020;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor
preço por item (considerando o preço total do item, ou seja, a quantidade x o
preço unitário), observadas as especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Aquisição de veículo novo 0km de ano 2020, modelo 2021, Unidade
Móvel de Atendimento, para Secretaria Municipal de Saúde, conforme
especificações do edital e seus anexos.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida
Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site:
www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Palmas, 30/11/2020
Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR
DESPACHO DECISÓRIO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO
LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020
PROCESSO Nº 91/2020.
OBJETO: A Contratação de empresa para prestação de serviços de
produção de figurinos e acessórios envolvendo a confecção, reformas
e bordados e auxílio na organização antes, durante e após os desfiles,
para a programação do Natal de Pato Branco 2020, atendendo às
necessidades da Secretaria de Educação e Cultura; O Prefeito
Municipal 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 amparo legal na Lei 8.666/93, em seu
Art. 49 e; CONSIDERANDO solicitação levada a termo pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do memorando
nº 184/2020, protocolada sob nº 421249/2020; CONSIDERANDO a
promulgação do Decreto nº 8.631, de 17 de março de 2020, que
estabelece, no âmbito do Município de Pato Branco, medidas para o
enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus
(Covid-19); CONSIDERANDO que o Pregão Eletrônico nº 44/2020
– Processo nº 130/2020 tem por objeto, a prestação de serviços de
produção de figurinos e acessórios envolvendo a confecção, reformas
e bordados e auxílio na organização antes, durante e após os desfiles,
para a programação do Natal de Pato Branco 2020;
CONSIDERANDO que o evento Desfile Natalino do ano de 2020
não será realizado em razão das medidas para o enfrentamento da
pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e da autotutela
aplicáveis à Administração Pública, segundo os quais caberá a esta,
nos termos da Súmula 473 do STF, “Anular seus próprios atos
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos (...)”; D E C I D E: REVOGAR o processo
licitatório Pregão Eletrônico nº 44/2020 - Processo nº 91/2020, nos
termos e fundamentos acima descritos; Em atendimento ao disposto
no art., 109, inc. I, alínea “c”, da Lei Federal 8.666/93, ficam os
interessados intimados, em querendo se manifestar, apresentar
recurso no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste.
PUBLIQUE-SE. Gabinete do Prefeito, em 01 de dezembro de 2020.
Augustinho Zucchi – PREFEITO.

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006.
PROCESSO N° 177/2020
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados
que realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 67/2020, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no
Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 17/12/2020;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor
preço por item (considerando o preço total do item, ou seja, a quantidade x o
preço unitário), observadas as especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Aquisição de equipamentos ambulatoriais de diagnóstico e
consultório odontológico, com recursos da Resolução SESA 773/2019,
conforme edital e seus anexos.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida
Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site:
www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Palmas, 27/11/2020
Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 12/2020.
PROCESSO Nº 729/2020. Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pela
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 40/2020 de 07 de abril de 2020,
ADJUDICO o objeto a contratação de empresa para execução de obra de construção de pista de
caminhada com plantio de grama esmeralda no Parque de Exposições Arnaldo Weiss, localizado na
Alameda Nove, nº 317, Quadra 182, de acordo com cronograma, planilha de serviços e memorial
descritivo em anexo, à empresa: Cege Engenharia Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ n° 04.484.014/0001-89, inscrição estadual n° 90652494-53, com o valor total de R$ 269.295,77
(duzentos e sessenta e nove mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos). E após
Parecer Jurídico do procedimento licitatório, HOMOLOGO o convite epigrafado, e determino que seja
elaborado o respectivo Termo de Contrato, na forma legal. Mariópolis, 04 de Dezembro de 2020.
Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2020
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e INOVATTA
INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, CNPJ/MF: 20.309.254/0001-01. Objeto: 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
constantes deste contrato e seus anexos. Valor: Será pago pela execução do objeto deste contrato
o valor total de R$ 33.420,00 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte reais). Vigência: O prazo de
vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação, e não poderá ser
prorrogado. Prazo de Execução: O prazo de execução do objeto do contrato será de 90 (noventa)
dias, a partir da emissão da ordem de execução de serviço ou da autorização de compra, conforme
o caso. Dotação: 34.4.90.52.42.00.00 - Mobiliário em geral. Origem: Este contrato é originário do
Pregão Eletrônico nº 1/2020. Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco, Estado do
Paraná, para dirimir questões relativas ao presente contrato. Local, data e assinatura: Pato
Branco, 4 de dezembro de 2020. Moacir Gregolin - Contratante e Diorginnis Fernando Moreira Dias
- Contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.

PORTARIA Nº 120/2020 – GP
DATA: 04/12/2020

ComprasNet

PREGÃO ELETRÔNICO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 48/2020 (Processo Licitatório 89/2020)

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:

PREFEITURA MUNIC IPAL DE MARIOPOLIS PR
Pregão Eletrônico

De acordo com o parecer jurídico e em concordância com a Ata Eletrônica, de Abertura do processo licitatório na

Nº 00049/2020(SRP)

URNA FUNERÁRIA

Unidade

Quantidade
30

Critério de
Valor
Valor Global
Valor (*)
Unitário
R$ 1.980,0000
R$
R$
1.329,0000 39.870,0000

20

R$ 2.280,0000

R$
R$
1.799,0000 35.980,0000

Marca: PR Ó P BR USQ UETA JO MAR
Fabricante: PR Ó P BR USQ UETA JO MAR
Modelo / Versão: PR Ó P BR USQ UETA JO MAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUXILIO FUNER AL ADULTO GG para pe ssoas AC IMA de 90 Kg (tam anho
alta/gorda), conte ndo urna de m ade ira, com visor, ve rnizada com forro de TNT com 6 alças de parre ira, 02 ve las, 01 vé u, 01
coroa m é dia com flore s artificiais, 01 ve stim e nta (k it m asculino; 01 cam isa, 01 gravata, 01 calça, roupas intim as e 01 par
de m e ia. Se fe m inino: 01 m anto, 01 ve l, conjunto fe m inino, pe ças intim as. O rnam e ntação com flore s artificiais. Pre paração
do corpo com higie nização, aspiração de ntro das norm as da vigilância sanitárias, ve lório, translado de ntro do Município e
para buscar o corpo no Hospital que ate nde o Município (Pato Branco) até se pultam e nto.

3

URNA FUNERÁRIA

Unidade

20

R$ 1.330,0000

EMPRESA FORNECEDORA: NIENDIEKER & CIA LTDA – EPP - CNPJ: 05.267.432/0001-87
Item

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 na data de sua publicação
ficando revogadas as disposições em contrário especialmente as portarias de nº 010/2017 e
115/2020.

Serviço Funerário de
Sepultamento / Translado

C remação

/

Unidade

5000

Valor Global da Ata:

Tobias Ezequiel Taffarel Gheller
Prefeito Municipal

R$
99.830,0000

R$
99.830,0000

Voltar

6

10

R$
9.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 04 de dezembro de 2020.

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TR ANSLADO FO R A DO MUNIC IPIO VALO R DO KM R O DADO PAR A TR ANSLADADO DE
C O R PO DE USUÁR IO S FO R A DO MUNIC ÍPIO

Total do Fornecedor:

3

8

R$
R$
749,0000 14.980,0000

R$ 2,3100 R$ 1,8000

2

7

Marca: PR Ó P BR USQ UETA JO MAR
Fabricante: PR Ó P BR USQ UETA JO MAR
Modelo / Versão: PR Ó P BR USQ UETA JO MAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUXILIO FUNER AL INFANTIL C R IANÇ A até 100 cm conte ndo urna de m ade ira
branca, com visor, ve rnizada com forro de TNT com 6 alças de parre ira, 02 ve las, 01 vé u, 01 coroa m é dia com flore s
artificiais, 01 ve stim e nta (k it m asculino; 01 cam isa, 01 gravata, 01 calça, roupas intim as e 01 par de m e ia. Se fe m inino: 01
m anto, pe ças intim as). O rnam e ntação com flore s artificiais. Pre paração do corpo com higie nização, aspiração de ntro das
norm as da vigilância sanitárias, ve lório, translado de ntro do Município e para buscar o corpo no Hospital que ate nde o
Município (Pato Branco) até se pultam e nto.

4

conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.
descritas, junto com seus itens e valores relacionados:

RESOLVE:

Marca: PR Ó P BR USQ UETA JO MAR
Fabricante: PR Ó P BR USQ UETA JO MAR
Modelo / Versão: PR Ó P BR USQ UETA JO MAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUXILIO FUNER AL ADULTO para pe ssoas até 90 k g, conte ndo urna de m ade ira,
com visor, ve rnizada com forro de TNT com 6 alças de parre ira, 02 ve las, 01 vé u, 01 coroa m é dia com flore s artificiais, 01
ve stim e nta (k it m asculino; 01 cam isa, 01 gravata, 01 calça, roupas intim as e 01 par de m e ia. Se fe m inino: 01 ve l, m anto,
pe ças intim as), conjunto fe m inino; O rnam e ntação com flore s artificiais. Pre paração do corpo com higie nização, aspiração
de ntro das norm as da vigilância sanitárias, ve lório, translado de ntro do Município e para buscar o corpo no Hospital que
ate nde o Município (Pato Branco) até se pultam e nto.

2

DE ARTEFATOS DE CONCRETO, DO TIPO TUBOS, CALHAS E MEIOS-FIOS”, para atender as necessidades do município,
HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das empresas abaixo

RESULTADO POR FORNECEDOR
30.840.183/0002-03 - SANTA FE SERVIC OS FUNERARIOS LTDA
Unidade de
Item Descrição
Fornecimento
Unidade
1 URNA FUNERÁRIA

modalidade de Pregão Eletrônico nº 54/2020, que teve como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURAS AQUISIÇÕES

PORTARIA N° 118/2020
DATA: 01/12/2020
SÚMULA: Alteração de Classe em nível vertical a Servidora Municipal Tatiane Aparecida Bortolini da Silva; Tobias
Ezequiel Taffarel Gheller, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e
considerando o requerimento protocolado no dia 30 de novembro de 2020: RESOLVE: ART. 1°- ARTERAR para a
CLASSE I (C – II), Cargo Público de Professora, concedendo Progressão Vertical à Servidora Municipal Tatiane
Aparecida Bortolini da Silva, portadora do Rg. 8.636.516-2, em conformidade ao Art. 40, § 2° e § 4° da Lei Municipal
n° 01/2019; ART. 2°- Esta portaria entrará em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete
do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 01 de dezembro de 2020. Tobias Ezequiel Taffarel Gheller Prefeito Municipal

EMPRESA FORNECEDORA: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA – EPP – CNPJ: 14.540.178/0001-30.
Valor Unit. Valor Total
Descrição dos itens
QTDE. Unid.
Item (R$) Item (R$)
Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de
61,00
61.000,00
4
comprimento e 60 cm de diâmetro - espessura mínima da parede de 60 1000 Unid.
mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.
14,80
29.600,00
15
Meio fio de concreto 80 cm– alto, com Sarjeta
2000 Unid.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR:
R$ 90.600,00 (Noventa Mil e Seiscentos Reais)

Item

EMPRESA FORNECEDORA: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA – EPP - CNPJ: 79.847.687/0001-55
Valor Unit. Valor Total
Descrição dos Itens
QTDE. UND.
Item (R$) Item (R$)
Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de
25,00
1
comprimento e 20 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 30
150
Unid.
3.750,00
mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.
Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de
840,00
9
comprimento e 150 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de
50
Unid.
42.000,00
120 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.
Calha de concreto sem armação, com 20cm de diâmetro, fabricada de
24,90
11
50
Unid.
1.245,00
acordo com as normas da ABNT.

Item

12
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

1/1

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2020
DATA: 17/11/20
ABERTURA: 01/12/20
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) EM RUAS ASFALTADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL
DO MUNICÍPIO; conforme discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2020
DATA: 17/11/20
ABERTURA: 01/12/20
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) EM RUAS ASFALTADAS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL
DO MUNICÍPIO; conforme discriminado no objeto do presente edital.

PORTARIA N° 119/2020-GP
DATA: 04/12/2020

A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br, na edição de 07 de dezembro de 2020 conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

SÚMULA: Designa Comissão de Avaliação de Imóvel

Dispõe sobre as novas medidas de
observância obrigatória em razão da
pandemia
COVID-19
e
dá
outras
providências.

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

RESOLVE:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 04 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

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, LESSIR CANAN
BORTOLI, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da
legislação vigente, e
CONSIDERANDO as razões expostas no preâmbulo do Decreto nº 2029, de 18
de março de 2020;
CONSIDERANDO as medidas já estabelecidas pelos Decretos Municipais nº
2.029, 2.034, 2.035 e 2.043 de 2020;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 6294, de 03 de dezembro
de 2020;
CONSIDERANDO que a complexidade do momento atual, nunca antes
vivenciado na história do Município, demanda esforço conjunto do Poder Público e da
iniciativa privada na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação
demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO a necessidade de análise permanente de reavaliação das
especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da
rede de atenção básica;
CONSIDERANDO o aumento do numero de casos, bem como a ocupação dos
leitos de UTI que atendem ao Município de Renascença;
CONSIDERANDO a reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento da
COVID-19 realizado em data de 04 de dezembro de 2020;

MUNICI PIO DE ITAPEJARA D’OESTE
LEI Nº. 1938/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ITAPEJARA D’OESTE, REVOGA
A LEI Nº 948, DE 11 DE SETEMBRO 2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A integra esta no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp
LEI Nº. 1939/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: ALTERA O PERÍMETRO URBANO DE ITAPEJARA D’OESTE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. A integra esta no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp LEI Nº. 1940/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO ZONEAMENTO, O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO
URBANO, E SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE, ESTADO DO PARANÁ.
A integra esta no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp
LEI Nº. 1941/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NO MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D’OESTE E REVOGA AS LEIS Nos 951, DE 17 DE SETEMBRO DE 2007, 1.257, DE 27
DE SETEMBRO DE 2011, 1.604, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, 1.613, DE 17 DE DEZEMBRO DE
2015. A integra esta no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp
LEI Nº. 1942/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D’OESTE, REVOGA AS LEIS Nº 952, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007, Nº 1.392, DE 03
DE JULHO DE 2013 E Nº 1.592, DE 22 DE JULHO DE 2015. A integra esta no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp
LEI Nº. 1943/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE
E REVOGA AS LEIS Nos 953, DE 19 DE SETEMBRO DE 2007, 1.172 DE 12 DE MAIO DE 2010,
1.462, DE 21 DE MARÇO DE 2014 E 1.593, DE 22 DE JULHO DE 2015. A integra esta no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp
LEI Nº. 1944/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: INSTITUI A PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO
OESTE E REGULA A FORMA DE APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEIS PARA EFEITO
DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA. A integra esta no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp
LEI Nº. 1945/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D´OESTE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A integra esta no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp
LEI Nº. 1946/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: Amplia vaga para o cargo efetivo no quadro de pessoal da administração pública municipal,
altera o anexo I da Lei Municipal nº 1.638/2016 - Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos
Servidores Públicos Municipais de Itapejara D´Oeste dá outras providências. A integra esta no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp
PORTARIA Nº. 1671/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: Nomeia defensor dativo. A integra esta no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp
PORTARIA Nº. 1672/2020
DATA: 03.12.2020
SÚMULA: Nomeia defensor dativo. A integra esta no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp
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Calha de concreto sem armação, com 30cm de diâmetro, fabricada de
acordo com as normas da ABNT.

50

Unid.

29,90

1.495,00

Calha de concreto sem armação, com 40cm de diâmetro, fabricada de
39,90
50
Unid.
1.995,00
acordo com as normas da ABNT.
Calha de concreto sem armação, com 60cm de diâmetro, fabricada de
73,90
50
Unid.
3.695,00
acordo com as normas da ABNT.
15,00
Meio fio de concreto 80 cm – baixo, com Sarjeta
500
Unid.
7.500,00
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR:
R$ 61.680,00 (Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R$348.210,00
(Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Duzentos e Dez Reais)
Bom Sucesso do Sul, 04 de Dezembro de 2020.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 2.119, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020

Urbano.

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 do parque industrial de Mariópolis, denominada terreno nº 05, com área de 4.186,18M²
(quatro mil cento e oitenta e seis metros e dezoito centímetros quadrados), objeto do
desmembramento da Matrícula nº 6.121 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Clevelândia Estado do Paraná.

Valor Unit. Valor Total
Descrição do item
QTDE. Unid.
Item (R$) Item (R$)
Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de
32,00
9.600,00
comprimento e 30 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 30
300
Unid.
mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.
Tubo de concreto circular simples, TIPO PS1, com dimensões de 1m de
40,00
20.000,00
comprimento e 40 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 40
500
Unid.
mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.
Tubo de concreto circular TIPO PS1, dimensão de 1m de comprimento e
135,00
81.000,00
80cm de diâmetro, espessura mínima da parede de 60 mm, fabricado
600
Unid.
conforme ABNT/NBR 8890/2007.
Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de
175,00
35.000,00
comprimento e 80 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 72
200
Unid.
mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.
Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de
187,00
18.700,00
comprimento e 100 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 80
100
Unid.
mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.
Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de
385,00
19.250,00
comprimento e 120 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de 96
50
Unid.
mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.
Tubo de concreto circular armado, TIPO PA1, com dimensões de 1m de
1.238,00
12.380,00
comprimento e 200 cm de diâmetro- espessura mínima da parede de
10
Unid.
180 mm, fabricado conforme ABNT/NBR 8890/2007.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR:
R$ 195.930,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Trinta Reais)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 039/2020
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, sediado no
Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca o aprovado no Concurso
Público, para que compareça à Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Izabel, para tomar posse no cargo, conforme
instruções da cláusula 36º do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da
Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná.
Médico Intervencionista 24h – Pato Branco
Nº. INSC.
NOME
CLASS.
107257
ALANA OLIVO
9º
Pato Branco, em 04 de dezembro de 2020.
RAUL CAMILO ISOTTON
Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de
Urgências Sudoeste do Paraná

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2020
PROCESSO N.º 175/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade a Lei nº 8.666/93, art. 49, sumula 473 do STF e CONSIDERANDO que em razão da
necessidade de adequar a planilha orçamentaria, RESOLVE REVOGAR o Processo Licitatório nº
175/2020, consequentemente, a modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2020, cujo objeto é
Contratação de empresa para realizar obra de ampliação de rede de energia elétrica para
atender: Rua Santos Dumont, Hilario Salvatori e Floresta e Dorival Scherer, conforme projetos e
demais informações anexas ao edital devidamente aprovados pela COPEL., conforme projetos e
planilhas anexo ao edital, tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.
Saudade do Iguaçu, 04 de dezembro de 2020.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito

DECRETA:
Art. 1º Ficam proibidos todos os eventos sociais (casamentos, festas, formaturas,
shows, apresentações culturais e similares), comemorações, confraternizações e eventos
presenciais para qualquer finalidade, que exijam licença do Poder Público ou mesmo
privados, que se realizem em espaço aberto ou fechado, com mais de 10 (dez) pessoas.
Art. 2º Fica instituído, no período das 23:00 às 05:00 horas, a proibição provisória
de circulação em espaços e vias públicas, excetuada àquela decorrente de serviços e
atividades essenciais, nos termos do Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020.
Art. 3º O Município poderá se utilizar do seu Poder de Polícia, inclusive solicitar o
auxílio das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, sem
prejuízo da imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento, conforme previsto
no Decreto Municipal nº 2.043/2020.
Art. 4º Este Decreto poderá ser revisto a qualquer momento, devido aos dados
epidemiológicos do município.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 094/2020– PMR.
Objetivando registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
para fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente CBUQ faixa C,
para execução de reparos no asfalto ou calçamento em vias urbanas ou rurais,
que atendam as especificações da ABNT e INMETRO, conforme necessidades
da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, em favor da seguinte
empresa:

Pavimar Construtora de Obras Ltda, no valor total de R$
74.114,00 (setenta e quatro mil cento e quatorze reais).
Renascença, 04 de dezembro de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Art. 5º Permanecem em vigência todas as medidas estabelecidas no Decreto
Municipal nº 2.043/2020, que não forem contrárias a este Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos quatro
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.
Lessir Canan Bortoli
Prefeito

Certifico que este documento foi publicado no:
__________________, Edição nº _________,
do dia ___/___/___, página(s):__________
Nome ___________________
Assinatura__________________

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – EDITAL DE CITAÇÃO
A Presidente da 1ª Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,
designada pela Portaria n° 558/2019, publicada em 16 de outubro de 2019, exarada pelo Exmo.
Senhor Prefeito Augustinho Zucchi, FAZ SABER a todos que o presente Edital, virem ou dele
tiverem conhecimento, que no Protocolo nº 2020/8/421828 de 17 de agosto de 2020 – Processo
Administrativo Disciplinar, em que é parte o Servidor RAFAEL NUNES DIAS, matrícula nº 6432-7,
foram realizadas tentativas para localizá-lo, e como esteja o mesmo em lugar incerto e não
sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições cientifique-se pelo presente
Edital, do julgamento proferido no qual foi aplicada a penalidade de Demissão, bem como resta
ciente da disposição do Artigo 102 da Lei Municipal nº 1245/93. Pato Branco, 04 de dezembro de
2020. Elisandra Funghetto - Presidente - Augustinho Zucchi - Prefeito

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 139/2020
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 097/2020)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: LC Ferla Móveis Planejados Ltda
OBJETO: contratação de empresa especializada em fabricação, montagem e
instalação de móveis planejados, destinado às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
VALOR TOTAL: de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 04 de dezembro de 2020.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 04 de dezembro de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

A Central Geradora Hidrelétrica – CGH São Pedro tona público que requereu
ao Instituto Água e Terra – IAT a Licença de Operação de Regularização para
operação da CGH São Pedro, localizada na estrada lado direito da Ponte do
Rio Vitorino, sentido a Pato Branco em Bom Sucesso do Sul – PR.

DIÁRIO DO SUDOESTE
5 e 6 de dezembro de 2020
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Publicações legais

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2020
Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº
091/2020, de 16 de novembro de 2020, com abertura e julgamento em 27 de novembro de
2020, e verificado que não houve interposição recursal, eu José Roberto Bocalon, Pregoeiro,
designado pela Portaria nº 058/2020, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens,
do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 091/2020 para Registro de Preços,
as Empresas, que apresentaram os menores preços, respectivamente conforme segue:
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA - EPP, CNPJ Nº. 74.085.358/0001-09: LOTE 02 –
Itens 01,13,14,17,20,21,23,30,31,32,33,37,38,40,42,44,46,50,53,54,56,59,70,71,77,80,81,82.
LOTE 03 – Item 05. LOTE 04 – Itens 02,04,05. ALEXANDRO BETT, CNPJ Nº 12.236.503/000140: LOTE 01 – Item 23. LOTE 02 – Itens 02,03,05,07,10,11,15,16,18,25,26,27,28,29,34,
35,36,45,47,51,52,55,57,58,63,66,68,72,75. LOTE 03 – Itens 12. LOTE 04 – Itens
08,10,12,13,14,16,17. BELINKI E SOUZA LTDA, CNPJ N° 08.831.603/0001-47: LOTE 01 –
Itens 12,14,15,18,20,21,22. LOTE 02 – Itens 04,06,08,09,12,19,22,24,41,43,48,61,
62,65,69,74,79. LOTE 04 – Itens 15. ISMAEL HENZ - ME, CNPJ Nº 04.926.714/0001-86: LOTE
02 – Itens 49,78. LOTE 03 – Itens 04,10. JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ N° 30.915.834/0001-98: LOTE 02 – Itens 60,64,67,73.
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, CNPJ N° 03.958.284/0001-11: LOTE 03 – Itens
03,07,08,14. SUELEN CRISTINA PROVENSI, CNPJ N° 16.682.900/0001-04: LOTE 01 – Itens
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,16,17,19. INOVA TECH INORMÁTICA EIRELI, CNPJ N°
28.706.488/0001-96: LOTE 02 – Item 39. LOTE 03 – Itens 02,06. ICARUS SERVIÇOS
PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ Nº 37.982.544/0001-06: LOTE 01 – Item 24. LOTE 02 – Item 76.
LOTE 04 – Itens 06,07,09. ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR - ME, CNPJ N° 28.862.607/000108: LOTE 03 – Itens 01,03. LOTE 04 – Itens 01,03. FRACASSADO: LOTE 03 – Itens 09,11. LOTE
04 – Item 11. Saudade do Iguaçu dia 04 de dezembro de 2020, José Roberto Bocalon,
Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do
processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 091/2020 - SRP, de 16/11/2020,
com abertura e julgamento em 27/11/2020 e não existindo interposição recursal, eu Mauro
Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório
Modalidade Pregão Presencial nº 091/2020 para Registro de Preços, conforme o ato de
ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas: NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA - EPP,
CNPJ Nº. 74.085.358/0001-09. ALEXANDRO BETT, CNPJ Nº 12.236.503/0001-40. BELINKI E
SOUZA LTDA, CNPJ N° 08.831.603/0001-47. ISMAEL HENZ - ME, CNPJ Nº 04.926.714/000186. JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ N°
30.915.834/0001-98. POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, CNPJ N° 03.958.284/0001-11.
SUELEN CRISTINA PROVENSI, CNPJ N° 16.682.900/0001-04. INOVA TECH INORMÁTICA
EIRELI, CNPJ N° 28.706.488/0001-96. ICARUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ Nº
37.982.544/0001-06. ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR - ME, CNPJ N° 28.862.607/0001-08.
Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 04 de dezembro de 2020. MAURO
CESAR CENCI PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 091/2020. ATA N° 157/2020 - NELSON BAVARESCO &
BAVARESCO LTDA - EPP, CNPJ Nº. 74.085.358/0001-09. ATA N° 158/2020 - ALEXANDRO
BETT, CNPJ Nº 12.236.503/0001-40. ATA N° 159/2020 - BELINKI E SOUZA LTDA, CNPJ N°
08.831.603/0001-47. ATA N° 160/2020 - ISMAEL HENZ - ME, CNPJ Nº 04.926.714/0001-86.
ATA N° 161/2020 - JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ N°
30.915.834/0001-98. ATA N° 162/2020 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, CNPJ N°
03.958.284/0001-11. ATA N° 163/2020 - SUELEN CRISTINA PROVENSI, CNPJ N°
16.682.900/0001-04. ATA N° 164/2020 - INOVA TECH INORMÁTICA EIRELI, CNPJ N°
28.706.488/0001-96. ATA N° 165/2020 - ICARUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ Nº
37.982.544/0001-06. ATA N° 166/2020 - ISRAEL MOTTA DE SOUZA JÚNIOR - ME, CNPJ N°
28.862.607/0001-08.
___________________________________________________________
A Publicação na integra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ edição de 07/12/2020, conforme Lei
Autorizativa Nº 1358, de 18 de Agosto de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2020– PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 093/2020– PMR.
Objetivando contratação de empresa para fornecimento e instalação de grama
sintética., em favor da seguinte empresa:

Erge Construtora Eireli, no valor total de R$ 6.249,60 (seis mil
duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).
Renascença, 04 de dezembro de 2020.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO nº 03/2020
A Prefeitura Municipal de Pato Branco, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC,
em conformidade com o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 - CONCESSÃO DE
SUBSÍDIO A ESPAÇOS CULTURAIS – conforme previsto no artigo 2º, inciso II da Lei Aldir Blanc, Lei nº
14.017/2020, HOMOLOGA
RESULTADO DO EDITAL 01/2020 –
SUBSÍDIO A ESPAÇOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC
Espaço Cultural/razão social

CNPJ/CPF

Situação

Diego Guerro Produções
Múltipla EmpreendimentosLtda ME
Centro Musical Fascinação
Dianalu de Almeida Caldato
Centro de Tradição Gaúcha Carreteando a
Saudade
Gerson EmérioGiusti ME
Escola Cordão de Ouro Capoeira
Orquestra Sanfônica
Calvo Luiz Sutili (Scalabar)
Estúdio Francieli Dias Fotografia
Schmeing e dos Santos Ltda. (Festas e Festas )
Daniel Miranda Edições
Pingo Photos
Brilharte Produções Ltda ME
Kalu fabricação de esculturas e monumentos
Ltda
Jaqueline Sokolowski Borges
Marcos Francisco Pedroso da Rosa
Atelier Zuleicler
Pint Artes
Menon Entretenimento
Pato Branco, 03 de Dezembro de 2020.

30.392.933/0001-32
02.680.053/0001-26
10.351.800/0001-00
22.518.026/0001-69
77.738.631/0001-37

Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido

Valor do
benefício
R$5.000,00
R$ 10.000,00
R$10.000,00
R$10,000,00
R$10.000,00

03.876.819/0001-05
33.914.354/0001-09
12.547.283/0001-75
337.620.909-04
22.868.779/0001-02
07.643.720/0001-14
32.602.655/0001-26
21.705.675/0001-06
07.861.965/0001-18
09.013.339/0001-05

Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido

R$10.000,00
R$3.000,00
R$ 7.500,00
R$5.000,00
R$10.000,00
R$10.000,00
R$ 5.000,00
R$5.000,00
R$10.000,00
R$3.000,00

19.755.705/0001-47
840.045.419-72
718.380.589-15
07.816.284/0001-38
11.567.863/0001-61

Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido

R$5.000,00
R$3.000,00
R$3.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00

Heloí Aparecida De Carli
Secretária Municipal de Educação e Cultura/Portaria nº 04/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2020
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço
por Item, no dia 18 (dezoito) de Dezembro de 2020, às 10h:00min (dez) horas,
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada na comercialização de combustíveis para uso nos veículos, ônibus,
caminhões e máquinas pertencentes a frota municipal, pelo período de 12 (doze)
meses.
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min
(dez) horas do dia 18 (dezoito) de Dezembro de 2020.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N°
047/2020, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço
eletrônico
http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes
e
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo1
Telefone (046) 3526 – 8300.
Itapejara D’Oeste-PR, 01 (primeiro) de Dezembro de 2020.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2020

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2536/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA PE FISIOTERRAPIA ESPECIALIZADA – ME, CNPJ
22.483.990/0001 – 07, objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços especializados
em reabilitação adulto e infantil para atendimento aos pacientes do Departamento Municipal de Saúde do
Municipio de Itapejara D´Oeste, Paraná, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços N° 014/2019,
fica alterado o prazo de vigência contratual, passando de 12 (doze) de janeiro de 2021, para 12 (doze) de
abril de 2021, conforme requerimento nº 116/2020 do Departamento de Saúde, com a justificativa do
executivo municipal, de acordo coa a Cláusula Décima Quinta do contrato e com o Art. 57 e 65 da Lei nº
8666/93. CLAUSULA SEGUNDA – As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro todas
as demais cláusulas, Sub cláusulas e disposições do Contrato nº 2536/2019, as quais permanecem válidas e
exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Itapejara D’Oeste, 26 (vinte e
seis) de novembro de 2020.

Edição nº 7782

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
Torna nula a publicação da Lei nº 5.626, de 30 de novembro de 2020, que acrescenta e altera
dispositivos a Lei nº 4.433, de 25 de setembro de 2014, que instituiu o Programa Municipal de Proteção
e Bem-estar dos Animais - PROBEM, no município de Pato Branco, penalizando o abandono e maustratos aos animais, publicada no Jornal Diário do Sudoeste, em 4 de dezembro de 2020, Edição nº 7781,
página “B4”.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.647, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
Acrescenta e altera dispositivos a Lei nº 4.433, de
25 de setembro de 2014, que instituiu o Programa
Municipal de Proteção e Bem-estar dos Animais PROBEM, no município de Pato Branco,
penalizando o abandono e maus-tratos aos
animais
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Acrescenta o art. 27-A à Lei nº 4.433, de 25 de setembro de 2014, com a seguinte
redação:
“Art. 27-A. Serão aplicadas as seguintes sanções para quem praticar maus-tratos ou
abandonar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos,
sendo que as multas serão cobradas em Unidade Fiscal Municipal -UFM, de Pato
Branco, Paraná.
I -nos casos da maus-tratos praticados dolosamente, que provoquem a morte do
animal, será cobrada a multa de 100 (cem) UFMs;
II -nos casos de maus-tratos praticados dolosamente, que provoquem lesões ao
animal, será cobrada a multa de50 (cinquenta) UFMs;
III - nos casos de maus-tratos, praticados de forma dolosa ou culposa, que não gerem
lesões ou a morte do animal, será cobrada a multa de 20 (vinte) UFMs;
IV - nos casos de abandono de animal sadio ou doente, será cobrada a multa de50
(cinquenta) UFMs.
Parágrafo único. Além das multas previstas nesse artigo, o infrator também deverá
arcar com todos os custos do tratamento veterinário e recuperação do animal
maltratado.”
Art. 2º Altera os incisos I, II e III do § 1º do art. 28 da Lei nº 4.433, de 2014, que passam a
vigorarcom a seguinte redação:
“Art. 28. ............................................
..........................................................
§ 1º ..................................................
I - Nas infrações leves: de 20 UFM’s a 49 UFM’s;
II - Nas infrações graves: de 50 UFM’s a 99 UFM’s;
III - Nas infrações gravíssimas: 100 UFM’s.” (NR)
..........................................................
Art. 3º Altera o inciso X do art. 31 da Lei nº 4.433, de 2014, passando a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 31. ............................................
.........................................................
X.MAUS-TRATOS: ação ou omissão voltada contra os animais, que lhes acarretem
ferimento, dor, medo e estresse desnecessários ou sofrimento decorrente de
negligência, prática de ato cruel ou abusivo, da falta de atendimento das suas
necessidades naturais, físicas e mentais, bem como o que mais dispuser a legislação
federal, estadual e municipal que trate sobre a matéria.” (NR)
Art. 4ºAcrescenta inciso XIX ao art. 31 da Lei nº 4.433, de 25 de setembro de 2014, com a
seguinte redação:
“Art. 31............................
.........................................
XIX. Abandono de animais: ato de abandonar, sem a devida assistência, de forma
permanente ou temporária, em qualquer espaço público ou privado, animal
doméstico, domesticado, silvestre, exótico, ou em rota migratória, do qual detém a
propriedade, posse ou guarda, ou que está sob guarda, vigilância ou autoridade.”
Art. 5º Acrescenta o art. 31-A à Lei nº 4.433, de 2014, com a seguinte redação:
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“Art. 31-A. Os valores de multas e das sanções previstas no art. 27, deverão ser
calculados, sendo que o total do recurso arrecadado será utilizado exclusivamente
para ações e projetos voltados ao cumprimento da Política do Bem-Estar Animal.”
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Lei é de autoria do Vereador Claudemir Zanco.
Gabinete do Prefeito, 2 de dezembro de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.629, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020
Institui no Calendário Oficial de Datas e
Eventos do Município de Pato Branco, o “Dia
Municipal do Educador Social”.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Pato
Branco o “Dia Municipal do Educador Social”, a ser celebrado, anualmente, no dia 19 de setembro.
Parágrafo único. No dia 19 de setembro, ou na semana que antecede esta data, deverá
ocorrer evento que tenha como objetivo a referência à função, formação e interação profissional, através
da realização de atividades artísticas, esportivas, culturais e de lazer, de forma a propiciar a troca de
experiência entre os educadores sociais.
Art. 2º Eventuais despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias do Município, suplementadas, se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Lei é de autoria dos vereadores Amilton Maranoski e Rodrigo José Correia.
Gabinete do Prefeito, 1º de dezembro de 2020.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito
LEI REPUBLICADA POR ERRO MATERIAL

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Dois Vizinhos e Região
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DE DOIS VIZINHOS E REGIÃO - SINTRIAL, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os trabalhadores do Grupo Vibra Agroindustrial S/A – Unidade
de Itapejara do Oeste, localizada na Rod Pr 493 S/N e Unidade de Pato Branco localizada
na Km: 03 – da Rod Pr 493, bem como os trabalhadores na unidade de Coronel Vivida,
localizada Rod Br 158 S/N, Km 490 a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária,
prevista estatutariamente, a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2020, na Sub-Sede do
Sindicato dos Trabalhadores Rural de Itapejara do Oeste, Rua: Fernando Ferrari nº 1725,
Centro, próximo à Radio Integração. Em dois horários, 1ª às 10:00 horas com a presença
de pelo menos 50% dos trabalhadores e não havendo quórum meia hora mais tarde, com
qualquer número de presentes e a 2ª, às 14:30 em primeira chamada com quórum de 50%,
e meia hora mais tarde, com qualquer número de presentes. Para a unidade de Pato Branco,
assembleia será realizada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos Rua: Fiorelo Zandona, nº
997- Bairro Cristo Rei, Cep: 85.040-506 – Pato Branco, em dois horários sendo a primeira
às 10:00 horas em primeira convocação, com 50% dos trabalhadores e meia hora mais
tarde, com qualquer número e, às16h00min primeira chamada e meia hora mais tarde com
qualquer número de presentes, caso não tenha atingido quórum.
CONVOCAÇÃO COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
a) Aprovação ou rejeição da proposta para Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021
das cláusulas econômicas e das demais, para 2020/2021;
b) Discussão e aprovação desconto Contribuição Assistencial;
c) Em caso de rejeição da proposta, quais os caminhos a serem seguidos;
d) Tirar indicativo de greve;
e) Assuntos Gerais.

Dois Vizinhos, 04 Dezembro de 2020.

Marilene Martins Moreira - Presidente

CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
EDITAL N.º 08/2020
EDITAL DE CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2020
Súmula: O Presidente e a Comissão Especial do Concurso Público do Consórcio
Intermunicipal de Saúde – CONIMS no município de Pato Branco, no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, TORNA
PÚBLICO o CANCELAMENTO do Concurso Público nº 01/2020.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
www.concursosfau.com.br e www.conims.com.br
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

131/2020
33/2020 - PE
Pregão eletrônico
04/12/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE MÃO DE OBRA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS GERAIS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS
DO CONIMS.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI
1 - Serviços Continuados de Limpeza, Conservação e
Serviços Gerais

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
DECRETO Nº 7.429/2020, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020. Súmula: Dispõe sobre novas
medidas de enfrentamento a pandemia do COVID-19, e dá outras providências. “A publicação na
íntegra
do
ato
acima
se
encontra
disponível
no
seguinte
endereço
eletrônico:
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº
2759/2017 e suas alterações”.
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2020
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DE REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CRISTO REI. LOCAL E HORÁRIO: Praça
Ângelo Mezzomo, s/n, credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 21 de
dezembro de 2020. Abertura dos envelopes: as 09:01h do dia 21 de dezembro de 2020. VALOR
TOTAL MÁXIMO: R$ 40.092,33. Prazo de execução: 30 dias. O edital poderá ser obtido junto ao
Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do
site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 04 de dezembro de
2020. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.

CONTRATANTE: Município de Chopinzinho-PR, CNPJ: 76.995.414/0001-60. PARCEIRA:INFORSERVIC PROVEDOR
DE INTERNET - EIRELI, CNPJ: 11.328.040/0001-83. OBJETO: Disponibilização de Acesso de Internet Wi-Fi Gratuita, a
ser instalado no Parque do Lago, sito à Rua Sete de Setembro, nº 3503, Bairro São Genaro e na Unicentro, sito à Rua
Frei Everaldo, nº 93, Centro, neste Município. Obrigações: Instalação e manutenção dos equipamentos. Contrapartida:
Uso de publicidade. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, prorrogáveis. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. Assinam:
ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO – Prefeito e Senhor RODRIGO ADÃO DAFRE pela empresa INFORSERVIC
PROVEDOR DE INTERNET - EIRELI. Chopinzinho-PR, 17 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2020
DATA: 01/10/20
ABERTURA: 04/11/20
HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, INCUBATÓRIO
EMPRESARIAL CRESCER E DESENVOLVER.
Analisados todos os atos referentes a Concorrência nº 11/2020, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento
licitatório em epigrafe ao licitante:
Item
Módulo
Empresa
Número do CNPJ
Pontuação
obtida
01
01
Lucas Hiago Dalla Barba Duns 08709644962
39.590.064/0001-25
850
Nas condições de sua proposta e do edital. Coronel Vivida, 04 de dezembro de 2020. Frank Ariel Schiavini,
Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 54/2020
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal, que apuraram o resultado do
Processo de Dispensa de Licitação por Justificativa nº 54/2020, eu, ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO, Prefeito, torno
pública a RATIFICAÇÃO do procedimento em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto da seguinte forma:
LOCADOR
ITEM
MESES
VALOR
VALOR TOTAL
MENSAL R$
R$
CLAITON JUNIOR BOSCHI
01
06
500,00
3.000,00
Conforme proposta.
É a decisão.
Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR, 25/11/2020. Álvaro Dênis Ceni Scolaro Prefeito

Quantidade
12,000

Vl. Unitário
12.615,8800

Total fornecedor:
Total geral:

Total dos Itens
R$ 151.390,56
R$ 151.390,56
R$ 151.390,56

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manuntenção da Atividade Administrativa

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2537/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA NORMA DALL IGNA & CIA LTDA – ME, CNPJ
14.070.776/0001 - 92, objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços especializados
em reabilitação adulto e infantil para atendimento aos pacientes do Departamento Municipal de Saúde do
Município de Itapejara D´Oeste, Paraná, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços N° 014/2019,
fica alterado o valor contratual referente aos Itens 02 e 03, passando de R$ R$ 135.000,00 (Cento e trinta e
cinco mil reais), para R$ 168.750,00 (conto e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais),
correspondente ao acréscimo de 25% da quantidade de sessões, e fica alterado o prazo de vigência
contratual, passando de 12 (doze) de janeiro de 2021, para 12 (doze) de abril de 2021, conforme
requerimento nº 116/2020 do Departamento de Saúde, com a justificativa do executivo municipal, de acordo
coa a Cláusula Décima Quinta do contrato e com o Art. 57 e 65 da Lei nº 8666/93. CLAUSULA
SEGUNDA – As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro todas as demais cláusulas,
Sub cláusulas e disposições do Contrato nº 2537/2019, as quais permanecem válidas e exigíveis, ressalvadas
as partes expressamente alteradas por este instrumento. Itapejara D’Oeste, 26 (vinte e seis) de novembro de
2020.

Un.
MES

Dotação
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.37.0

Altair José Gaspareto
Presidente

EXTRATO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 051/2020 –
PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADO: MICHEL A. MATHIAS-EMPREENDIMENTOS
CNPJ sob nº 13.484.567/0001-22
OBJETO: Aquisição de toner e cartuchos de tintas para
impressoras em caráter de urgência visando atender as
demandas da Unidades Básicas de Saúde, a pedido da
Secretaria de Saúde.
VALOR: 12.900,00 (doze mil e novecentos reais).
DATA: 04 de dezembro de 2020.
Mangueirinha, 04 de dezembro de 2020.
PUBLIQUE-SE
Setor de Licitações
Espécie: Extratos dos Contratos da Dispensa de Licitação nº 53/2020. Fundamento Legal: Artigo 24 da Lei
8.666/93. Elementos de despesa: (1662 FONTE 936), (1618 FONTE 000). Objeto: Contratação de Empresas
para Revisão nos Veículos Citroem Aircross Placa BDV-4C47 e Wolksvagem Voyage Placa BDY-3F59. Contrato
340/2020: Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Gambatto C1 Veículos Ltda. CNPJ:
07.297.646/0001-21, Valor R$ 603,77, assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Gilson Sbeghen,
pela Empresa. Contrato 341/2020: Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Divel Distribuidora de
Veículos Ltda. CNPJ: 75.928.838/0001-49, Valor R$ 585,11, assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município
e Gerson Rigo, pela Empresa. Data de assinatura: 23/11/2020.

Espécie: Extrato do Contrato n° 342/2020. Locatário: Município de Chopinzinho. Locador: Claiton Junior
Boschi. CPF: 038.704.889-80. Objeto: Locação de Imóvel Destinado a Aluguel Social para a Família da
Senhora Vanderléia de Fátima Pedroso dos Santos. Valor Mensal R$ 500,00 (quinhentos reais),
totalizando para os 06 (seis) meses o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Origem: Dispensa de
Licitação por Justificativa n° 54/2020. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93,
Lei Municipal 3.704/2018. Elemento de despesa: 1158 F: 000. Data da assinatura: 25/11/2020. Assinam:
Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Claiton Junior Boschi.

Espécie: Extrato do 8° Termo Aditivo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 134/2020. Contratante: Município de
Chopinzinho – PR. Contratada: Posto de Combustíveis Portal São Francisco Ltda. CNPJ Nº 08.225.949/0002-82. Objeto:
Revisão de preços com fundamento no art. 16 do Decreto Municipal nº 151/2013 e art. 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93, sobre
o saldo remanescente, com efeitos financeiros a partir do dia 01/12/2020, conforme segue: Item 03 - Combustível Tipo
Diesel BS 500 - Stang - Valor Unitário: R$ 3,0659, e Item 04 - Combustível Tipo Diesel S 10 – Stang - Valor Unitário: R$
2,9770. Pregão Presencial 37/2020. Fundamento Legal: Artigo 65, Inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93. Data da
assinatura: 03/12/2020. Assina: Álvaro Dênis Ceni Scolaro pelo Município.

Espécie: Extrato do 8° Termo Aditivo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 132/2020. Contratante: Município de
Chopinzinho – PR. Contratada: Comércio de Combustíveis Kist Ltda. CNPJ Nº 75.635.854/0002-24. Objeto: Revisão de
preços com fundamento no art. 16 do Decreto Municipal nº 151/2013 e art. 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93, sobre o saldo
remanescente, com efeitos financeiros a partir do dia 01/12/2020, conforme segue: Item 01 - Combustível Tipo Álcool Etílico
Hidratado. – BR – Valor Unitário: R$ 2,9938. Pregão Presencial 37/2020. Fundamento Legal: Artigo 65, Inciso II, alínea "d",
da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 03/12/2020. Assina: Álvaro Dênis Ceni Scolaro pelo Município.

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 330/2020. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada:
Pedreira Santiago Ltda. CNPJ: 77.744.134/0001-41. Objeto: Acréscimo de quantidade e valores ao Contrato nº 330/2020.
Valor do Acréscimo: R$ 321.053,58, passando o valor total do contrato a ser de R$ 1.607.617,82. Origem: Concorrência nº
9/2020. Fundamento Legal: Artigo 65 Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 02/12/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni
Scolaro, pelo Município e Moisés de Gasperin, pela Empresa.

B4

Edição nº 7782
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 327/2020. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada:
Pedreira Santiago Ltda. CNPJ: 77.744.134/0001-41. Objeto: Acréscimos de quantidade e valores ao Contrato nº 327/2020.
Valor do Acréscimos: R$ 252.581,75. Origem: Concorrência nº 8/2020. Fundamento Legal: Artigo 65 Lei Federal nº
8.666/93. Data da assinatura: 02/12/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Moisés de Gasperin, pela
Empresa.

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 297/2020. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: A.
A. Santos Della Vechia Engenharia – Me. CNPJ: 28.103.153/0001-83. Objeto: Acréscimos e supressões de valores e
dilatação do prazo de execução do contrato por mais 15 (quinze) dias. Novo prazo de Execução: 27/12/2020. Valor do
Acréscimo: R$ 3.653,69. Valor da Supressão: R$ 1.468,26, passando o valor total do contrato a ser de R$ 30.695,90.
Origem: Tomada de Preços nº 19/2020. 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 Anderson Adriano Santos Della Vechia, pela Empresa.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ESTELA APARECIDA DE MOURA MADEIRAS torna público que
irá requerer do Instituto Água e Terra - IAT, Licença Ambiental
Simplificada para Serraria com desdobramento de madeiras,
implantada na Rua Claudina Luiza Zanardi, 22, Bairro Industrial,
Município de Mangueirinha – Estado do Paraná.

MUNÍCIPIO DE PATO BRANCO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2020 - PROCESSO Nº 231/2020
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
OBJETO: A construção de Praça poliesportiva do Bairro Anchieta, localizada na Rua
Padre Anchieta esquina com Rua Cassiano Ricardo - Quadra nº 447, com duas
quadras de areia, uma quadra de basquete, uma quadra poliesportiva, área com
chuveiros, e pavimentações, com serviços de demolições, movimento de terra,
drenagens, fundações, estruturas, alvenarias, instalações elétricas, instalações
hidrossanitárias, revestimentos, pinturas, pavimentações, entre outros, com área de
Intervenção de 6.473,25 m², com recursos do Convênio nº 388/2020 celebrado entre o
Estado do Paraná através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras
Públicas, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Pato Branco.
Apresentou-se como proponente a empresa: CIVILAR CONSTRUÇÕES - EIRELI –
ME. A seguir, a comissão de licitação rubricou e examinou detalhadamente a
documentação do envelope nº 1 da proponente participante, verificando que a
proponente CIVILAR CONSTRUÇÕES - EIRELI – ME descumpriu o item 10.2, 3,
d e f do Edital, visto que os documentos de qualificação técnica apresentados não são
compatíveis com o solicitado no edital e com a obra objeto do certame. Assim, a
Comissão decide INABILITAR a proponente CIVILAR CONSTRUÇÕES - EIRELI
– ME por descumprir o edital. Diante disso, o processo será considerado
FRACASSADO. Diante do resultado de habilitação a Comissão Permanente de
Licitação abre o prazo de direito recursal de 05 dias úteis contados da publicação do
resultado. Pato Branco, 04 de dezembro de 2020. COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - PORTARIA Nº 409/2020: Gizeli Cristina Mattei – Presidente. Alana
Paula Mulhmann e Mariane Aparecida Martinello – Membros.

Publicações legais
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato Contrato N° 2803/2020
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Antonio Sergio Evangelista Junior – Me, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 35.748.403/0001 – 06.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
óleos e lubrificantes, para uso dos veículos, ônibus, caminhões e
máquinas, integrantes da frota municipal de Itapejara D’Oeste – PR,
conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 038/2020.
Valor do Contrato: R$ 163.992,60 (Cento e sessenta e três mil,
novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).
Vigência: De 04 (quatro) de Dezembro de 2020 a 04 (quatro) de
Dezembro de 2021.
Data do Contrato: 04 (quatro) de Dezembro de 2020.
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato Contrato N° 2804/2020
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Dunas Distribuidora de Filtros e Lubrificantes Ltda - Me,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.001.937/0001 - 01.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
óleos e lubrificantes, para uso dos veículos, ônibus, caminhões e
máquinas, integrantes da frota municipal de Itapejara D’Oeste – PR,
conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 038/2020.
Valor do Contrato: R$ 12.405,10 (Doze mil, quatrocentos e cinco reais
e dez centavos).
Vigência: De 04 (quatro) de Dezembro de 2020 a 04 (quatro) de
Dezembro de 2021.
Data do Contrato: 04 (quatro) de Dezembro de 2020.
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato Contrato N° 2805/2020
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Engemaq Componentes para Tratores Ltda - EPP, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 55.118.103/0001 - 42.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
óleos e lubrificantes, para uso dos veículos, ônibus, caminhões e
máquinas, integrantes da frota municipal de Itapejara D’Oeste – PR,
conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 038/2020.
Valor do Contrato: R$ 4.749,84 (Quatro mil, setecentos e quarenta e
nove reais e oitenta e quatro centavos).
Vigência: De 04 (quatro) de Dezembro de 2020 a 04 (quatro) de
Dezembro de 2021.
Data do Contrato: 04 (quatro) de Dezembro de 2020.

DIÁRIO DO SUDOESTE
5 e 6 de dezembro de 2020
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE
ESTADO DO PARANÁ
DESPACHO DE ANULAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020
Itapejara D’Oeste, 04 (quatro) de Dezembro de 2020.
Em data de 29 (vinte e nove) de Outubro de 2020, foi
realizada a abertura da fase de lances do Edital de
Pregão Eletrônico Nº 033/2020, que tem como objeto a
contratação
de
empresa
especializada
na
comercialização de materiais e prestação de serviços
destinados a consertos e reparos em geral em aparelhos
de ar condicionados instalados nos Departamentos e
Unidades pertencentes a Administração Municipal de
Itapejara D’Oeste – PR, após o fechamento da fase de
lances, verificou-se que o Edital está com um problema
que gerou dúvidas, não ficando claro com relação
especialmente a MEI.
Diante disso, para evitar prejuízo das partes, entende-se
por bem, anular o presente Edital para correções dos
vícios observados e melhorias necessárias.
A Lei nº 8.666/93 prescreve em seu Art. 49, que: A
autoridade
competente
para
a
aprovação
do
procedimento somente poderá revogar a licitação por
razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
No que diz respeito à anulação de atos administrativos, a
Sumula 473, do Supremo Tribunal Federal, resguarda
que: A Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.
Após os esclarecimentos anteriormente expostos, esta
Comissão de Licitação, designada pelo Decreto Nº
001/2020, procederá a ANULAÇÃO do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 033/2020 e dos atos dele decorrentes em
face dos vícios observados.
Dada a declaração de nulidade, será concedido o prazo
de 5 (cinco) dias a contar da publicação desta Decisão,
para o exercício do direitos Constitucional da ampla
defesa e do contraditório.
VLADEMIR LUCINI
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto Nº 001/2020

