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SUDOESTE REGISTRA QUEDA NO REPASSE DE ICMS

João Marcelino/ Facebook Belezas de Mangueirinha

Neste ano, 27 dos 42 municípios do Sudoeste terão diminuição no repasse estadual do imposto em suas receitas. Na região, São Jorge do Oeste e Saudade
do Iguaçu foram os que mais contabilizam perdas, enquanto que Mangueirinha (foto) foi o com maior aumento no repasse. O ICMS é importante para os
municípios, pois é utilizado em serviços essenciais, como segurança, saúde, educação e também contribui para o pagamento de servidores. PÁG. 6

REGIONAL
Bairro Menino
Deus tem o
projeto
“Eu também
sonho” em
Chopinzinho PÁG. 8

Nilson Feversani é o novo
presidente da Amsop
Divulgação

SEGURANÇA
BPFron apreende
mais de 12
toneladas de
maconha no
Paraná PÁG. 18
SAÚDE
Nem o desodorante
na causa
Só quem sofre com a
bromidrose, uma condição
na qual a junção do suor
excessivo em contato
com fungos e bactérias
resulta em mau cheiro,
sabe o constrangimento
que o problema causa.
A boa notícia é que há
tratamento. CADERNO

Prefeito de Bom Sucesso do Sul, Nilson Feversani foi aclamado presidente da entidade regional.
Em seu primeiro pronunciamento, ele falou em identificar demandas dos municípios, como
saneamento básico e habitação e a infraestrutura regional. Ao Diário do Sudoeste, falou de ter
como diretriz a Carta do Sudoeste e de apoiar o aeroporto de Pato Branco e o Regional. PÁG. 2
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Prefeito de Bom Sucesso do Sul, Nilson
Feversani é o novo presidente da Amsop
Divulgação

Diretoria

Presidente - Nilson Feversani - Bom Sucesso do Sul
Vice-presidente - Cleber Fontana - Francisco Beltrão
1ª Secretária - Rafaela Losi - Clevelândia
2º Secretário - Carlinhos Turatto - Dois Vizinhos
1º Tesoureiro - Paulo Horn - Sulina
2º Tesoureiro - Fernando Cadore - Salto do Lontra
CONSELHO FISCAL
Efetivos
Disnei Luquin - Ampére
Luciano Dias - Honório Serpa
Ricardo Ortiña - Santo. Antônio do Sudoeste
SUPLENTES
Mario Paulek - Mariópolis
Edsom Bagetti - Pérola D’Oeste
Ademilso Rosin - Verê

Comissões

Diretoria aclamada para o ano de 2021, com o ex-presidente, Maurício Baú

Marcilei Rossi
com assessoria
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Nessa quinta-feira (14),
a Associação dos Municípios do Paraná (Amsop) realizou sua assembleia, que
confirmou o prefeito de
Bom Sucesso do Sul, Nilson
Feversani, como presidente
da entidade para o ano de
2021.
A assembleia, que seguiu uma série de medidas
de prevenção por conta da
covid-19, foi restrita aos
prefeitos, que aclamaram
Feversani para o cargo, que
até então vinha sendo exercido por Maurício Baú, ex-prefeito de Salto do Lontra,
que conduziu a entidade durante o ano de 2020, e teve
como destaque estratégias
conjuntas para o enfrenta-

mento da pandemia.
Feversani
que
tem
como vice-presidente, o prefeito de Francisco Beltrão,
Cleber Fontana, adotou um
discurso otimista para o
mandato. “Queremos trabalhar forte com os novos
prefeitos, em capacitação e
orientação técnica. Também
identificamos demandas dos
municípios, como a questão
do saneamento e habitação
e a infraestrutura regional”,
disse.
Ele ainda destacou
apoio do governo do Estado para ações e que, “depois dos aprendizados de
2020, com a pandemia, vemos uma vacina a caminho,
o que irá nos permitir pensar mais nos grandes projetos regionais”.
Ao Diário do Sudoeste, Feversani se disse honrado por assumir a entidade, e

revelou o desejo de estar à
altura dos presidentes que
o antecederam na Amsop.
“Todos os presidentes que
passaram por aqui fizeram
um belíssimo trabalho e esperamos corresponder aos
nossos prefeitos”, disse.

Desafios

A lei complementar
173, que congela os salários
do funcionalismo até dezembro de 2021, devido a
pandemia, foi o tema do primeiro debate da entidade.
No entanto, Feversani
avalia que os municípios e
a entidade terão outras barreiras a serem transpostas
este ano, em sua maioria em
virtude da pandemia.
Uma das primeiras conduções a serem estabelecidas diz respeito a vacinação, a que ele depositou
esperanças de uma definição da Anvisa e pronta distribuição para os estados e
municípios.
Em se tratando de econômica, ele pontuou que
2020 “financeiramente foi
um ano complicado de se
falar”, disse comentando o
fato de fechamento de empresas ao mesmo tempo em
que a agricultura, — maior
fonte de renda de muitos
dos municípios do Sudoeste
—, apresentou crescimento. “Esperamos passar essa
pandemia para reativar os
nossos comércios municipais. Temos muitas fontes
que ficou perdendo muito,
a parte turística, de eventos.
Mas, esperamos, com a retomada e essa vacina, que venha agregar e andar nova-

mente como estava.”

Valorização da
região

Ao Diário, Feversani pontuou que o Sudoeste
tem grandes representantes
e assim mencionou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Ademar Traiano e o chefe da
Casa Civil, Guto Silva, que
garantem um acesso ao governador Ratinho Junior. Ele
ainda mencionou a atuação
dos deputados estaduais e
federais, para o atendimento da região.
Para uma maior visibilidade da região, o presidente
destacou a necessidade de
voltar os olhos para a Carta do Sudoeste, documento amplamente defendido
pela entidade, e que ele disse que, “servirá como uma
diretriz para nosso trabalho nesse próximo ano”, mas
também, integração na busca pela reabertura da Estada
do Colono.
Ao mesmo tempo, na
área de infraestrutura, Feversani falou em Aeroporto
Regional e no Aeroporto de
Pato Branco. “Vamos apoiar
o Aeroporto de Pato Branco
e futuramente o [Aeroporto]
Regional, que é uma demanda que nos próximos anos
vem atender todo Sudoeste
e oeste de Santa Catarina.”
Na lista de ações que
devem ter a articulação da
Amsop segundo ele demandas como habitação e até
mesmo a ampliação de unidades escolares militares e
os condomínios do idoso.

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Marciano Vottri - Vitorino
Clóvis Cucolotto - São João
Hélio Surdi - Bom Jesus do Sul
Disnei Luquini - Ampére
Luciano Dias - Honório Serpa
Valmor Felipe Júnior - Flor da Serra do Sul
Jorge Santin - Barracão
Jandir Bandeira - Coronel Domingos Soares
Sérgio Faust - Nova Prata do Iguaçu
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Edson Lupatini - Éneas Marques
Edson Luiz Bagetti - Pérola do Oeste
Leonir Gelhen - Cruzeiro do Iguaçu
Valmor Duarte - Salgado Filho
Jean Pierr Catto - Santa Izabel do Oeste
Paulo Falcade de Oliveira - Pinhal de São Bento
Gelson Maffi - Bela Vista da Caroba
Eloir Nelson Lange - Pranchita
SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Ricardo Ortiña - Santo Antonio do Sudoeste
Paulo Horn - Sulina
Kosmos Panayotis Nicolaou - Palmas
Luis Carlos Turatto - Dois Vizinhos
Paulo Jair Pilati - Marmeleiro
Rafaela Losi - Clevelândia
Luíz Carlos Boni - Planalto
Ilena de Fátima P. Oliveira - Manfrinópolis
MUNICIPALISMO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Cleber Fontana - Francisco Beltrão
Paulo Cezar Casaril - Realeza
Edson Luiz Cenci - Chopinzinho
Idalir João Zanella - Renascença
Robson Cantu - Pato Branco
Vilmar Schmoller - Itapejara D’Oeste
Jaime Stang - Nova Esperança do Sudoeste
Anderson Manique Barreto – Coronel Vivida
TURISMO
Ademilso Rosin - Verê
Leila Rocha - São Jorge do Oeste
Américo Bellé - Capanema
Givanildo Trumi - Boa Esperança do Iguaçu
Elídio Zimerman de Moraes - Mangueirinha
Mário Pulek - Mariópolis
Darlei Trento - Saudade do Iguaçu
Fernando Cadore - Salto do Lontra
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Rafael Caleffi quer implantar no
oeste de Santa Catarina, experiência
positiva do sudoeste do Paraná

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

Novo pedágio

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) afirmou que as
alterações do novo modelo de pedágio apresentadas pelo Ministério da Infraestrutura em Brasília são “um contorcionismo
para manter as tarifas altas”. Ao invés de estudarem um novo
programa de concessão, baseado na realidade das nossas rodovias e dos novos lotes que estão sendo definidos, eles estão pegando como base as tarifas altas que temos no Paraná
e fazendo uma conta de chegada, o que convenhamos é um
grande despropósito”, disse.

Novo pedágio II

Os atuais contratos de pedágio no Paraná vencem em
24 de novembro de 2021. O Ministério da Infraestrutura aceitou alterar a proposta de modelo de licitação para as novas
concessões rodoviárias do Paraná. O modelo híbrido continua
sendo defendido pelo governo federal, mas com a nova proposta garantiu que ao menos 50% do valor arrecadado será
investido em obras, ou mesmo em redução da tarifa. Romanelli afirma que o modelo híbrido pode encarecer as tarifas em
até 40%.

Rodovias

Prefeito de São Lourenço do Oeste, foi eleito recentemente presidente do CIS-Amosc

Experiência adquirida na primeira gestão
é para o prefeito a possibilidade de
novas conquistas para São Lourenço do
Oeste
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Eleito
recentemente presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Oeste de Santa Catarina
(CIS-Amosc), o prefeito de
São Lourenço do Oeste (SC),
Rafael Caleffi, nem sonha
com a desvinculação de seu
município do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Conims), pelo contrário, ele
quer implantar no sistema
que reúne 52 municípios
do Oeste catarinense, experiências positivas que viu e
ajudou implantar no conglomerado da microrregião
paranaense.
Segundo Caleffi a forma que o Conimes trabalha,
dando condições das secretarias municipais de saúde
atenderem a pulação dos
municípios credenciados é o
que ele quer ver implantado
no oeste de Santa Catarina.
A experiência exitosa foi implantada em 2017
no consórcio paranaense,
quando Altair Gasparetto, o
Vadeco, era prefeito de São
João e presidente do consórcio e ele Caleffi, integrava o conselho. “O principal
desafio dos 52 municípios
que fazem parte do consórcio, é fazer com que a burocracia, a fila de espera
por consultas, exames e cirurgias no oeste Catarinense seja diminuída, através

da prestação de serviço de
médicos e clínicas que estão credenciadas”, pontua o
prefeito de São Lourenço do
Oeste.
Se o objetivo é repetir
experiência positivas, Caleffi, que foi reeleito na gestão de São Lourenço do
Oeste, que dar continuidade
a trabalhos exitosos, como
o programa Cheque do Leite, que nada mais é do que
um bônus fiscal para a cadeia leiteira do município e
ainda ampliar para o Cheque do Campo, atendendo
mais propriedades rurais.
Ele ainda quer dar continuidade no programa de
asfaltamento do perímetro
urbano, com mais 100 quadras; a implantação do parque ambiental e a ampliação
do centro de especialidades
médicas de seis para 15 áreas médicas contempladas.
Para esses objetivos, o
agora experiente prefeito,
deposita parte de suas ações
no conhecimento adquirido
nos primeiros quatro anos
de gestão. “Nada se constrói
sozinho”, diz Caleffi, ao se
referir a sua equipe de trabalho no primeiro mandato,
mas também, fazendo menção aos contatos
estabelecidos em secretarias de Estado, com
Brasília.

Vacinação em SLO

A espera de definições

para a vacinação da covid-19, é atualmente, a preocupação dos gestores municipais. Não distante desta
realidade, Caleffi tem claro
que São Lourenço do Oeste vai respeitar a hierarquia.
Com isso, ele quer dizer que
vai seguir o Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação (PNOV), estabelecido pelo Ministério da Saúde.
Na prática isso quer dizer, que tão logo seja disponibilizado o imunizante,
deve ser cumprido no município o quadro de vacinação,
uma vez que segundo ele,
o Município está se antecipando e assegurando ter insumos como: agulha, seringa, álcool.
Caleffi afirma ainda que
“é óbvio que se a iniciativa
privada tiver a disposição, a
venda da vacina, é uma decisão político-administrativa
a aquisição, e, eu antecipo,
se tiver no mercado, vamos
comprar.”

Relacionamento
como os vizinhos

Caleffi que hoje se reúne com a direção da Companhia
Catarinense
de
Águas e Saneamento (Casan), em Florianópolis para
tratar da ampliação do saneamento básico em São
Lourenço, desenvolveu nesta semana a ʻpolítica da boa
vizinhançaʼ.
Não só preocupado em
ampliar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
de São Lourenço do Oeste
por meio do saneamento básico, o prefeito quer viabilizar obras estruturantes, o

que implica dizer, que algumas dependem sim, de um
trato com o vizinho Vitorino, no Paraná.
Um exemplo clássico do
trato que o gestor lourenciano tem de administrar
com o vitorinense é o acesso principal ao bairro Araucária Parque, em terras paranaenses, mas que está na
margem da rodovia de Santa Catarina.
Além de elogiar a conduta de Marciano Vottri, de
ouvir as intenções de São
Lourenço, Caleffi lembrou
que além do caso do Araucária Park algumas obras
feitas por ambos os municípios acabam precisando de
termo de ajuste ente as gestões por conta dos limites de
estados.
Contudo, não é somente
com o prefeito de Vitorino
que ele esteve em contato
esta semana. Caleffi esteve
em Pato Branco, para conversar com Robson Cantu,
a quem definiu com grande trânsito no governo do
Paraná, através do chefe da
Casa Civil, Guto Silva, para
buscar viabilizar melhorias
viárias.
A intenção é implantação de terceira faixa no trecho da PR-158 entre São
Lourenço do Oeste e Vitorino, mas também a execução
do projeto de pouco mais de
550 metros do trecho paranaense do contorno leste em
São Lourenço do Oeste. No
território de Santa Catarina,
a obra possuiu sete quilômetros e já tem projeto.
A isso, Caleffi se disse
otimista, com a receptividade
do prefeito pato-branquense.

O governo do Paraná está investindo mais de R$ 23,2 milhões em rodovias que farão a ligação do Centro-Sul ao Centro-Oeste e ao Norte do Estado. “Vamos transformar a região
central do Paraná com essa iniciativa, trazendo desenvolvimento, emprego e oportunidades para toda a população local. Essas rodovias serão ótimas alternativas para transporte
de carga entre as regiões Norte, Noroeste, Oeste e para Curitiba e Litoral”, afirma o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex.

Volta às aulas

A volta às aulas no Paraná está prevista para 18 de fevereiro. O ano letivo nos colégios estaduais terá formato híbrido,
com parte dos alunos assistindo às aulas de forma presencial
nas escolas, enquanto o restante dos estudantes acompanha
a mesma aula de maneira remota, simultaneamente. A capacidade de cada sala de aula será limitada ao máximo de 50%
de ocupação.

Data marcada

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), disse que a
campanha de vacinação contra a Covid-19 começa em 20 de
janeiro, às 10h, na capital. O anúncio foi feito logo após uma
reunião entre o Ministério da Saúde (MS) e as prefeituras para
tratar do calendário nacional de vacinação. As vacinas que
serão destinadas ao Paraná devem ser distribuídas em 1.850
pontos de vacinação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa).

Sesc Paraná

O Sesc Paraná completou 73 anos no último dia 10. Desde 1948 o Sesc faz parte da vida dos paranaenses representados por comerciários, empresários do comércio e população
em geral. O Sesc participou dessa história ao construir uma
rede com forte capilaridade no estado, capaz de atender a população de todos os seus municípios. Apoiando no desenvolvimento do comerciário, empresário e da comunidade.

Reforma tributária

Equipe econômica do governo federal está analisando o
substitutivo apresentado pelo relator da proposta da reforma
tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). A aprovação da reforma tributária na Câmara está prevista para março.
A reforma pretende simplificar e tornar mais eficiente a arrecadação tributária, unificando impostos que incidem sobre o
consumo, como o ICMS e a Cofins.

Greve nacional

Em reunião online na noite de quarta-feira, 13, cerca de
50 lideranças dos caminhoneiros autônomos de todo o País
levantaram as principais reivindicações em prol da nova greve
nacional, que vem sendo articulada pela categoria para o dia
1º de fevereiro. Os líderes afirmam que a manifestação será
contra o projeto BR do Mar, o piso mínimo do frete e o preço
dos combustíveis.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Nova gestão realiza primeira reunião do Comitê
Gestor de Enfrentamento ao covid-19
Júlia Heimerdinger e
Marcilei Rossi
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na manhã dessa quinta-feira (14), foi realizada
no Largo da Liberdade, em
Pato Branco, a primeira reunião do Comitê Gestor de
Enfrentamento ao Coronavírus, no ano.
Na oportunidade, o prefeito Robson Cantu e a secretária municipal de Saúde,
Liliam Brandalise, debateram com participantes do
comitê, a realidade dos casos de covid-19 no município, sobre vacinação, restrições, medidas de prevenção
e como será a nova metodologia de trabalho da gestão.
Cantu relatou que há
aumento de casos de coronavírus em Pato Branco.
“Todos nós estávamos prevendo, porque todo mundo
saiu de férias, o Natal, o final do ano, foram para a
praia e hoje nós estamos colhendo esses casos”, acrescentando também que ainda
o município se encontra em
uma situação preocupante
referente a pandemia.

O prefeito pede a colaboração da população no
enfrentamento ao covid-19.
“Se toda a população colaborar, nós não precisamos
tomar nenhuma medida
drástica, sou contra fechar,
sou contra medidas que venham prejudicar o comércio
e os eventos pato-branquenses e na região”, disse.

Vacinação

Em relação ao início da
vacinação em Pato Branco,
Cantu afirma que estão realizando uma logística para
isso, preparando geladeiras para o armazenamento
da vacina. “Pode ter certeza
que quando começar no Paraná nós vamos ter a vacina
em Pato Branco”, ressaltou
o prefeito, que desde antes
de tomar posse já vinha afirmando a intenção de seguir
o caminho tomado pelo Governo do Paraná, ou seja,
cumprir como o Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação (PNOV).
De acordo com a secretária de Saúde, Liliam
Brandalise, ainda não há
informações oficiais, mas

afirma que começam no
mês de janeiro.
“O município já fez toda
a preparação da estrutura necessária para que essa
vacinação ocorra tranquilamente, dentro de uma qualidade, porque vacinação não
é simplesmente a vacina,
você tem que dar uma qualidade de armazenamento e
no transporte, existem regras técnicas para isso, então é isso que nós colocamos” explica a secretaria.
Ainda não há certezas
sobre cronograma e pontos
de vacinação, estão na fase de
planejamento nessa primeira
etapa. Segundo Liliam esse
primeiro momento de imunização será destinado para os
trabalhadores da saúde.
Em se cumprindo o
PNOV, o que vem sendo
propagado pelo Ministério
da Saúde o primeiro grupo
a ser vacinado são: trabalhadores da saúde, população
idosa a partir dos 75 anos
de idade, pessoas com 60
anos ou mais que vivem em
instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas) e po-

Pedido é para que a população deve continuar seguindo todas as medidas de prevenção
contra covid-19
pulação indígena.
O plano aponta ainda que a segunda fase contempla, pessoas de 60 a 74
anos, e pessoas com comorbidades (como portadores
de doenças renais crônicas,
cardiovasculares, entre outras), na terceira fase.
Ainda de acordo com
publicação do governo do
Paraná, outros grupos populacionais também considerados prioritários, como
professores,
trabalhadores dos serviços essenciais
(forças de segurança e salvamento e funcionários do
sistema de privação de liberdade), populações quilombolas, população privada de liberdade, pessoas
em situação de rua e outros
grupos serão contemplados
na continuidade das fases,
conforme aprovação, disponibilidade e cronograma de
entregas das doses a serem
adquiridas.
Na reunião do comitê a secretária afirmou que
por não saber a quantida-

de de doses que serão destinadas a Pato Branco, ainda
não há uma estratégia definida quanto a vacinação do
chamado grupo prioritário.
“Nós estamos programando, nós ainda não definimos
porque nós primeiro precisamos saber qual o número
[de doses de vacina] que nós
receberemos. Então diante dessa informação a gente
vai poder concretizar essa
organização.”

Metodologia
nova gestão

A secretária comenta
sobre como será realizada
a nova metodologia de trabalho na secretaria. “Nós vamos reunir os setores individualmente para que se faça
essa discussão baseado nos
dados que a gente apresentou, do que é possível flexibilizar e sempre levando em
consideração o que a epidemiologia diz”.
Ela acrescenta também
que a flexibilização contém

regras e normas, e que a
conversação entre os setores é a saída. “Sempre conversando com os segmentos, fazendo as reuniões
individuais, ouvindo mais os
segmentos, acho que essa é
a forma mais democrática e
legítima que a gente tem de
enfrentar a pandemia”.

Reforços nas
medidas de
prevenção

Nesse momento os cuidados precisam ser redobrados, fazer o uso da máscara,
utilizar o álcool gel, manter
o distanciamento social e
evitar aglomerações.
“Nós temos que ter o
compromisso com o outro,
com os nossos, ser responsável e ser solidário, porque isso é ser solidário, usar
máscara hoje é ser solidário”
finaliza a secretaria acrescentando que as pessoas já
sabem de todos esses cuidados, mas o que falta é a atitude da população.
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64% dos municípios do Sudoeste registram
baixas nos repasses de ICMS
DIvulgaçãO

Mangueirinha foi o município com maior aumento de arrecadação de ICMS em 2021

São Jorge do Oeste prevê queda maior que R$ 14 milhões e Saudade do
Iguaçu, que já vem sofrendo perdas de anos anteriores, se prepara para
déficit acima de R$ 8 milhões

Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.com.br

Para este ano, 27 dos 42 municípios do Sudoeste, ou seja, mais
da metade das localidades da região, preveem uma quantia menor
na arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em comparação com
2020. Os dados são da Associação
dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop) com base em informações da Secretaria de Estado da
Fazenda.
Na região, o município que
mais sofrerá com as baixas é São
Jorge do Oeste que, de 2020 para
este ano, deve registrar uma queda de R$ 14. 037.962, 91, — este
valor foi obtido através da diferença entre o repasse bruto do ano
passado com a previsão bruta para
2021, ou seja, o repasse, neste
ano, será ainda menor, levando em
conta que 20% desse valor é destinado ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Outro município que se destacou, negativamente, nos repasses estaduais é Saudade do Iguaçu. Desde 2019, a prefeitura vem
registrando uma queda em seu
ICMS, tendo contabilizado, até o
momento, uma diminuição maior
que R$ 23 milhões. Deste montante, mais de R$ 8 milhões decresceram de 2020 para este ano.
Ao contrário dos dois municípios com grandes déficits no repasse, Mangueirinha alavancou na
arrecadação do imposto e se destacou no Sudoeste como localidade que mais terá aumentos no

recebimento. De acordo com os
dados divulgados pela Amsop, o
município prevê um repasse de R$
36.003.060 para 2021, — cerca
de R$ 5 milhões a mais do que no
ano anterior.
O valor repassado a cada prefeitura varia de acordo com o desenvolvimento de três setores, —
indústria, comércio e serviço —,
ao longo de um ano. Esse desenvolvimento, é estimado através de
uma média gerada a partir das Declarações de Fisco Contábil (DFC).
Nessa conta, também se inclui a
movimentação financeira da produção primária de cada localidade.
Segundo o diretor executivo
da Amsop, José Kresteniuk, quanto
maior a produtividade em um município, maior o repasse de ICMS
a ele. No entanto, neste ano, isso
não acontecerá porque, o estado
do Paraná em si, registrou quedas
em suas arrecadações, refletindo
assim diretamente nas prefeituras.
“[Os municípios] pegam um
pedacinho do bolo que já não era
muito, e agora ficou menor ainda”, explicou comentando que,
não importa se alguns municípios
aumentaram seu índice de ICMS
do ano anterior para este, pois, o
repasse ainda será menor devido
ao bolo total, computado em todo
Paraná.
No Sudoeste, o município com
maior recebimento de ICMS em
2021 é Pato Branco, que estima o
repasse de R$ 49.739.587. Francisco Beltrão, com previsão de R$
42.066.824 no imposto, é o segundo com maior recebimento.
Apesar de serem os que mais registram repasses, ambos os municípios registraram queda em seu

ICMS.

Repasses 2021

Conforme o diretor executivo da associação, os repasses previstos para este ano poderiam ser
ainda menor, em comparação com
2020, se não fossem os aportes liberados aos municípios pelo Governo Federal, devido a pandemia
da covid-19. “A maioria deles teve
uma queda no índice de ICMS, mas
contou com uma quantidade, minimamente, maior do repasse por
conta dessa ajuda.”
Segundo ele, as quedas comprometem, principalmente, o pagamento da folha de pagamento
das prefeituras. Ao Diário do Sudoeste, Kresteniuk comentou que
o prefeito de Saudade do Iguaçu
está se deparando com uma situação assim, onde busca iniciativas para conseguir manter o pagamento de todo seu quadro de
servidores.

MAS AFINAL, O QUE A
QUEDA DO REPASSE
IMPLICA NOS
MUNICÍPIOS?

De acordo com a Secretaria da
Fazenda e Planejamento de São
Paulo, o ICMS é fundamental para
a receita dos estados e municípios,
pois, esse valor que é encaminhado ao Estado, é dividido entre os
municípios, proporcionalmente, e
é investido em serviços essenciais,
como segurança, saúde e educação.

Planilh
Repasse bruto do ICMS aos municípios do Sudoeste
Município
2020
2021
Ampére
12.974.200,30
12.801.532
Barracão
6.558.528,04
6.387.553
Bela Vista da Caroba
2.995.164,30
3.002.633
4.759.947
Boa Esperança do Iguaçu
4.637.320,32
Bom Jesus do Sul
3.246.018,45
3.052.677
Bom Sucesso do Sul
6.943.957,18
6.884.948
Capanema
16.814.310,42
18.377.363
Chopinzinho
21.790.031,19
21.357.226
Clevelândia
13.463.638,92
11.888.834
Cel. Domingos Soares
8.174.267,15
8.248.544
Coronel Vivida
16.348.241,47
15.980.854
Cruzeiro do Iguaçu
6.749.423,20
6.882.721
Dois Vizinhos
36.775.811,84
37.739.217
Enéas Marques
8.910.226,04
9.208.259
Flor da Serra do Sul
8.955.379,65
9.091.328
Francisco Beltrão
44.698.834,22
42.066.824
Honório Serpa
7.885.500,76
7.701.699
Itapejara d'Oeste
14.072.795,72
13.598.082
Manfrinópolis
3.643.066,88
3.218.113
Mangueirinha
30.999.715,77
36.003.060
Mariópolis
9.878.521,30
9.992.242
Marmeleiro
13.785.775,32
13.326.279
Nova Esperança do Sud.
6.146.235,43
6.208.028
Nova Prata do Iguaçu
10.552.476,18
10.560.484
Palmas
25.379.420,30
25.117.571
Pato Branco
50.159.004,19
49.739.587
Pérola d'Oeste
5.309.126,32
5.196.779
Pinhal de São Bento
1.909.007,23
1.872.934
Planalto
12.675.700,15
12.609.979
Pranchita
6.636.866,94
6.314.666
Realeza
11.443.413,31
11.084.657
Renascença
9.230.505,27
8.769.300
Salgado Filho
4.216.700,49
3.890.104
Salto do Lontra
11.191.924,03
11.141.613
Santa Izabel do Oeste
12.078.382,29
11.916.618
Santo Antônio do Sud.
12.473.293,39
11.592.968
São João
16.357.489,13
15.639.321
São Jorge d'Oeste
22.671.986,91
8.634.024
Saudade do Iguaçu
31.282.402,46
22.723.775
Sulina
4.668.584,54
4.669.524
Verê
11.118.127,31
11.182.884
Vitorino
8.874.665,16
8.959.314
574.676.039,47
Total
549.394.065
Fonte: Associação dos Municípios do Sudoeste (Amsop)
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Voluntários realizam projeto “Eu também sonho”
em Chopinzinho
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Desde 2014, Marina
Bento Gallo e Roseli Bento
Gallo desenvolvem em Chopinzinho o projeto “Eu também sonho”, com crianças
entre 5 e 12 anos, que se
encontram em situação de
vulnerabilidade.
A iniciativa busca mudar a realidade dessas pessoas, por meio do acolhimento e do amor, de forma
que [como o próprio nome
do projeto diz] incentive-as
a não deixar de sonhar com
o seu futuro.
“A ideia surgiu após Marina participar das Missões
Franciscanas da Juventude,
onde ela viu que as crianças do bairro Menino Deus
tinham a necessidade de
algo bom, que as orientasse.
No início era mantido com
a ajuda de pessoas voluntárias, que doavam o lanche
para os encontros”, explica Gesley Margarida Kurpel Cossa, que hoje também
é voluntária, assim como o
frei Angelo Vanazzi.
Além do lanche, nos

encontros, que ocorriam
quinzenalmente, eram feitas dinâmicas [por meio de
música, teatro, dança e pinturas, bem como atividades
esportivas], com a intenção
de despertar nas crianças
sentimentos de amor próprio e solidariedade. Dessa
forma ocorreu até 2019.
Em 2019, os voluntários souberam do Fundo
Diocesano de Solidariedade
(FDS), que é o resultado de
uma coleta solidária entre
os fieis da diocese.
Quarenta porcento do
valor desta coleta é utilizado para apoiar projetos que
combatam a exclusão social,
garantindo sua aplicação
em favor de iniciativas que
concretizem os objetivos da
Campanha da Fraternidade
de cada ano.
“Conversamos com o
nosso pároco, da Paróquia
São Francisco de Assis, que
deu total apoio, dizendo que
poderíamos inscrever o projeto. E, em outubro do ano
passado, o projeto foi aprovado e liberado o dinheiro
para sua execução, oriundo
do FDS. Antes de ser aprova-

DiVuLgAção

Antes da pandemia, os encontros eram quinzenais, em que ocorriam várias dinâmicas
do, tivemos a visita de bum ças, tivemos a ideia de mon- par das oficinas [neste caso,
padre da Diocese de Palmas- tar mensalmente cestas bá- quando for possível retor-Francisco Beltrão para sa- sicas e kits de higiene para nar], passando orientações
ber mais sobre o nosso pro- elas. Também fazer lanches, às crianças”, afirma Gesley.
que as crianças retiram e leEla diz que, antes da
jeto”, explica Gesley.
vam para suas casas”.
pandemia, houve a partiPandemia
“A ideia é continuarmos cipação de outras pessoas,
Com a pandemia do com o projeto. Para isso, das secretarias municipais
novo coronavírus, o pro- precisamos de mais pesso- de Saúde e de Educação de
jeto precisou passar por as voluntárias. A comunida- Chopinzinho.
mudanças, a fim de evitar de pode ajudar com doações
“Quando se trata de ser
aglomerações. “Como não em dinheiro e também doan- voluntário, as pessoas precipodíamos reunir as crian- do o seu tempo para partici- sam de um ‘empurrãozinho’.

Existem pessoas boas, que
ajudam sem interesse. Quando você ajuda, você é ajudado! Nos sentimos bem conosco. Digo sempre: vamos
semear boas sementes. Cedo
ou tarde, darão frutos. Cada
uma no seu tempo”, finaliza.
Para auxiliar no projeto,
os interessados podem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp: (46) 9 99111655.

Primeiro conselheiro tutelar indígena do
Paraná é de Mangueirinha
LoreCi SALete

Joares Alves
(à esquerda);
juntamente com
Adão Chagas,
vice-presidente; e
Cassiana Vargas,
secretária
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Nesta semana, Joares Alves, indígena da
tribo Kaingang de Mangueirinha, assumiu a
presidência do Conselho Tutelar no município. Ele, que é o primeiro indígena a ser
conselheiro tutelar em todo o Paraná, mora
na aldeia e é acadêmico de Administração,
pela Universidade Estadual do Centro-Oeste
(Unicentro) em Chopinzinho.
“Nós, enquanto povos indígenas, estamos sempre tentando ocupar lugares estratégicos e de decisão. E o conselho é um local importante, porque trabalha com nossas
crianças e adolescentes, futuro de nossa sociedade”, declara.
A gestão frente ao Conselho Tutelar
tem o período de um ano, sendo que o processo de escolha ocorre por meio de votação secreta. “São analisados a habilidade de articulação do conselheiro dentro do
grupo; espírito de liderança; e, o mais importante, o conhecimento do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), bem como
demais cartas de leis, fundamentais para
conduzir os casos que chegam até o con-

selho”, diz.
Alves explica que o presidente não tem
mais poder que os demais conselheiros. “O
trabalho é do colegiado, assim como as decisões. O trabalho do presidente é de representar o conselho em determinados momentos, podendo ser também o voto de minerva
em algumas situações; e outras atribuições,
que ficam subentendidas na função de um
coordenador”.
Para ele, esse protagonismo, que está
exercendo no Estado, por ser o primeiro indígena a ocupar esta função, é muito importante. “Pois o ECA, mesmo completando 30
anos em 2020, está em construção e precisa se adequar e reconhecer a cultura dos
povos indígenas, pois existem práticas culturais que o estatuto criminaliza. Porém, a
Constituição Federal reconhece e recomenda que sejam respeitadas”.
Alves acrescenta: “Então é um ajuste
normativo, que precisa ser feito para que
possa dar legitimidade ao trabalho do conselho dentro das aldeias. A gente está iniciando um trabalho muito grande e tem um
desafio pela frente. Estou feliz por ter chegado até aqui”, finaliza.

diariodosudoeste.com.br
15 de janeiro de 2021

A9

A10

Paraná

diariodosudoeste.com.br
15 de janeiro de 2021

Indústria cresce pelo 7º mês consecutivo e
recupera patamar pré-pandemia
Gilson Abreu/Aen

indústria cresce pelo 7º mês consecutivo e recupera patamar pré-pandemia
AEN
A produção industrial
paranaense cresceu 1,2%
em novembro, sétimo resultado positivo consecutivo e nono mês com aumento na atividade em 2020.
O índice é da comparação
com os meses imediatamente anteriores e está na
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada
nessa quinta-feira (14).
O resultado mostra que
o Paraná superou o patamar
pré-coronavírus em 5,9%,
no comparativo entre o índice de base fixa de fevereiro e de novembro, e está entre as melhores retomadas
do País.
Também houve aumento expressivo no volume de produção em relação
a novembro do ano passado, de 14%, maior resultado do Brasil nesse recorte.
Esse salto ajudou a recuperar parte das perdas ainda acumuladas em 2020:
-4,3% no ano e -3,8% nos
últimos doze meses, números melhores do que a média nacional.
A produção industrial
cresceu no Paraná em janeiro (1,8%), fevereiro (1,7%),
maio (21,2%), junho (4,9%),
julho (2,8%), agosto (3,1%),

setembro (9,2%), outubro
(3,5%) e novembro (1,2%).
Março e abril, meses subsequentes à chegada da Covid-19, registraram perdas.
Apenas Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Minas Gerais e Ceará acompanham o
Paraná com nove meses de
crescimento em 2020.
“A indústria paranaense
é um dos motores da retomada econômica por conta
de sua diversidade e presença tanto na Capital como
no Interior. E ela é bastante segmentada, o que ajuda
no crescimento orgânico e
em cadeias bem estabelecidas”, diz o governador Carlos Massa Ratinho Junior.
“A produção industrial paranaense começa a reviver
os patamares alcançados
no período de normalidade
de 2019, ano em que atingimos o maior resultado do
País”, afirma o governador.
Esse movimento já havia sido percebido no nível
de contratação da indústria,
que acumula saldo positivo
de 6.956 em novembro, segundo o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged). É o terceiro
setor que mais gerou novas
vagas em 2020, atrás de comércio (11.832) e serviços
(10.134).

O Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre também havia apontado essa recuperação mais
consistente. A indústria
cresceu 10,94% entre julho
e setembro no comparativo
com abril a junho, agregando R$ 27,3 bilhões ao valor
global adicionado no Estado. A economia do Paraná,
nesse mesmo espaço, cresceu 5,58%.

Variação mensal

No recorte mensal, que
compara os meses de 2020
com os mesmos períodos de
2019, novembro registrou
o maior salto do ano no Paraná, com 14%. A análise do
IBGE indica que a atividade
sentiu mais o peso da crise
no segundo trimestre, voltando a crescer no fim do
ano. Houve variação positiva em janeiro (2,5%), fevereiro (3,5%), março (1,5%),
setembro (3,1%) e outubro
(4,8%).
O movimento foi impulsionado pela recuperação
da indústria pesada e o setor ampliado de máquinas e
equipamentos, que tem bases sólidas na indústria do
Estado. As indústrias alimentícias também ajudaram
a compor o crescimento do
mês, impulsionadas pelas

exportações e vendas do comércio nas festas de Natal e
Ano Novo.
O crescimento de 14%
em novembro foi resultado
de aumentos em produtos
de metal, exceto máquinas e
equipamentos (41,5%), produtos de madeira (32,4%),
máquinas e equipamentos (30,1%), coque, produtos derivados do petróleo
e biocombustíveis (28,9%),
produtos minerais não-metálicos (24,2%), máquinas e
aparelhos elétricos (15,2%),
indústria de transformação
(14%) e móveis (13,9%).
A produção de bebidas
(25,7%) e alimentos (8%) foi
destaque nacional em novembro. No primeiro caso
foi o maior índice do País, à
frente dos estados do Norte e Nordeste, que também
registraram valores altos.
O Paraná ficou na vice-liderança em alimentos, atrás
apenas do Espírito Santo.
Oito estados registraram
perdas nesse setor.

Acumulado
do ano

O acumulado de 2020
ainda aponta recuo da indústria (-4,3%), mas já indica recuperação de parte
das perdas – em maio essa

diferença era de -8,9%, por
exemplo. Os números indicam que investimentos mais
robustos ficaram em stand-by pelas famílias em 2020,
que usaram a injeção do auxílio emergencial para consumo mais imediato, o que
afetou a atividade industrial.
O resultado sofre impacto direto das baixas na
indústria de máquinas e
equipamentos (-23,5%), veículos automotores, reboques e carrocerias (-35,1%),
produtos químicos (-8,3%) e
indústria da transformação
(-4,3%).
Na outra ponta, estimulada pelo consumo, houve crescimento nas vendas de produtos para o
dia a dia, como alimentos
(9,3%), bebidas (5,2%) e móveis (4,7%), além de plantas de metal (10,6%), minerais não-metálicos (5,6%),
borracha e material plástico (2,3%) e papel e celulose (0,7%).
Nesse indicador, que engloba a capacidade produtiva em onze meses de 2020
frente ao mesmo período do
ano anterior, 12 dos 15 locais analisados pelo IBGE
registraram indicadores negativos. O índice nacional é
de -5,5%. No acumulado dos
últimos 12 a média do País

foi de -5,2%, com as mesmas 12 unidades federativas com perdas.

Média trimestral

O Paraná também é
destaque na média móvel
trimestral, com crescimento de 4,5% no trimestre encerrado em novembro de
2020 frente ao nível do
mês anterior. É o maior resultado do País e ajudou a
recuperação da média nacional, interrompendo trajetória descendente iniciada em novembro de 2019.
A média móvel trimestral
nacional cresceu 1,7%, após
avançar em outubro (2,4%),
setembro (4,8%), agosto
(7%) e julho (9%).

Nacional

Dez dos 15 locais pesquisados tiveram aumento
na produção industrial de
outubro para novembro. Segundo o IBGE, as taxas positivas refletiram a ampliação do retorno à produção,
após paralisações/interrupções causadas pela pandemia da Covid-19. Frente a
igual mês do ano anterior, a
produção industrial cresceu
2,8% em novembro, com
dez dos quinze locais pesquisados apontando resultados positivos.

Centros de Atendimento à Mulher mantêm acolhimentos em todo o Paraná
AEN
Para auxiliar mulheres
vítimas de violência durante
o período de isolamento social, os Centros de Referência e Atendimento Especializado à Mulher em Situação
de Violência (CRAM) continuam atendendo de forma
presencial e por telefone em
todas as regiões do Estado.
Só no ano de 2020 foram
registrados em torno de 9

mil atendimentos.
Os centros estão distribuídos por regiões, em
oito municípios (Apucarana, Campo Mourão, Foz do
Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Sarandi e
Umuarama), e há uma unidade estadual em Curitiba,
vinculada ao Departamento
de Garantia dos Direitos da
Mulher da Secretaria da Justiça Família e Trabalho.

Os
CRAM
prestam
acompanhamento psicológico, social e jurídico, e orientam sobre os diferentes
serviços disponíveis relacionados à prevenção, apoio e
assistência às mulheres em
situação de violência, tudo
de forma gratuita. Nas cidades que não possuem unidades, o atendimento pode ser
feito no Centro de Referência Especializado de Assis-

tência Social (Creas).
“A maioria das mulheres sofre calada, por vergonha, medo ou por não saber a quem pedir ajuda”,
disse o secretário estadual
da Justiça, Ney Leprevost,
salientando a importância
dos CRAM, que integram
a Rede de Atendimento às
Mulheres. “Os centros prestam todo o atendimento necessário para as mulheres

que estão passando por situações diversas de violências, abusos, dentre outros
crimes”.
Para mais informações
ou marcar horário no CRAM
de Curitiba basta ligar para
(41) 3338-1832 ou comparecer pessoalmente ao local,
na Rua do Rosário, 144, no
Centro, das 13h às 17h. O
espaço está adequado e segue todas as medidas sani-

tárias exigidas de prevenção
à Covid-19.
DENUNCIE– Em caso de
violência doméstica os canais de denúncia são os telefones 180 e 181, que funcionam 24 horas por dia. O
portal do Disque Denúncia
181 (www.181.pr.gov.br/)
está em ambiente seguro,
com certificação digital, recebendo denúncias anônimas, com garantia de sigilo.
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IBGE: indústria cresce em dez dos 15 locais
pesquisados em novembro
De acordo com a pesquisa, o local que
exerceu a maior influência no resultado da
indústria nacional, que foi São Paulo, teve
alta de 1,5% em novembro, depois da retração de 0,5% em outubro e cinco meses de
crescimento entre maio e setembro, quando acumulou alta de 47%. Almeida informou que as influências positivas na indústria paulista foram do setor de veículos e do
setor de máquinas e equipamentos.
Para o gerente, a queda de 0,5% na indústria paulista em outubro mostra que já
passou o período de compensação das perdas resultantes de paralisações devido à
pandemia. “Todo aquele pique de produção para a recuperação já passou. Agora,
o ritmo que temos é o que já estava antes
da pandemia, mais cautelosa e gradual. Demonstra toda a parcimônia e moderação da
indústria em relação à conjuntura em que
ela está introduzida, com desemprego, diminuição do número de contratações e falta de
abastecimento de insumos que a pandemia

Agência Brasil
A produção industrial cresceu em dez
dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM-Regional), em novembro. A média nacional ficou em 1,2%
de crescimento e oito dessas altas superaram esse percentual: Bahia (4,9%), Rio Grande do Sul (3,8%) Amazonas (3,4%), Região
Nordeste (2,9%), Santa Catarina (2,8%), Ceará (1,7%), Rio de Janeiro (1,6%) e São Paulo (1,5%). Os outros locais com índices positivos foram o Paraná (1,2%) e Minas Gerais
(0,6%). As quedas mais acentuadas foram
no Pará (-5,3%) e em Mato Grosso (-4,3%),
além de Pernambuco (-1,0%), Espírito Santo
(-0,9%) e Goiás (-0,9%). Os dados foram divulgados hoje (14) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
“O Pará teve três meses de resultados
negativos e por isso saiu do grupo que tinha ultrapassado o patamar antes da pandemia”, completou o gerente da pesquisa Bernardo Almeida.

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

14/01/21

CÂMBIO

14/01/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 1,27%

123.480 pontos

Volume negociado: R$ 30,59 bilhões
122.385 125.076 123.255 123.998 121.933 123.480

EURO
Var. janeiro: +0,40%
R$ 5,209
R$ 5,210

Baixa: 1,90%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. janeiro: +1,25%
R$ 5,2611
R$ 5,2617

07/01

08/01

11/01

12/01

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Cogna ON
Embraer ON
Azul PN
Ecorodovias ON

13/01

14/01

%
+1,03%
+1,64%
+2,97%
+3,07%
+3,02%
+8,48%
+7,26%
+5,61%

R$
29,45
97,80
32,59
27,50
4,77
9,98
38,57
13,55

30.991,52
6.801,96
13.988,70
28.698,26

-0,22
+0,84
+0,35
+0,85

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

OURO - BM&F
14/01

var. dia
R$ 309,00 /grama

-1,75%

IR

DÓLAR TURISMO

Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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

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

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

SELIC/IR
IR 2020 - A 8ª parcela do IR 2020 vence
com taxa de juros Selic de 1,98%.
TAXA SELIC
0,16%
0,15%

MÊS
Dez/20
*Jan/21

em 29/01,

TAXA SELIC
0,16%
1,00%

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

R$ 0,0507
R$ 7,20
R$ 0,06

US$ 1 É IGUAL A:

Var. janeiro: +0,55%
R$ 5,04
R$ 5,48

Iene
Libra esterlina
Euro

103,85
0,73
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)

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

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

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

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Out/20
Nov/20

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

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

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

dez
1,0520
1,0431
1,2452
1,2428

jan
1,0545
1,0452
1,2314
1,2308

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

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

nov
0,95
0,89
0,81
1,03
3,28
2,64
3,31
0,94
1,28

dez
1,46
1,35
1,06
0,79
0,96
0,76
0,68
1,07
0,70

ano
5,45
4,52
4,23
5,62
23,14
23,08
31,72
5,17
8,81

12m
5,45
4,52
4,23
5,62
23,14
23,08
33,89
5,17
8,81

OUTROS INDICADORES
nov
TJLP (%)
4,55
Sal. mínimo
1.045,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 2,0%

PREVIDÊNCIA

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

jan
4,39
1.100,00
0,2466
23,54

COMPETÊNCIA DEZEMBRO

Venc.: empresas 20/1, pes.físicas 15/1, emp. domésticos 6/1. 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
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
2/12 a 2/1
3/12 a 3/1
4/12 a 4/1
5/12 a 5/1
6/12 a 6/1
7/12 a 7/1
8/12 a 8/1
9/12 a 9/1
10/12 a 10/1
11/12 a 11/1
12/12 a 12/1
13/12 a 13/1
14/12 a 14/1
15/12 a 15/1
16/12 a 16/1
17/12 a 17/1
18/12 a 18/1
19/12 a 19/1
20/12 a 20/1
21/12 a 21/1
22/12 a 22/1
23/12 a 23/1

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
NOV
DEZ %m %ano %12m
Paraná
1.696,22 1.720,00 1,40 7,94 7,94
Norte
1.755,40 1.765,20 0,84 10,94 10,94
Noroeste 1;529,92 1.564,08 2,23 5,95 5,95
Oeste
1.736,45 1.758,75 1,46 9,48 9,48

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.

14/01/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. janeiro: +0,55%
R$ 5,04
R$ 5,50

Baixa: 1,62%
Compra
Venda

Var. janeiro: -1,20%
R$ 5,88
R$ 6,60

Baixa: 1,93%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Baixa: 1,61%
Compra
Venda

Var. janeiro: -0,11%
R$ 6,3838
R$ 6,3867

Baixa: 1,02%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,85%
Compra
Venda

O gerente comentou que o desempenho do
Rio Grande do Sul foi obtido com boa participação do setor de couro, artigos de viagens e calçados. Com a alta em novembro
influenciada pelo setor de bebidas, o Amazonas eliminou a queda de 0,7% registrada
em outubro.
Também com o resultado de novembro,
a Bahia voltou a crescer após ter registrado queda em outubro (-0,1%), o que resultou na terceira influência positiva no resultado geral e a maior taxa no absoluto. “Esse
aumento em novembro na Bahia foi impulsionado pelo resultado do setor de celulose
e do setor de bebidas”, disse.
Entre os locais pesquisados, a Região
Nordeste (2,9%), Santa Catarina (2,8%), Ceará (1,7%), Rio de Janeiro (1,6%) mostraram avanços mais intensos do que a média nacional (1,2%). Embora não tenham
superado a média nacional, Paraná (1,2%)
e Minas Gerais (0,6%) também apresentaram altas.

está causando pelas medidas sanitárias dentro das plantas produtivas”, observou.
De acordo com Almeida, essas incertezas dificultam também a tomada de investimentos e indiretamente influenciam as
decisões de consumo das famílias. “Tudo
isso, gera essa conjuntura e incertezas que
fazem o ritmo de produção ir se graduando. Esse menos 0,5% não é muito surpresa, até porque, com os resultados que a
gente vem observando, não se pode dizer
que esse crescimento que se deu em meses anteriores era uma retomada. É uma
compensação do que foi perdido. Agora
sim é que começamos a visualizar o real
movimento da indústria com efeitos menores das paralisações que tiveram no início do ano”, concluiu.
A segunda influência positiva ocorreu
na produção industrial gaúcha, que também
alcançou o segundo maior resultado. Foi
a sétima alta consecutiva, o que gerou um
acumulado de 67% entre maio e novembro.

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$
170,00
168,00
165,00
165,00
165,00
165,00

SEM
3,7%
4,3%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%

30 d.
10,4%
17,5%
16,2%
16,2%
16,2%
16,2%

5,0%
5,1%
5,1%
5,2%
5,1%
5,1%

23,5%
17,1%
17,1%
19,1%
17,1%
17,1%

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

84,00
82,00
82,00
81,00
82,00
82,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
85,00
83,00
78,00
78,00

SEM
2,4%
2,5%
2,6%
2,6%

30 d.
6,3%
5,1%
4,0%
4,0%

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

14/01
2.553,95
290,20
638,60
440,88

DIA
4,09%
1,49%
1,00%
0,74%

MÊS
2,18%
8,63%
5,26%
15,74%

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

14/01/21

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
156,25
0,1%
6,0%
17,1%
MILHO
saca 60 kg
74,82
0,7%
2,8%
20,7%
TRIGO
saca 60 kg
71,54
0,0%
1,8%
6,6%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
267,57
0,9%
-0,1%
-8,6%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
273,94
0,7%
2,9%
-6,7%
BOI GORDO
arroba, em pé
269,26
0,9%
3,2%
2,8%
SUÍNO
kg, vivo
7,29
0,3%
2,2%
7,2%
ERVA MATE
arroba
22,04
3,4%
4,0%
10,8%
FRANGO
kg, vivo
2,80
0,0%
0,0%
0,0%
Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

F Belt.
R$
157,00
76,00
72,00
280,00
7,00
-

Pato B.
R$
157,50
76,70
71,00
270,00
280,00
265,00
6,50
19,00
-

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

14/01/21
MILHO

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

FECH.
1.436,50
1.430,50

*DIF. 1 SEM.
25,50
5,6%
24,25
5,6%

1 MÊS
22,8%
21,8%

464,90
464,90

2,50
7,80

6,1%
7,6%

Cont.
mar/21
mai/21

FECH.
534,25
537,75

*DIF. 1 SEM.
9,75
8,1%
10,00
8,5%

1 MÊS
26,0%
25,9%

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

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

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

22,1%
21,7%

mar/21
mai/21

670,00
671,00

9,50
9,75

4,3%
4,3%

12,3%
12,1%

*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.
mar/21
mai/21

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

FECH.
127,35
129,40

*DIF. 1 SEM.
2,10
5,2%
2,15
5,1%

1 MÊS
1,0%
1,1%

14/01/21
ALGODÃO

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

Cont.
dez/20
mar/21

FECH.
81,15
82,00

*DIF. 1 SEM.
0,23
1,7%
0,23
1,7%

1 MÊS
8,7%
8,6%

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

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

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

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

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

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

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

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%
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Especialistas da OMS
chegam a Wuhan para estudar
origem do coronavírus

Líder republicano
diz que não decidiu
se Trump deve ser
afastado
Estadão Conteúdo

O líder do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell,
afirmou aos colegas de legenda que ainda
não decidiu se o presidente Donald Trump
deve ser condenado pela Casa no processo
de impeachment. Em uma carta endereçada aos senadores republicanos, ele também
descartou a possibilidade de uma votação rápida do processo.
“Eu ainda não tomei uma decisão final
sobre como vou votar e pretendo ouvir os
argumentos legais quando eles forem apresentados ao Senado”, McConnell escreveu. A
carta foi enviada minutos após a Câmara dos
Deputados dos EUA aprovar o impeachment
de Trump por 232 votos a 197.
Em um comunicado, McConnell sugeriu
que a votação do impeachment no Senado só
deve começar depois do dia 19 de janeiro, rejeitando um pedido dos democratas para começar
o processo imediatamente para retirar Trump do
cargo. O presidente eleito pelo partido Democrata, Joe Biden, toma posse no dia 20 de janeiro.
Nesta quarta-feira, 13, Trump se tornou
o primeiro presidente dos Estados Unidos
a sofrer dois processos de afastamento em
um mandato. Dez deputados republicanos,
o partido do presidente, votaram a favor do
impeachment e cinco se abstiveram. No primeiro processo, de 2019, nenhum republicano apoiou o afastamento de Trump.

Valor Bruto da
Produção Agropecuária
de 2020 é o maior dos
últimos 32 anos
Estadão Conteúdo

Comitiva é formada por cientistas de diversos países
Estadão Conteúdo
A China confirmou, nesta quinta-feira,
14, que a equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) encarregada de investigar as origens do novo
coronavírus chegou à China viajando diretamente para Wuhan. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, informou, durante uma
conferência de imprensa, que a equipe da
OMS iniciará a sua jornada em Wuhan, cidade onde os primeiros casos de covid-19
começaram a ser registrados há pouco
mais de um ano.
Zhao, citado pela agência de notícias estatal Xinhua, acrescentou que a equipe - formada por cientistas de várias organizações
dos Estados Unidos, Japão, Rússia, Reino
Unido, Holanda, Dinamarca, Austrália, Vietnam, Alemanha e Catar - “cooperará” com os
cientistas locais nas investigações.
No entanto, Zhao não deu mais detalhes ou esclareceu se os membros da OMS
deverão ficar em quarentena ao chegar na
China, conforme noticiado na segunda-feira pelo jornal South China Morning Post
de Hong Kong. A China exige que qualquer viajante vindo do exterior faça duas
semanas de quarentena num hotel. Esta
regra deve, portanto, ser aplicada aos investigadores da OMS, mesmo que isso não
tenha sido formalmente confirmado.

A chegada da equipe causou polêmica
nas últimas semanas depois de o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmar estar “muito desapontado”
com os obstáculos que Pequim estava colocando para a missão, embora as autoridades chinesas negassem
O responsável da OMS sempre elogiou
Pequim pela sua colaboração na pandemia
ao longo de 2020, algo que lhe rendeu duras críticas no Ocidente, especialmente
dos Estados Unidos, que acusava a China
de ser a culpada pela propagação global
do SARS-CoV-2.
O objetivo da missão é encontrar a possível origem animal do SARS-CoV-2 e os
seus canais de transmissão para humanos.
Embora a teoria inicial seja de que o vírus se
espalhou a partir de um mercado de produtos frescos e animais em Wuhan, a imprensa
oficial chinesa tem promovido uma narrativa alternativa nos últimos meses que assegura que esse surto pode ser devido a alimentos congelados de outros países.
A China reconheceu que o vírus foi detectado pela primeira vez em Wuhan, mas
sublinhou que pode ter tido origem e sido
transmitido de animais para humanos em
outras partes do país ou do mundo.
Marion Koopmans, um dos participantes na missão da OMS, disse à televisão chinesa CGTN que a equipe estaria

“aberta a todas as hipóteses”. “Não acho
que devamos descartar nada, mas é importante começar no local, obviamente
em Wuhan, onde ocorreu um grande surto”, disse a investigadora.
Os especialistas deveriam chegar na semana passada, mas um problema de última
hora com as autorizações para entrar em
território chinês atrasou a sua chegada. Embora especialistas da OMS já tenham visitado a China com esse propósito em fevereiro
e julho do ano passado - sem muitos detalhes serem revelados - a organização desta
missão está atrasada há meses e tem sido
cercada de sigilo, tanto por parte do organismo da ONU quanto das autoridades chinesas. (Com agências internacionais).

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) fechou 2020 em US$ 871,3 bilhões,
alta de 17% ante 2019 e o maior dos últimos
32 anos, segundo o Ministério da Agricultura.
Para 2021, as primeiras estimativas indicam
crescimento de 10,1% do VBP.
No ano passado, as lavouras tiveram faturamento de R$ 580,5 bilhões, alta de 22,2%,
e a pecuária, de R$ 290,8 bilhões, incremento de 7,9%.
Em nota, a Secretaria de Política Agrícola
do Ministério da Agricultura disse que os produtos que mais contribuíram para o resultado foram milho, com crescimento real de 26,2%; soja,
com 42,8%; carne bovina, com 15,6%; e carne
suína, 23,7%. “O faturamento da soja, milho e
carne bovina foi de R$ 243,7 bilhões, R$ 99,5 bilhões e R$ 126,3 bilhões, respectivamente.”
Para a estimativa de crescimento de 10%
em 2021 o Ministério cita os esperados desempenhos de alta do arroz (17,3%), batata inglesa (22,1%), cacau (14,7%), mandioca
(10,9%), milho (17,7%) e soja (24,4%). “Há ainda boas expectativas para a pecuária, em especial para bovinos, suínos, frangos e leite.”
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Após rede em colapso e sem oxigênio, pacientes
com covid no AM serã transferidos
Estadão Conteúdo
Com a rede de atendimento em colapso e sem
oxigênio para tratamento da
covid-19, o Amazonas terá
de transferir parte dos seus
pacientes a outros Estados.
Segundo o governo local,
no primeiro momento, 235
pacientes serão enviados
a hospitais do Maranhão,
Piauí, Rio Grande do Norte,
Goiás e Distrito Federal.
Há estimativa de que
até 750 pessoas tenham
de deixar Manaus para serem atendidas em outros locais. Mais cedo, em entrevista à imprensa, o governador
Wilson Lima (PSC) afirmou
que o Amazonas vive “o momento mais crítico da pandemia, algo sem precedente”. No ano passado, as redes
de saúde e funerária do Estado já colapsaram.
A crise se agravou nos
últimos dias pela falta de
oxigênio em unidades de
saúde. Há ainda variante do
novo coronavírus circulando no Estado.
O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus
Campêlo, disse à imprensa que o consumo diário de
oxigênio teve um pico de
30 mil metros cúbicos em
2020. Neste mês, o pico de
consumo foi de 70 mil metros cúbicos num só dia.
O governo federal irá
apoiar a transferência dos
pacientes, em aviões mili-

tares. O secretário nacional
de Atenção Especializada
em Saúde, Franco Duarte,
disse que serão transferidos pacientes com quadros
“moderados”, que exigem
uso de oxigênio, mas têm
ainda condições de serem
transportados.
Em nota, o governo do
Amazonas afirma que, na
noite de quarta-feira (13),
“a empresa fornecedora da
maior parte dos gases medicinais à rede pública estadual oficializou ‘dificuldades em relação à execução
do plano logístico para a entrega de insumos e a alta
demanda que vinha ocorrendo’ na rede pública de
saúde”.

Mortes por asfixia

Com a nova explosão de
casos de covid no Amazonas, o estoque de oxigênio
acabou em vários hospitais
de Manaus nessa quinta-feira (14), levando pacientes
internados à morte por asfixia, segundo relatos de médicos que trabalham na capital amazonense.
O Hospital Universitário Getúlio Vargas, ligado
à Universidade Federal do
Amazonas (UFAM), ficou
cerca de quatro horas sem
o insumo na manhã desta
quinta, o que gerou desespero entre os profissionais,
segundo relatou ao jornal O
Estado de S. Paulo uma mé-

Há estimativa de que até 750 pessoas tenham de deixar Manaus para serem atendidas em outros locais
dica da unidade, que não
quis de identificar.
O número de sepultamentos em Manaus quintuplicou em um mês, segundo
dados divulgados pela prefeitura. Na quarta-feira, 198
enterros ocorreram na capital, dos quais 87 tinham
confirmação para covid-19
e sete eram de casos suspeitos. Em 13 de dezembro
foram 36 óbitos, seis com

resultado positivo para o vírus. Isto representa um aumento de 450%.

Pazuello esteve
em Manaus

O ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, deixou
Manaus na quarta-feira em
meio à crise pela covid-19.
Na cidade que vive novo colapso, o general apresentou

como solução o tratamento precoce, que, no vocabulário do governo federal,
significa o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina
e a ivermectina.
“A medicação pode e
deve começar antes desses
exames complementares (de
diagnóstico). Caso o exame
lá na frente der negativo, reduz a medicação e tá ótimo.

Não vai matar ninguém”,
disse Pazuello em discurso
feito na segunda-feira (11).
O ministro ainda lançou o TrateCOV, aplicativo usado por médicos para
diagnosticar a covid-19 que
também estimula o uso destes fármacos não indicados
para a covid-19. Mais de
340 profissionais de saúde
de Manaus foram habilitados para usar o aplicativo.

Fiocruz e Butantan ainda não entregaram todos os documentos sobre vacinas à Anvisa
Estadão Conteúdo
A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) informou nessa
quinta-feira, 14, que voltou a cobrar a apresentação de documentos necessários para liberar o uso
emergencial da vacina de
Oxford/AstraZeneca e da
Coronavac. Os imunizantes serão distribuídos no
Brasil,
respectivamente,
pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan.
A Anvisa fará no domingo, 17, uma reunião de diretoria colegiada para liberar
ou não o uso destas vacinas. O Ministério da Saúde
afirma que, se houver aval
da agência, a vacinação em
todo o País começa na próxima quarta-feira, 20, às
10h.
A Anvisa informou aos
laboratórios que os dados
pendentes são “essenciais e
condicionantes à análise e
decisão técnica sobre as vacinas”. Além disso, a agên-

cia afirma que o prazo de
10 dias para a aprovação
do uso emergencial pode
ser comprometido pela falta
de documentos. Este prazo
é interrompido no momento em que a agência faz exigências às empresas.
A ideia do governo federal é ter, em janeiro, 8
milhões de doses disponíveis, sendo 2 milhões do
modelo distribuído pela
Fiocruz, que está sendo importado da Índia, e
6 milhões da Coronavac.
Como revelou o Estadão,
o ministério planeja um
evento, no Palácio do Planalto, para abrir a campanha de vacinação.
Segundo painel da Anvisa, 29,32% dos dados da
Coronavac estão “em análise”, 29,76% seguem “pendentes de complementação” e 40,92% foram
“concluídos”. Já 36,11% dos
dados da Coronavac estão
“em análise”, enquanto outros 31,29% seguem “pen-

dentes de complementação” e 32,6%, “concluídos”.

Butantan

Em nota, a Anvisa destaca pedido para o Butantan apresentar dados para
a análise estatística sobre
a eficácia do imunizante. O
documento é cobrado desde o último sábado, 9, diz a
agência. Além disso, a autoridade sanitária afirma que
recebeu na quarta-feira, 13,
dados incompletos sobre o
estudo de imunogenicidade
da Coronavac.
Segundo a Anvisa, o
Butantan afiram que pediu
para a Sinovac, desenvolvedora chinesa da Coronavac, enviar as informações
pendentes “com a maior
brevidade possível”. “O comunicado do Butantan informou ainda que acredita
que muitos dos questionamentos restantes serão
atendidos com o envio dessas informações adicionais.
Segundo o Butantan as in-

Anvisa voltou a cobrar dados sobre a vacina da Oxford/AstraZeneca e da Coronavac
formações seriam envia- os dados complementares portadas da Índia.
“As equipes da Anvidas até amanhã, sexta-feira solicitados após a etapa de
(15) pela equipe de ensaios triagem inicial da Anvisa e sa continuam trabalhanclínicos da pesquisa”, diz a no decorrer das análises da do nos dois processos para
equipe técnica da Agência.” concluir as informações
Anvisa.
Segundo a Anvisa, os dados que foram apresentadas
Fiocruz
tratam da comparabilida- em tempo hábil para que a
A Anvisa afirma que rei- de, estabilidade e transpor- análise seja concluída”, diz
terou à Fiocruz “quais são te das doses que serão im- a agência.
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Lorenzo Miguel Bahls Roveda, completou 1 ano no dia 12 de Janeiro. Parabéns
dos amigos, familiares e dos pais Cláudia e Dalci Roveda Junior

Família é o amor maior do mundo! Nicolas Finatto
Woyann, 3 anos e meio de muito amor e alegria na vida
dos papais Taciane Finatto e Leomar Woyann. Somos
honrados de gravar esse grande amor. Estúdio Francieli
Dias Fotografias
Cecília Kautzmann é filha de Carla e Tiago.
Foto Chicoski Digital

A16

Opinião

diariodosudoeste.com.br
15 de janeiro de 2021

foto do diA

Artigo

O que importa para
você?

Nesta safra, as
uvas de Mariópolis
estão com
qualidade superior
a anos anteriores,
isso porque se
desenvolverem
melhor em clima
seco, proporcionado
por longo período de
estiagem em 2020

Artigo

Empreendedorismo: 5 perguntas de ouro antes de abrir
um negócio na pandemia
Erik Penna
A taxa de desemprego no Brasil chegou a 14,6% no terceiro trimestre de 2020,
segundo dados do IBGE. Com isso, o caminho de quem perde o emprego no Brasil
tem sido empreender, abrir o próprio negócio por necessidade para gerar renda e conseguir pagar as contas.
Inclusive, o número de microempreendedores individuais é crescente e, em dados
recentes, superou o número de 11 milhões
de (MEIs), segundo dados do portal do empreendedor.
Um caso positivo que ilustra essa migração é o da personal trainer Beatriz Arcas,
que precisou se reinventar durante a pandemia. Com as academias fechadas e vários
condomínios dificultando a entrada de prestadores de serviços para atuar em suas dependências, ela começou a ajudar o marido
Henrique a vender produtos saudáveis, tortas salgadas e cestas de café da manhã. O
êxito na venda dos quitutes garante o pagamento das contas e amplia a rede de contatos do casal.
O ideal, antes de empreender e arriscar
todo o recurso financeiro, é responder cinco
perguntas de ouro a seguir para nortear as
escolhas e ser mais assertivo na decisão de
abrir um negócio:
1 - O que o empreendedor gosta?
O filósofo Confúcio já disse: “Encontre
um trabalho que ame e não terás que trabalhar um único dia em sua vida”. Trabalhar
com o que gosta é um passo certo na direção do sucesso. Portanto, é importante esco-

lher um labor aprazível. Como afirma Shawn Achor, autor do livro O Jeito Harvard de
Ser Feliz: “A felicidade precede o sucesso”.

mento da empresa, nortear o nicho de mercado a ser atingido e definir o tipo de cliente a ser atendido.

2 - O que o empreendedor faz muito
bem?
Só gostar não basta, é preciso ter habilidade e destreza com a atividade empreendedora escolhida, afinal, a concorrência não
perdoa quem atua abaixo da média. Ter senso de autocrítica será fundamental na hora
de definir o rumo do empreendimento.

5 - Qual a lacuna de conhecimento?
É importante o empreendedor ter em
mente que ninguém é perfeito e que o aprimoramento constante é um fator que impacta o sucesso ou fracasso na atuação.
Perceber a competência que deve ser aperfeiçoada pode ajudar na manutenção e ampliação dos resultados do negócio. Um indivíduo, por exemplo, que se considera
competente para costurar e produzir máscaras, mas que reconhece que não domina as técnicas de vendas e abordagem ao
cliente, saberá que vai precisar fazer um
curso de vendas ou contratar um profissional exímio na arte de negociar e vender
com excelência.
Ao responder essas cinco perguntas, o
sonho de empreender não será apenas por
necessidade, mas também por oportunidade.
E, assim, a chance de sucesso na prática empreendedora aumenta consideravelmente.

3 - As pessoas pagariam pela atividade escolhida?
Além de fazer com maestria uma atividade é vital pesquisar pessoas próximas
para saber se elas realmente pagariam a
quantia idealizada pelo produto ou serviço a ser ofertado no mercado. Até porque
uma coisa é gostar, outra coisa é colocar
a mão no bolso para adquirir algo e ainda
ficar satisfeito com a decisão de compra.
Aqui vale também refletir sobre qual será
o canal de vendas a ser utilizado para melhor comercialização.
4 - Qual será o diferencial ofertado?
Antes de abrir o negócio, vale a pena
pesquisar o mercado e a concorrência para
saber o que já existe e criar algum diferencial em relação ao que já é habitualmente
oferecido. Assim, não há risco de ser “mais
do mesmo”, ou seja, apenas mais um no comércio. Identificar a vantagem competitiva
de um negócio pode clarificar o direciona-

Erik Penna é especialista em
empreendedorismo, autor de seis livros,
palestrante de vendas e já apresentou
mais de 1.000 palestras no Brasil e no
exterior.

Em uma determinada época da minha vida, eu tinha medo dessa pergunta, porque eu não conseguia respondê-la.
Eu tinha tanta coisa para fazer, que ficava perdida.
Com o tempo, eu entendi que o problema não estava na quantidade do que
eu precisava fazer. A grande questão
era entender a ordem das tarefas, ou
seja, a prioridade delas. E, justamente
por não compreender isso, é que eu ficava confusa e me afundava em programas desnecessários.
Perguntas...
Cansada de começar os meus dias
ansiosa, de perder compromissos importantes, principalmente os pessoais,
e de sair do escritório com a sensação
de que, embora não tivesse parado nem
um minuto, eu não havia feito nada, adotei uma técnica que passou a me ajudar
tanto na minha vida profissional como
na minha vida pessoal: antes de começar
qualquer atividade, de dizer sim a uma
solicitação ou a um convite, eu me faço
duas perguntas:
Quanto [essa atividade/esse convite/esse pedido] influencia na minha felicidade?
Quanto [essa atividade/esse convite/
esse pedido] interfere no meu futuro?
E respostas
A partir das minhas respostas, eu decido o que tem que estar na minha agenda e o que deve ser feito primeiro, já que
terá maior interferência no meu futuro e/
ou grande influência na minha felicidade.
Caso eu não consiga determinar qual
tarefa precisa estar na frente da outra, eu
me aprofundo em cada uma delas: entendo se o prazo de entrega pode mudar, se
existe outra oportunidade para realizá-la
ou se posso compensar a pessoa que irá
receber uma resposta negativa.
Existem outras formas de mergulhar
nas atividades e solicitações, mas isso depende de cada uma.
Para descobrir como fazer isso, é essencial compreender seus detalhes antes mesmo de incluí-las na sua lista de
pendências.
Portanto, busque todas as informações de qualquer item que surgir e só
depois tome alguma atitude em relação
a ele. Você verá que ao fazer isso, a sua
lista de pendências irá diminuir muito e
vai conseguir se dedicar ao que realmente importa para você!
Lygia Pontes - Consultora e
comunicadora. Artigo publicado no
Portal Comunique-se.
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PATO BRANCO
MÁX.

31°
MIN.

19°
PROBABILIDADE DE CHUVA 86% | 2,3mm

LUA

31°/19°

CURITIBA

26°/19°

CASCAVEL

29°/18°

LONDRINA

28°/21°

ESTAÇÃO

VERÃO

NOVA

RADICCI

F. BELTRÃO

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

190
193
192

iotti

ILUSTRAÇÃO

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

Boa inﬂuência para o romance e o
casamento. Previna-se contra perigos de acidentes, relacionados
com a água e produtos químicos,
de um modo geral. Cuide da saúde e evite atos que possam afetá-lo moralmente.

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

Sendo este um dia bastante propício, você poderá obter lucros compensadores em negócios relacionados com líquidos e na aquisição de
bens móveis e imóveis.

Evite prejudicar sua saúde não
cometendo excessos alimentares ou alcoólicos. Não conﬁe demais, também, em subordinados
e estranhos. O sucesso pessoal e
a evolução da sua personalidade
serão evidentes.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Alguma coisa importante, alguma
notícia inesperada poderá deixá-lo aborrecido e irritado. Procure
superar sua emotividade colocando-se acima dos acontecimentos.

Negócios relacionados com o sexo
oposto trarão bons lucros. O seu
trabalho exigirá que você faça algumas viagens e em uma delas, você
deverá ﬁcar longe de casa por um
período mais longo.

Uma disposição tranquila e excelente estado mental para entabular novas coisas visando sua melhora geral. A elevação da personalidade será
o ponto máximo de seu sucesso.

Espetacular inﬂuência astral para
você. Poderá realizar grandes e
lucrativos negócios, ter sua situação ﬁnanceira elevada, receber
dinheiro considerado perdido.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Dia benéﬁco para cuidar de assuntos ﬁnanceiros e sociais. Pessoas nascidas amigas haverão de
lhe proporcionar muitas alegrias.
Aguarde boas notícias de parentes afastados.

Procure estabelecer o equilíbrio.
Faça cada coisa no seu devido tempo. Dê atenção a sua família e saiba que ela exercerá inﬂuência muito boa em você.

Momento benéﬁco para cuidar de
assuntos ﬁnanceiros e sociais. Pessoas amigas vão lhe trazer muita
alegria. Aguarde boas notícias de
parentes afastados.

Evolução da mente e do espírito
está previsto para você. Contudo,
deverá evitar precipitações ao realizar negócios e tome cuidado
com acidentes e com sua saúde.
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Segurança

PLANTÃO
Recuperação
de veículo

A Polícia Militar foi informada, na tarde de quarta-feira (13), que havia um
Gol caído em uma ribanceira, em Saudade do Iguaçu,
próximo do trevo de acesso
a Sulina. Chegando ao local,
os policiais descobriram que
o Gol tinha registro de furto ocorrido no último dia 9,
em São João. A proprietária
do veículo foi comunicada,
bem como a Polícia Civil de
Chopinzinho. Como o veículo caiu de um penhasco com
cerca de 40 metros, ficando
bastante danificado, não foi
possível retirá-lo pelas equipes policiais. Com isso, a
proprietária se comprometeu a retirar o Gol do local.
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BPFron apreende 12,7 toneladas de
maconha no Paraná
Divulgação

Homem é preso

Em apoio a Polícia Federal, policiais militares realizaram busca em Pranchita, quarta-feira, na tentativa
de localizar um foragido da
Justiça, mas ele não estava
em casa. Posteriormente, o
homem, que tinha um mandado de prisão em seu desfavor, foi localizado trafegando com um veículo em
Santo Antônio do Sudoeste. Ele foi abordado e preso, sendo entregue no Departamento Penitenciário
(Depen), em Francisco Beltrão, estando à disposição
da Justiça.

Droga para o
consumo

A Polícia Militar também prestou apoio a 6ª
Companhia da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que
tentou abordar um Jetta durante uma operação na PRC280, em Vitorino, na última
quarta-feira à noite. O condutor do veículo tentou fugir, mas foi abordado em
seguida e estava com uma
bucha de maconha. Já os
dois passageiros não tinham
nada de ilícito e foram liberados. Além da notificação
de trânsito, o motorista do
veículo foi conduzido até o
3º BPM para a confecção de
um Termo Circunstanciado
por posse de maconha.

Contrabando

Durante patrulhamento quarta-feira, em Barracão, na divisa com a Argentina, a Polícia Militar avistou
dois homens correndo em
direção ao pais vizinho e
encontram três caixas de
bebidas alcoólicas próximas de um galpão, de onde
os contrabandistas fugiram.
Foram realizadas buscas,
mas sem êxito. As bebidas
apreendidas foram entregues na Delegacia da Receita Federal de Dionísio Cerqueira (SC) para as devidas
providências.

Essa foi a maior apreensão de maconha da história do BPFron
Adenir Brocco com assessoria
ade@diariodosudoeste.com.br

Em ação da Operação Hórus,
policiais do Batalhão de Polícia de
Fronteira (BPFron) apreenderam na
tarde de quarta-feira (13), em Toledo, 12,7 toneladas de maconha.
Essa foi a maior apreensão de maconha da história do BPFron, dando
um prejuízo de aproximadamente
R$ 13 milhões ao crime organizado.
Durante patrulhamento em To-

ledo, os policiais avistaram uma
carreta com características suspeitas, em uma propriedade rural. Ao
realizarem o uso do cão de faro foi
identificado de que nas proximidades da carreta havia a presença de
substância entorpecente. Para iniciar novas buscas no terreno, foi
solicitado apoio dos policiais militares da 1ª Companhia do BPFron,
localizando em um galpão diversos
fardos de maconha. A ação contou
com acompanhamento de uma ae-

ronave da Casa Militar da Governadoria a qual realizou sobrevoo no
local da ocorrência e transporte de
tropa.
Após a localização do ilícito,
um homem se apresentou aos policiais oferecendo vantagem para que
a carga ilícita fosse liberada, sendo
preso em flagrante. Durante buscas
aprofundadas na propriedade rural, foram localizados R$ 3.550,00
e dois carregadores de fuzil calibre
5,56 de modelo “caracol” os quais

foram apreendidos. A maconha foi
pesada, totalizando12.700 quilos.
Os policiais prenderam cinco
homens que estavam no local. Quatro deles vão responder por associação criminosa ao tráfico de drogas
e o outro por posse de acessórios
para arma de fogo, tráfico de droga,
associação ao tráfico e corrupção.
Eles foram encaminhados, juntamente com a droga e demais objetos
apreendidos, à Delegacia da Polícia
Civil para as devidas providências.

PM apreende arma em Palmas e prende mulher em Itapejara
A Polícia Militar apreendeu
uma arma de fogo, quarta-feira, em
Palmas. Já em Itapejara D’Oeste, os
policiais cumpriram um mandado
judicial em desfavor de uma mulher.
A equipe policial recebeu informações de que dois homens estariam em um veículo Fiat/Pálio, cor
branca, rondando algumas comunidades na zona rural de Coronel Domingos Soares, onde vem ocorrendo

vários furtos naquelas localidades.
De imediato iniciaram as buscas, logrando êxito na abordagem do veículo suspeito na PR-449, próximo
ao trevo de acesso a Palmas. No Pálio havia dois ocupantes, ambos já
conhecidos das equipes policiais
pela prática de furtos e porte ilegal
de arma de fogo. Em busca veicular,
foi localizada uma espingarda calibre 36, marca Boito, carregada com

uma munição intacta.
Os dois homens receberam voz
de prisão pelo crime de porte irregular de arma de fogo e munição.
Eles foram encaminhados, junto
com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil para as devidas providências.
Já Itapejara D’Oeste, por volta das 17h30 de quarta-feira, uma
equipe policial cumpriu um man-

dado de prisão expedido pela Vara
de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Pato Branco em desfavor de uma mulher de 30 anos, pelo
art. 218-B do Código Penal - Submeter, induzir ou atrair à prostituição
ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos de
idade. Ela recebeu voz de prisão e
foi encaminhada para as medidas
cabíveis. (AB)

PCPR realiza ação de conscientização sobre violência
A Polícia Civil do Paraná (PCPR)
iniciou uma ação de conscientização
e prevenção em combate à violência
contra mulheres, crianças e adolescentes, no Litoral do Estado. A campanha
iniciou na quinta-feira (14) e incentiva
vítimas, testemunhas e familiares a denunciarem esses tipos de crimes.
Essa é mais uma das ações da
PCPR realizadas durante o Verão
Consciente em todas as praias do Litoral, que será posteriormente estendida para todo o Paraná. Estão sendo
distribuídos cartazes com informa-

ções sobre o que é violência doméstica e familiar, estimulando denúncias.
A campanha também alerta
condomínios que, conforme a Lei
Estadual 20.145/2020, são obrigados a denunciar esse tipo de violência, sob pena de multa. A Lei Maria da Penha define cinco formas de
violência doméstica e familiar: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
A PCPR alerta que a principal causa de feminicídio no Brasil
é a violência doméstica. A denúncia

de parentes, conhecidos e vizinhos
pode fazer toda diferença e evitar
esse tipo de crime. Toda sociedade
é responsável pelas mulheres em situação de violência.

Crianças

A campanha também visa combater a violência contra crianças e
adolescentes. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, além da agressão física, verbal,
psicológica e sexual, devem ser observados barulhos incomuns na re-

sidência, a aparência física e emocional da criança ou adolescente e
quaisquer outros tipos de abuso.
O objetivo é sensibilizar e empoderar a sociedade para que denunciem todo e qualquer tipo de
violência infantil.
As denúncias podem ser feitas pelo portal da PCPR na Internet
(www.policiacivil.pr.gov.br), pelo telefone 180, no caso de violência doméstica e familiar, e no disque denúncia 181, quando for violência
infantil. (Assessoria)

Esporte
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Palmeiras decidirá em casa
a Copa do Brasil

Coronel Futsal monta equipe
competitiva para a Série Ouro
Mauricio Moreira

o ala
Denner,
ex-Pato
Futsal, vai
defender o
coronel no
estadual
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Com o objetivo de fazer uma boa campanha no
Campeonato Paranaense
da Série Ouro, o Coronel
Futsal está montando uma
equipe competitiva, com
jogadores de renome nacional, entre eles, o goleiro
Daniel Cardoso, que veio
do São José (SP), o fixo Edgard, ex-Magnus, de Sorocaba, e o ala Denner, campeão da Liga Nacional de

2019, com o Pato Futsal. O
técnico Renato Mocelin vai
comandar a equipe no Estadual, que deverá iniciar
em março.
O Coronel Futsal também contratou o fixo Delegado, que estava no Umuarama, o fixo/ala Marcelinho,
ex-Siqueira Campos, os alas
Vico Souza, ex-AAEMA/Mariópolis; Japa, que veio do
Passo Fundo (RS), e Gu Cardozo, ex-Intelli, bem como o
pivô Hugo Willians, ex-Praia
Clube. Foram renovados os

contratos do goleiro Marquinhos, dos alas Jan e Vini
e do pivô Juninho.
O ex-presidente e agora
supervisor do Coronel Futsal, Evandro Tosetto, disse
que a expectativa é a melhor possível para a disputa
do Estadual. Ele afirmou que
procuraram montar uma
equipe competitiva, mas
dentro do orçamento, para
fazer bonito na Série Ouro.
“O nosso primeiro objetivo é
a classificação entre os oito
primeiros colocados. Que-

remos ser a pedra no sapato dos clubes grandes, mas
sempre respeitando todos
os adversários, pois se estão
na Série Ouro é por merecimento”, destacou.
Evandro informou que
a apresentação da comissão técnica e dos jogadores
será no dia 2 de fevereiro.
Os atletas passarão por exames médicos na Clínica Ortotrauma, em Pato Branco,
e a avaliação física será em
Coronel Vivida, com os profissionais do Coronel Futsal.

Cuca pode igualar Lula, Telê, Autuori e Felipão
Estadão Conteúdo
Com o Santos classificado à final da Copa Libertadores, Cuca tentará, em 30
de janeiro, entrar para um
seleto grupo: o de treinadores brasileiros bicampeões
continentais. O feito foi alcançado por outros quatro
técnicos: Lula, Telê Santana,
Paulo Autuori e Luiz Felipe
Scolari.
Lula e Telê conseguiram os bicampeonatos pelos mesmos clubes e de maneira seguida. Foi, afinal,
com Lula no banco de reservas que o Santos faturou
a Libertadores em 1962 e
1963. Três décadas depois,

Telê repetiu a marca ao vencer as edições de 1992 e de
1993 pelo São Paulo. Mas
perdeu a chance de ser o
único técnico brasileiro tricampeão da América no ano
seguinte, ao cair na decisão
para o Vélez Sarsfield.
Felipão, por sua vez,
também esteve perto de ser
bicampeão consecutivo da
Libertadores por um mesmo clube. Ele venceu o torneio em 1999 pelo Palmeiras, mas no ano seguinte
viu o time deixar a taça escapar na disputa de pênaltis contra o Boca Juniors.
Mas já havia vencido o torneio outra vez, em 1995,

pelo Grêmio.
Assim como Felipão,
quem também venceu a Libertadores por dois times
diferentes foi Paulo Autuori. A primeira taça do treinador veio em 1997, à frente do Cruzeiro. Oito anos
depois, foi campeão pelo
São Paulo. É, portanto, um
feito parecido ao buscado
por Cuca: levantar o troféu
por clubes de Minas Gerais
e de São Paulo, sem perder
decisões.
Cuca estava à frente do
Atlético-MG em 2013, quando o time levantou a taça da
Libertadores. Agora, no fim
de janeiro, terá a chance de
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repetir o feito pelo Santos,
que vai encarar o Palmeiras, dirigido pelo português
Abel Ferreira, na decisão
agendada para o Maracanã.
Até a final da Libertadores, o Santos ainda fará quatro jogos no Brasileirão, com
Botafogo (17/01), Fortaleza (21/01), Goiás (24/01)
e Atlético-MG (27/01). Mas
o foco de Cuca está mesmo
no bi do torneio para ele e
no tetra para o clube da Vila
Belmiro.

Estadão Conteúdo
A grande decisão da Copa do Brasil será no estádio
Allianz Parque, em São Paulo. Em um sorteio realizado na
quinta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com as presenças dos técnicos Abel Ferreira e Renato Gaúcho, ficou definido que
Palmeiras e Grêmio começarão a final do torneio em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, e farão o segundo jogo na
capital paulista. Nesta sexta-feira, os dois clubes se enfrentam, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.
De acordo com o cronograma divulgado pela CBF
nesta semana, as datas da decisão da Copa do Brasil sofreram uma alteração em relação ao que estava programado originalmente. Os jogos seriam nos dias 3 e 10 de
fevereiro, mas a presença do Palmeiras na final da Copa
Libertadores contra o Santos, no próximo dia 30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, fez os duelos passarem para 11 e 17 de fevereiro.
Mas ainda há a possibilidade de uma nova mudança de datas. Isso vai acontecer se o Palmeiras conquistar
o título continental. Como o clube alviverde terá que disputar o Mundial de Clubes da Fifa, entre 1º e 11 de fevereiro, no Catar, a decisão da Copa do Brasil passaria então para os dias 28 de fevereiro e 7 de março, logo após
a 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro e já pegando datas reservadas para os campeonatos estaduais.
O português Abel Ferreira gostou do sorteio, mas disse que seria melhor para o Palmeiras se tivesse a presença da torcida. “A torcida é um acréscimo de energia, mas
como eu disse, para mim é igual. Depende muito do primeiro jogo. A gente veio com vantagem da Argentina, mas
vocês viram o quão difícil foi. Cada jogo tem sua história, particularidades diferentes. Já há um conhecimento
mútuo, o Renato sabe como o Palmeiras joga, o Palmeiras sabe como eles jogam. Que seja um grande espetáculo, que vença o melhor, espero que seja o Palmeiras”, disse.

Rodrigo Moledo desfalca o Inter
Estadão Conteúdo
O zagueiro Rodrigo Moledo sofreu uma ruptura do
ligamento cruzado posterior do joelho direito e deve se
tornar desfalque para o Internacional pelos próximos
seis a oito meses.
Segundo comunicado divulgado pelo Inter, a provável causa da lesão foi um trauma no jogo contra o Ceará,
antes da vitória sobre o Goiás, no domingo, na qual Moledo também esteve em campo. Ele precisará passar por
uma cirurgia e, em seguida, por longos meses de recuperação. É o quarto jogador do Inter a sofrer esse mesmo
tipo de lesão nesta temporada. Antes, o atacante Guerrero, o lateral-direito Saravia e o meio-campista Gabriel
Boschilia já haviam rompido ligamentos do joelho.
Outro desfalque do Inter, mas que deve demorar menos tempo para voltar, é o meia-atacante Thiago Galhardo, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols. Galhardo deixou a partida com o Goiás com uma lesão na
panturrilha esquerda e, segundo o clube, ficará fora dos
próximos jogos e será avaliado semanalmente.
O Inter volta a campo domingo, às 20h30, contra o
Fortaleza, no Beira-Rio. Na sequência, vai ao Morumbi
enfrentar o São Paulo.
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Quando nem
o perfume salva
A bromidrose é uma condição na qual o suor excessivo, em contato com fungos
e bactérias, causa o famoso efeito de “desodorante vencido”. O mau cheiro
acaba gerando bastante desconforto em quem sofre com o problema.

EM ALERTA

NUTRIÇÃO

TECNOLOGIA

Em excesso, atividade física
pode baixar a imunidade

Mitos e verdades
sobre o café

Alda - Instituto de Saúde investe
em sistema pioneiro no Brasil
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O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus trouxe reflexos
diretos para o diagnóstico e o tratamento de
diversos males que afetam a população. Os
pacientes oncológicos estão no grupo que postergou os cuidados com a doença com reflexos diretos tanto no sistema público quanto no
privado. Hospitais e clínicas registram até 70%
de adiamento das cirurgias nos momentos de
pico da pandemia.
O fenômeno não foi uma exclusividade
brasileira. Em Portugal, por exemplo, um estudo do Sistema Nacional de Vigilância de Mortalidade do país revelou que 10.390 pessoas
morreram em julho, um número mais alto em
um único mês nos últimos 12 anos. A pesquisa
fez um comparativo com os dados de 2019 e
descobriu um crescimento de 26% no número
de óbitos, sendo que apenas 159, ou 1,5%,
estavam relacionados com a Covid-19. A Holanda também registrou queda no número de
diagnóstico de câncer, assim como outros países.
Os primeiros meses da pandemia foram
de aumento da preocupação e busca de alternativas para atender adequadamente todos os pacientes. Passadas as dificuldades
iniciais provocadas pelo isolamento social e
pelas mudanças no atendimento de saúde, o
setor foi se reorganizando para atender uma
demanda reprimida. Hospitais, clínicas e laboratórios adotaram protocolos para separar
o atendimento dos pacientes com Covid-19
dos demais. Aprovada em março de 2020
pelo CFM (Conselho Federal de Medicina),
a telemedicina ampliou os canais de comunicação e atendimento entre os profissionais e
seus pacientes. Essa ferramenta tem sido importante para o acompanhamento e avaliação
clínica, por exemplo, pós-quimioterapia. São
situações em que o médico já tem um bom
conhecimento da patologia do paciente. Entretanto, o atendimento por meio digital não
atende todas as demandas de uma consulta
clínica, principalmente para aqueles casos que
necessitam de uma avaliação minuciosa, que
pode ser na primeira consulta, assim como no

diagnóstico da doença.
Desde o início da pandemia, os especialistas reforçaram os altos riscos de morte das
pessoas com câncer pela Covid-19. Por outro
lado, eles dependem do acompanhamento
médico, apesar de toda visita a um consultório
ou serviço de saúde colocá-los, possivelmente, em exposição ao risco de contrair o vírus.
Aos poucos, os pacientes estão retornando às
consultas e aos tratamentos oncológicos, até
mesmo pela letalidade ser maior pelos tumores oncológicos do que pelo novo coronavírus.
Entre 6% e 10% das pessoas diagnosticadas
com Covid-19, acima de 80 anos de idade,
podem morrer. Já aqueles acometidos por
câncer de pulmão enfrentam um cenário mais
complicado, já que a letalidade alcança 99%
em qualquer idade, caso não seja diagnosticado e tratado adequadamente.
Os adiamentos de diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas já trazem reflexos
diretos para o sistema de saúde, que registra
grande procura, principalmente pelas cirurgias
eletivas, que em alguns casos se transformaram em emergência devido a longa espera. Alguns hospitais, inclusive, já registram dias com
mais de 100% da capacidade de atendimento
para dar conta de uma demanda represada.
Pelos próximos meses, ainda teremos reflexos
diretos para o atendimento dos pacientes oncológicos.
A preocupação com o novo coronavírus é
altamente justificável, principalmente entre as
pessoas com câncer. Porém, não pode ser um
impeditivo para o tratamento. Na oncologia,
quanto mais cedo o paciente procurar tratamento, melhores serão as chances de cura. A
saúde deve vir em primeiro lugar.
| Ramon Andrade de Mello é médico oncologista, professor da disciplina de oncologia
clínica da Unifesp (Universidade Federal de São
Paulo), da Uninove e da Escola de Medicina da
Universidade do Algarve (Portugal).
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O sistema de prontuário eletrônico
foi, nos últimos anos, uma evolução
ao sistema do arquivo médico, quando, anteriormente, as informações do
paciente eram anotadas a mão e armazenadas em um envelope recheado
com fichas de anotações. Em mais um
passo à frente, o prontuário eletrônico
foi integrado à agenda, o que facilitou
ainda mais a vida do médico. No entanto, essa metodologia ainda demanda
tempo para que o profissional sente no
computador e registre todos os dados.
Agora, o Alda - Instituto de Saúde,
que neste mês foi inaugurado e vem
criando diferenciais em seu funcionamento, alicerçado em novas atividades,
incluiu em seu projeto de readequação,
além de nova identidade, estrutura física
e profissionais, uma nova tecnologia para
aproximar ainda mais os seus clientes.
Trata-se do sistema Agende®, que
está integrado ao iRejuvenation®, da
empresa francesa AmedSU, e traz diversos benefícios tanto aos profissionais
da saúde, quando ao administrativo e
pacientes. Ele conta com um aplicativo,
que pode ser baixado em qualquer dispositivo móvel, criando uma interação
direta com o Instituto.
“Com esse sistema de aplicativo,
conseguimos realmente incrementar os
nossos atendimentos e também melhorar os nossos resultados em relação a
gestão e acompanhamento de pacientes
durante o seu tratamento, além de otimizar o atendimento médico”, avalia o cirurgião plástico Vinícius Julio Camargo.
Através do Agende app (disponível
gratuitamente nas lojas de aplicativo),
é possível fazer desde agendamento
de consultas, teleconsulta, aplicações e
procedimentos até receber informações
diretas de tratamentos e outras informações ofertadas pelo instituto.
Dentro do sistema está disponível
também um aplicativo exclusivo para uso
do médico (o App ¨Agende Medic¨). Este
conta com recursos gráficos, de interatividade e de controle de informações que
auxiliam todo os tipos de procedimentos
eletivos. “O uso do aplicativo Agende nos
facilitou muito no sentido de melhorar
os atendimentos. Conseguimos passar e,
principalmente, registrar informações no

prontuário do paciente de uma maneira
muito mais objetiva, , desde as aplicações
estéticas até as cirurgias mais complexas.”, diz o médico.
Vinicius explica que, depois de baixar
o aplicativo, basta a pessoa procurar pelos profissionais que estão vinculados ao
Instituto e, a partir daí, começa a ter uma
interação direta, como realizar solicitação
de agendamentos, preenchimento do
próprio cadastro, ter em mão os seu histórico de agendamentos e de exames e estar permanentemente conectado ao Instituto, recebendo informações específicas
dos serviços oferecidos e as novidades.
“Quando o paciente chega à clínica, suas informações já estão disponíveis, trazendo comodidade aos
pacientes e agilidade no atendimento,
enquanto antigamente era necessário
responder aos questionamentos da secretária para preencher todos os dados,
aguardar toda a burocracia que envolve esse cadastro e ainda realizar o pagamento referente ao atendimento do
profissional. Hoje existe uma preocupação muito grande das pessoas com o
tempo, e tudo que torna o processo de
atendimento do profissional mais prático e ágil retorna como possibilidade de
maior atenção, cuidado e empatia para
com o paciente.”, define.
O sistema permite também que,
quando a paciente agenda um procedimento, automaticamente ele começa a
receber uma série de informações através desse aplicativo, que vão desde os
exames de pré-operatório, orientações
específicas para a realização do procedimento, até a maneira mais adequada
para que ela se prepare para o mesmo.
Assim, conforme a lista de exames
vai sendo realizada, o paciente não
precisa ir até clínica levar os resultados: basta baixar em PDF e enviar diretamente através do aplicativo. “Esse
resultado chega até o profissional para
que ele o valide e consiga responder se
está tudo certo ou se há alguma alteração. Conseguimos notificá-lo sobre os
próximos passos a serem seguidos, seja
refazer o exame ou fazer uma visita à
clínica”. Todo esse contexto, facilitou a
rotina dos profissionais do Instituto por
agilizar o atendimento.

Telemedicina

Dentro do conceito de telemedicina

e de sua importância atual, Vinícius cita
ainda que houve uma grande melhoria
na segurança. “Todos esses exames que
o paciente envia ficam registrados no
sistema de prontuário eletrônico para
que seja consultado posteriormente,
tanto pelo paciente, através do aplicativo, tanto quanto pelo profissional médico. Isso fica tudo arquivado sem riscos
de anotações ou registros incorretos dos
resultados. Para o médico, ter essas informações em mãos traz uma segurança
muito grande, assim como praticidade e
conforto ao paciente”.
O cirurgião plástico reforça ainda
que a estrutura da clínica contribuiu
para que a empresa pato-branquense
¨Agende Tecnologias¨, que disponibiliza o sistema de aplicativos e Prontuário Eletrônico para o Instituto, pudesse
desenvolver esse sistema de forma mais
robusta e assertiva, atendendo às necessidades dos clientes e promovendo
inovação tecnológica no método dos
atendimentos, não somente clínicas da
área de cirurgia plástica e dermatologia,
mas qualquer profissional ou estabelecimento que trabalhe com atendimentos
eletivos. “Esse aplicativo funciona completamente integrado ao prontuário. Todos os atendimentos que o profissional
realiza, em qualquer local, seja na sala
de exame, no hospital, ou mesmo em
outras cidades, ele consegue acessar o
prontuário do paciente, inserir anotações, avaliar os exames enviados pelo
paciente e também fazer novos registros
do seu trabalho”, informa
As teleconsultas também são feitas diretamente pela plataforma. Basta
baixar o aplicativo, vincular à clínica e
já aparece uma opção de solicitar uma
tele consulta, agendando o melhor horário para isso

Gestão operacional
e financeira

Todo o sistema de pagamento
também pode ser feito através do aplicativo. “Isso foi desenvolvido porque,
habitualmente, a maioria dos sistemas
nos oferecia a opção de pagamento de
consulta através de transferência bancária. Agora, tudo é feito através do aplicativo, aumentando a praticidade e a
segurança”, avalia o médico.
A coordenadora operacional, Ana
Paula de Souza, conta que o sistema está

preparado para atender a lei geral de
proteção de dados, que deve entrar em
vigor nos próximos meses. “Essa sempre
foi nossa preocupação, ter o controle sobre a segurança das informações”.
Ana Paula explica ainda que o
Agende é um sistema que traz informações gerenciais para a tomada de decisões estratégicas, já que acessar essas
informações facilita bastante o dia a dia
e o acompanhamento da evolução do
paciente dentro do ambiente e a gestão
operacional e financeira da empresa.
“Hoje, como trabalhamos com mais
de um profissional de saúde, o sistema
possibilita saber por qual deles o paciente foi atendido, o histórico de atendimentos e uma demonstração através
de gráficos, conseguindo entender o
caminho do paciente dentro da clínica,
quantas vezes ele voltou, informações
de forma prática e precisa”.
Para ela, o fato de que até os administradores e gerentes das clínicas
podem ter uma visualização imediata
de todas as informações gerenciais de
consultas através de gráficos customizados, o momento do tratamento em que
o paciente está, as mensagens e orientações que ele recebeu e quando essas
informações foram acessadas, assim
como informações comerciais, algo fundamental. “Isso tudo está integrado ao
sistema de gerenciamento administrativo e contábil, trazendo a possibilidade
para que a clínica tenha, dentro de um
único sistema, todas as informações, e
isso significa, entre outros benefícios, a
redução de custos”, diz.
Seguindo as mudanças de comportamento e a integração das tecnologias
nas rotinas diárias, de mobilidade e entretenimento e nas ações compras on-line da população, o Instituto Alda dá um
grande salto no processo de transformação digital em saúde, principalmente das clínicas médicas, estabelecendo
rotinas e processos que vão além de
qualquer padrão existente no sistema
de atendimento atual. Modernidade,
segurança e credibilidade, destacando
ainda mais os diferenciais que sempre
foram prioridades do Dr. Vinicius, de todos os profissionais e dos colaboradores
vinculados ao Instituto.
O Alda - Instituto de Saúde é a primeira clínica do Brasil a utilizar o sistema Agende®/iRejuvenation ®
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Bromidrose: o famoso “desodorante vencido”

Quantas vezes você esbarrou em
alguém nas ruas, nos ônibus, em festas, e sentiu um odor, digamos, deveras
desagradável? E, apesar de ficar bem
difícil abrir mão de julgamentos, o famoso “desodorante vencido” muitas
vezes não está ligado ao descuido com
a higiene, mas sim com um problema
de saúde: a bromidrose.
É ela também que causa suor excessivo nos pés de quem, ao tirar os
sapatos, afasta quem está por perto.
Ou seja, o popular “chulé” está ligado
à produção de suor que, ao ter contato com fungos e bactérias, produz um
cheiro forte.
O ser humano possui dois tipos de
glândulas sudoríparas: as écrinas e as
apócrinas. A primeira está espalhada
por toda a derme e é responsável por

manter a temperatura do nosso corpo
em torno de 36,5. Essa glândula é responsável pela produção do suor composto por água e sais minerais, que é
expelido pelos poros. Esse suor é inodoro, sem cheiro.
Já aquele suor que causa mau
cheiro é produzido pelas glândulas
apócrinas, que estão localizados em
pontos específicos do corpo humano,
como axilas, mamilos, região genital,
couro cabeludo e planta dos pés.
“O suor produzido por essas glândulas possui mais que água e sais minerais. Na maioria das vezes, esse suor
tem também restos celulares, e quando
estão em contato com fungos e bactérias (micro-organismos) ocorre uma
reação química que faz com que o inocente suor apresente um odor fétido”,

relata o cirurgião plástico Alexandre
Kataoka.
Para crianças e idosos não é necessário prevenção, pois os níveis hormonais nestas faixas etárias não são
compatíveis com o surgimento da bromidrose.
Já na adolescência e na idade
adulta, não há prevenção conhecida.
A atitude recomendada é a consulta
médica tão logo a intensidade do odor
associado ao suor se torne um motivo
de incômodo ou transtorno.
O odor nas axilas e nos pés é algo
natural do corpo, mas quando ele se
torna excessivo e muito forte pode ser
um sinal de algo mais grave. Nos pés,
por exemplo, o mau cheiro pode estar
acompanhado de maceração (aspecto esbranquiçado) ou descamação da
pele.
A bromidrose pode surgir por vários motivos, como pela ação dos micróbios, alcoolismo, ingestão de alguns
alimentos específicos (alho, pimentas
e cebola), diabetes, determinados antibióticos e alguns hormônios, e traz à
região afetada suas características desagradáveis e peculiares.
Essa condição costuma gerar profundo incômodo em seus portadores,
pois o cheiro costuma ser tão forte que,
mesmo com o uso de antitranspirantes
e perfumes, não há melhora significativa ou alívio da situação. Assim, faz com
que eles se sintam desconfortáveis em
inúmeras ocasiões e evitem ao máximo
se expor ao calor ou a altas temperaturas no geral, para que as chances do
mau cheiro se alastrar e ser perceptível

aos demais sejam reduzidas.

Cuidados diários

Existem alguns cuidados e medidas
simples que têm potencial de minimizar os sintomas e males da bromidrose,
trazendo mais tranquilidade e normalidade à vida de quem possui essa condição. Tratam-se de ações que podem
ser feitas diariamente, e seus efeitos
são mais concisos no médio prazo. São
elas:
• Tomar banho com sabonete antisséptico
• Depois de terminar o banho, secar bem a pele. Algo que pode ser feito
para ser mais efetivo é usar o secador
de cabelo em temperatura morna para
eliminar os resquícios de umidade das
axilas e entre os dedos dos pés
• Não utilizar roupas feitas com
materiais sintéticos, como náilon ou
poliéster. Opte por tecidos de fibras
naturais, como algodão, que permitem
que a pele respire melhor (o mesmo se
aplica para sutiãs e meias)
• Lavar as roupas com produtos que ajudem a eliminar os odores.
Existem produtos para essa finalidade
específica. Normalmente encontram-se
em supermercados junto aos sabões
em pó e amaciantes.
• Utilizar calçados abertos, quando possível, reduzindo a probabilidade
de ter umidade nos pés. Quando usar
calçados fechados, ao chegar em casa,
retire-os e deixe em um lugar arejado,
ao sol. Se possível, tenha mais de um
par de calçados para revezar.
• Realizar, se possível, uma manu-
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tenção da higiene na região que está
com o mau cheiro forte. Pode ser no
meio da tarde, lavando somente as axilas ou os pés com um sabonete antisséptico.
• Evitar o consumo excessivo de
álcool e de comidas muito condimentadas.
• Conversar com o farmacêutico
sobre uma formulação de desodorante ou antitranspirante ideal para a sua
condição.

Tratamento

Existem vários tipos de tratamento
para a bromidrose.
O tratamento é decidido caso a
caso e se baseia, geralmente, na interferência sobre as bactérias que habitam
a pele nas regiões mais quentes do corpo, como axilas e virilhas. O médico
irá prescrever produtos, algumas vezes
com antibiótico tópico, para modificar
o tipo e a quantidade das bactérias dessas regiões. Assim, a característica do
suor também mudará.
Pode ser necessário mais de um
tratamento ao longo do tempo, caso
haja recidiva. É um problema com solução viável e alcançável por meio de
acompanhamento médico.
Uma das opções é por meio da cirurgia. A técnica consiste na redução
da secreção e do número de glândulas
apócrinas por aspiração e/ou remoção
direta. Antes de optar pela cirurgia,
deve-se descartar a existência de uma
desordem orgânica subjacente tratável
por meios menos invasivos.
“Em casos que a toxina botulínica não foi efetiva, a opção é o procedimento cirúrgico. Dentre as cirurgias,
duas podem ser realizadas: a lipoaspiração superficial da região afetada ou
a retirada total da região, ou ainda a
combinação da duas técnicas”, diz o
cirurgião.
Como todo procedimento cirúrgico, algumas medidas têm que ser
adotadas, com a finalidade de um procedimento seguro, como exames pré
operatórios e realização do procedimento em local adequado.
A recuperação é rápida, cerca de
15 dias (variando de caso a caso).

| Dr. Alexandre Kataoka é cirurgião plástico, médico perito
concursado pelo Instituto de Medicina Social e Criminologia do
Estado de São Paulo (IMESC), Membro Titular da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica e diretor do Departamento de Defesa Profissional
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (DEPRO).

Dúvidas comuns

Conforme o cirurgião plástico do Hospital SOS
Cárdio, Aristóteles Scipioni, as dúvidas mais comuns
sobre o tratamento cirúrgico da Bromidrose são:

Existe risco de risco de lesão
de gânglio ou nervo na Adenectomia?

Não é preciso se preocupar com o risco de lesão de
gânglio ou nervo porque o corte é muito superficial.
Tanto que a maior parte dos pacientes relata uma
dor tão pequena após a cirurgia que o analgésico é
receitado somente para o último caso. Quando não
há dor, não é preciso nenhuma medicação.

Há alguma contraindicação
à cirurgia de tratamento?

O procedimento só é contra indicado se houver
alguma infecção, micose, alergia ou ferida na axila.
Também são vetados os pacientes que possuem
restrição para qualquer tipo de procedimento,
como contraindicações cardiológicas ou clínicas.

A glândula apócrina
pode voltar com o passar do tempo?

Não. Como não faz nenhuma falta para o organismo,
uma vez retirada ela não retorna, ou seja, é uma
cirurgia definitiva.

O mau cheiro do suor
vai embora 100% no tratamento?

Alguns pacientes reclamam que ainda resta odor
após a cirurgia de tratamento da Bromidrose. No
entanto, o que percebemos na prática é que a pessoa
que sofre com o problema decora muito fácil aquele
odor e é capaz de senti-lo com mais facilidade
que outras pessoas. Portanto, se for reduzido 90%
do cheiro, para o paciente que tem o nariz bem
apurado, os 10% que ainda restaram serão sentidos.
O ideal é que outra pessoa acompanhe e sinta por
ele.
No pós-operatório, recomenda-se que o paciente
fique 3 a 4 meses sem usar desodorante pra testar
bem. Se antes, 5 minutos após o banho, já havia
mau cheiro, após a cirurgia ele irá aparecer após 6
a 7 horas. É claro que alguém que fica 24 horas sem
usar desodorante terá um pouco de odor normal,
mas nada comparado à condição anterior.
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| nutrição

Café não
costuma
falhar...

Tem aquelas horas que, realmente,
“só café na causa”. Mais do que um
símbolo forte gastronômico, o café é,
em muitos momentos, um companheiro, um conforto ou um motivador.
O gosto pela bebida é quase unanimidade entre os brasileiros, como
aponta pesquisa da ABIC (Associação
Brasileira da Indústria do Café), mostrando que é figurinha carimbada nas
mesas de 98% das casas no país. Quer
mais? Somos o maior exportador do
produto e responsável por, aproximadamente, um terço da produção mundial. Não é pouca coisa, não é mesmo?
Com tanta gente consumindo, permanece sempre constante uma discussão sobre seus benefícios (e eventuais
malefícios) para a saúde e sobre qual
a melhor forma de prepará-lo. Para
esclarecer algumas dúvidas, vamos de
mitos e verdades.
Maíra Teixeira, barista e torrefadora de café, elencou algumas curiosidades sobre essa bebida, que é uma das
paixões nacionais.

A torra do café
influencia nos
aromas e sabores

VERDADE - Primeiro precisamos
entender que o café também pode ser
apreciado, assim como o vinho e a cerveja. E pode ter diferentes tipos de aromas e sabores. O café também nos proporciona uma experiência sensorial. O
torrefador é o profissional capacitado
para torrar café e desenvolver perfis
de torras diferentes para o café verde
(cru). É ele quem decide qual grau de
torra é o ideal para o café escolhido.

Lembrando também que o café
cru, assim como a uva do vinho, traz
em si características do próprio local
onde foi plantado (terroir), microclima
do local e processamento pós-colheita.
Isso faz com que o torrefador já tenha
algumas informações importantes na
hora do estudo de torra, trazendo ainda mais precisão.
A torra clara, por exemplo, traz
ao café uma complexidade sensorial
interessante, com mais acidez e notas
aromáticas florais e frutadas. É uma
bebida mais suave no paladar, mas
muito complexa no aroma. Agradável
e sempre surpreendente.
A torra de cor média é a preferida dos brasileiros, trazendo uma alta
doçura, um pouco mais da intensidade
do caramelo e chocolate. Geralmente
uma bebida que o público em geral
mais se identifica, boa para se tomar
no dia a dia.
A torra escura, que é um padrão da
marca Starbucks, é muito comum para
os americanos. Tem ainda mais intensidade e força, trazendo um amargor
específico de torra. Um fator importante de se observar na torra escura é que
ela precisa ser muito bem feita para se
tornar mais agradável. Se passar do
ponto, ela pode ser uma experiência
negativa para quem toma, aquele famoso “gosto de queimado”, que, vale
frisar, não é o gosto de café.

Café faz mal para a saúde

MITO - Se não ingerido em excesso, o café pode ser um aliado da sua
saúde. Ele é rico em minerais como
ferro, zinco, magnésio e potássio. O

grão também conta com ácidos clorogênicos, que ajudam na redução da
glicose e insulina, prevenindo a diabetes tipo 2.

fluem no resultado, extraindo com mais
força os compostos do café. Métodos
de extração de café por pressão extraem mais e mais rápido.

Café atrapalha
a absorção de ferro

Não pode ferver
a água do café

VERDADE - A cafeína e o tanino,
que estão na composição do café, atrapalham a absorção do ferro no corpo.
Mas, calma aí, não precisa parar de
tomar café (até porque os benefícios
são muitos)! O ideal é que quem tenha
uma baixa taxa de ferro no corpo não
consumir café logo após as refeições,
porque a probabilidade da bebida atrapalhar a absorção do nutriente é maior.
Espere duas horas depois da refeição.
Quem não tem problema de falta de
absorção de ferro pode tomar tranquilo seu cafezinho após a refeição. E,
claro, é sempre bom reforçar que tudo
em excesso faz mal. Então foque na
qualidade do café e não na quantidade. Uma informação importante é que
café arábica tem menos cafeína que o
canephora (robusta e conilon). Então
o arábica atrapalha menos a absorção
do ferro.

MITO - Primeiro de tudo: garanta
sempre que a água utilizada seja sempre filtrada, garantindo assim que não
vá um gosto residual de cloro da água
da torneira para o café. Agora, sobre
a fervura da água, principalmente em
cafés de alta qualidade com torras claras a médias, precisamos de alta temperatura para conseguirmos extrair todas os solúveis e compostos positivos
do café. Ou seja, pode sim ferver a sua
água para o café. Ele vai ficar ainda
melhor.

Café espresso tem mais
cafeína que o coado

Queijo e café combinam

VERDADE - Alguns estudos mostram que o café espresso tem quase
duas vezes mais cafeína do que o café
coado, em análises feitas em 60ml de
cada tipo de bebida. Isso se dá porque
a quantidade de pó utilizada é praticamente o dobro do que é utilizado para
o coado. Fatores como pressão da água
na máquina de espresso também in-

Posso consumir
quanto café eu quiser

MENTIRA - Consumido em excesso, o café pode causar agitação e
insônia. A quantidade indicada para
um adulto é de, no máximo, 400 mg
de cafeína por dia (3 xícaras de café
aproximadamente).
VERDADE - Queijo é uma das
melhores harmonizações com o café.
Quer um exemplo? Tente a combinação do café espresso com o aclamado
queijo italiano Grana Padano. A harmonização neste caso acontece por
similaridade (bebida potente, comida
potente). A força do sabor deste queijo
evidencia as qualidades do espresso,
aumentando doçura e acidez.
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Infestações de pragas
urbanas aumentam no verão
Com a chegada do verão, as chuvas torrenciais e as altas temperaturas,
frequentes até o mês de março, são
variantes que impactam diretamente a
vida urbana. Porém, estes índices também trazem outra característica: a incidência de pragas urbanas. Os meses
mais quentes vêm exigindo cada vez
mais cuidados em relação às infestações e atenção da população no controle, principalmente do mosquito Aedes aegypti, de escorpiões e roedores.
Fernando Bernardini, biólogo e
gerente de desenvolvimento de produtos da unidade de Environmental
Science da Bayer, explica quais são os
principais problemas que os brasileiros
podem enfrentar nesta época e as dicas de como lidar com as pragas para
manter a saúde da família e de toda a
comunidade.
“A população deve estar atenta,
principalmente, a três pragas de alta
incidência nesta época do ano: ao
mosquito Aedes aegypti, aos roedores
e aos escorpiões. Estes animais entram
nas casas quando encontram um ambiente propício, em que haja os chamados ‘4As’: água, alimento, acesso e
abrigo. Para evitar que isso ocorra, às
vezes é preciso mudar alguns hábitos.
Por exemplo, lavar sempre a louça, não
deixar água à vista, guardar os alimentos na geladeira ou em recipientes fechados e nunca acumular lixo”, ressalta
Bernardini.

Roedores

As chuvas fortes, que são muito
comuns neste período, são agravadas
pela grande proliferação de roedores
nas cidades, principais responsáveis
pela transmissão da leptospirose, por
meio da urina contaminada pela bactéria leptospira. Os ratos são uma das
pragas urbanas mais comuns e qualquer casa é suscetível à visita indesejada destes animais.
“A população tem um importante
papel no controle de roedores já que
as casas são locais propícios para que
façam seus ninhos. As pessoas devem

estar atentas ao encontrar ratos durante o dia, porque, como eles são animais de hábitos noturnos, isso não é
comum. Então, se acontecer, este já é
um sinal de que a infestação está maior
do que deveria”, reforça Fernando.
Para evitar a presença destes animais é importante manter os ambientes
limpos e livres de entulhos. Dentro de
casa, é fundamental armazenar o lixo
em lixeiras fechadas. “Ao colocar os
sacos de lixo para fora, por exemplo,
tente fazer isso perto da hora do caminhão de coleta passar, a fim de deixá-los expostos na rua o menor tempo
possível, pois o acúmulo de lixo em
vias públicas acaba atraindo a presença de roedores”, ressalta o especialista.
Além disso, a desinsetização é muito importante. Esta medida pode ser
utilizada por meio de métodos mecânicos, biológicos ou químicos, porém,
devido a maior segurança e eficácia, o
método de desratização mais usado é
o químico. As iscas raticidas devem ser
dispostas nos pontos de circulação dos
roedores, como nos cantos de paredes
e na entrada de tocas, onde há presença de fezes e roeduras.

Mosquito Aedes aegypti

Os casos de doenças transmitidas
pelos mosquitos são bastante comuns,
porém os números da dengue são surpreendentes: apenas em 2020, mais de
1 milhão de pessoas sofreram com a
doença. Segundo o Ministério da Saúde, os locais com as maiores taxas de
incidência são: Paraná, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
Neste cenário, algumas ações são
importantes para impedir a criação de
novos criadouros e, consequentemente, a presença destes insetos nas residências. Dentre as principais medidas
estão: evitar acúmulo de objetos que
possam reter água parada e fresca;
aparar os jardins e reduzir o volume
dos arbustos, o que favorece a circulação de ar.
Outra atitude que ajuda no combate aos mosquitos é a instalação de telas

Principalmente nas grandes
capitais, onde a estrutura urbana
é precária, a proliferação de
lixo e restos de comida podem
atrair pragas, como o mosquito,
escorpiões e roedores

mosqueteiras nas janelas e portas ou,
então, deixá-las fechadas, principalmente no final da tarde e ao anoitecer.
“Quando entra em nossas casas, o
mosquito Aedes aegypti costuma ficar
em ambientes baixos e sem exposição
solar, como atrás de móveis, de portas, de cortinas e embaixo da mesa.
Sabendo disso, são nesses locais que
devem ser aplicados os inseticidas
adequados ou verificar se a dedetização está sendo feita de forma correta”, comenta Fernando.

Escorpiões

Cidades brasileiras que apresentam altas temperaturas constantemente costumam sofrer com infestações de
escorpiões no verão. Isto porque estes
animais saem do abrigo para realizar
a reprodução e procurar novos ninhos
e, nesta transição, ocorrem os piores
casos. O aumento destas ocorrências
é resultado direto da ação do homem
no meio ambiente, como a construção
desordenada e o descarte inadequado de lixo, especialmente de material
de construção. Isso significa que locais

nestas condições, ou seja, com muito lixo e entulho de obra, contribuem
com a proliferação de escorpiões.
“A composição química do veneno do escorpião é altamente tóxica, e,
por isso, é considerado um dos mais
perigosos. Uma característica essencial
desta espécie é a partenogênese, um
tipo de reprodução sem a presença de
um macho - que pode chegar até 50
filhotes por ano”, completa Fernando.
Estas pragas são predadores ativos e suas principais presas são as
baratas, cupins, grilos e aranhas de
pequeno porte. Desta forma, fala-se
muito sobre a importância de manter infestações de baratas sob controle, com desinsetizações constantes, e
manter as áreas limpas, sem restos de
comida.
“Além da manutenção e higienização dos ambientes, a escolha de um
produto adequado para o controle do
escorpião é essencial. Quando identificada a presença desses animais, uma
empresa de controle de pragas especializada deve ser chamada”, finaliza
Fernando.
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| em alerta

Atividade
física: não
vá com
tanta
sede ao
pote
Segundo o artigo Role of increasing the aerobic capacity on improving
the function of immune and respiratory
systems in patients with coronavirus
(covid-19) -- o papel de aumentar a
capacidade aeróbia na melhoria da
função dos sistemas imunológico e
respiratório em pacientes com coronavírus covid-19 --, publicado pela Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical
Research & Reviews (2020), treinos
aeróbicos contribuem para fortalecer
a imunidade geral do corpo e do sistema respiratório, particularmente para
infecções por covid-19, podendo minimizar a morbidade e a mortalidade
provenientes do vírus.
Não há dúvidas de que os exercícios físicos têm relação direta com
a performance do sistema imune. No
entanto, o que pouca gente sabe é que
eles podem nos proteger ou deixar
mais suscetíveis a diferentes enfermidades. Quem alerta é Fabio Ceschini,
especialista em fisiologia do exercício,
fundador da plataforma Viajando pela
Fisiologia. Ele afirma que praticar exercício de forma exagerada pode prejudicar as barreiras de proteção do organismo e provocar efeito contrário.
Isso porque o sistema imune não
está ligado somente ao mecanismo de
defesa do corpo humano. Com o avançar da idade, a imunidade fica menos
ativa para defesa e mais ativa para o
desenvolvimento de substâncias inflamatórias, que podem desencadear doenças como diabetes tipo 2, depressão
e doença cardiovascular.

7 dicas para um
treino seguro

“São as chamadas citocinas, hormônios proteicos que podem agir a
favor de um mecanismo inflamatório
ou de uma resposta anti-inflamatória.
O exercício produz respostas anti-inflamatórias. Ele estimula o ‘lado bom’ do
sistema imune. Treinar significa manter
‘sistema imune do bem’ elevado e o
‘sistema imune do mal’, diminuído. Assim, ficamos mais protegidos de vírus”,
explica.
Esse equilíbrio, ele alerta, é deixado de lado em muitas prescrições.
“O que vejo é muito treinamento, mas
pouca fisiologia da imunidade aplicada ao treinamento. Há muitas aulas na
internet, por exemplo, nas quais o treinador passa exercícios vigorosos para
quem está em casa, muitas vezes sedentário, sem preparo, comendo mal,
ansioso pelo confinamento, e começa
a fazer exercícios que não estão no seu
ritmo. Isso pode ocasionar a disfunção
no sistema imune, com aumento do
quadro inflamatório. Um risco de contaminação elevado, sobretudo neste
período de vírus circulando”, enfatiza.

Treino para
preservar a imunidade

Para melhorar a função imune,
Ceschini recomenda exercícios de intensidade leve e moderada. Segundo
ele, práticas de ritmo intenso podem
aumentar a resposta inflamatória do
organismo, principalmente em iniciantes.
Para quem é sedentário e vai começar a treinar, a única intensidade

indicada é a leve, com movimentos
de pouca intensidade que possibilitem um tempo hábil do sistema imune para responder a esses estímulos e
não ‘cair’. Caminhar, pedalar, correr
são exemplos de exercícios que podem ser feitos no dia a dia, e a intensidade adequada é aquela que a
pessoa consegue conversar durante o
exercício.
Já para quem treina e quer intensificar os exercícios, é importante
manter o que está fazendo. Se quiser
intensificar para um treino vigoroso,
pode fazê-lo, mas não todos os dias.
Isso porque, segundo o professor, o
treino vigoroso pode diminuir o número dos chamados ‘neutrófilos’, a
primeira barreira que um vírus encontra quando chega ao organismo.
Ceschini pontua que, para atividades físicas como caminhar e pedalar, não precisa necessariamente da
presença do profissional de educação
física para praticar. Caso haja um
treino estruturado, a supervisão de
um profissional é fundamental.
Sobre o uso da máscara, ele destaca que, se houver hiperventilação
(respiração acentuada acima do que
o corpo geralmente necessita) durante o exercício, o ideal é reduzir intensidade e frequência. “A hiperventilação impacta no gasto energético da
função pulmonar, que não pode ser
prejudicada nesse momento. O uso
de máscara é obrigatório, então você
deve adaptar a sua prática a esse item
de segurança”, diz.

Principalmente para quem deseja
iniciar ou retomar a rotina de
exercícios:
• Não tente recuperar o tempo
perdido: dependendo do tipo
de descondicionamento, uma
retomada sem o acompanhamento
de um profissional pode
desencadear, além da disfunção do
sistema imune, sérias lesões.
• No caso de caminhadas, corridas
ou pedaladas: o indicado é praticar
30 minutos diários. Melhor pouco
diariamente do que 60 minutos
três vezes por semana.
• Se possível, fracione a sessão
(independentemente do tipo
de exercício: musculação,
caminhada...) em períodos mais
curtos duas vezes ao dia, como 15
minutos pela manhã e 15 minutos
à noite.
• Em treinos como musculação, o
ideal é intercalar um dia de treino
com outro de descanso. E não
ultrapassar 60 minutos no dia do
treino.
• Evite modelos de exercícios
com maior mobilização de
massa muscular, como correr
em alta velocidade, para evitar a
hiperventilação durante a prática.
• Havendo desconforto com
a máscara, como tontura e
aceleração da respiração, reduza a
intensidade e aumente o tempo de
intervalo dos exercícios.
• Com cuidados no manuseio da
máscara: se hidrate antes, durante
e após a atividade física.
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COSTA DE ASSIS e esposo VITOR ASSIS FILHO, CPF nº 881.546.299-68 e CPF nº 860.048.24968, VILMA DE FÁTIMA COSTA ABREU e esposo NARCIZO SILVEIRA DE ABREU, CPF nº
740.958.549-87 e CPF nº 371.612.379-04; JACIRA DE JESUS COSTA, CPF nº 697.491.919-00;
DARCI JOÃO COSTA e esposa MARI GAUTO COSTA, CPF nº 495.912.749-04 e CPF nº
008.578.169-00; ELOIR SALETE COSTA KONSTANTIUK e esposo JOSÉ KONSTANTIUK, CPF
nº 014.739.529-13 e CPF nº 410.495.609-06; ANTÔNIO COSTA e esposa MARIA GEMI COSTA,
CPF nº 213.494.879-53 e CPF nº 486.980.249-04; INES SALETE COSTA MORO e esposo
VILAMIR ANTONIO MORO, CPF nº 881.609.719-15 e CPF nº 649.066.049-00; SEBASTIANA
COSTA, CPF nº 943.010.779-87; TEREZA COSTA, CPF nº 054.538.519-96 e POLAZZO
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 20.902.487/0001-05, requereram, nos termos do art. 18 da Lei
nº 6.766/79, o registro de loteamento do imóvel matriculado sob nº 38.737, constante no Livro 2
desta Serventia Registral, com a área superficial de 70.996,00m², situado na “Chácara 09, da
Secção 01”, na Planta Urbana do Município de Pato Branco-PR, denominado “LOTEAMENTO
JARDIM BRIGADEIRO”, tendo sido o projeto aprovado pelo Município de Pato Branco -PR, na
forma do Alvará nº 21.863/2020 de 13/05/2020 e da Carta de Aprovação de Loteamento nº 01/2020,
de 10/03/2020. Sua área ficou assim distribuída: Quadra 2231, com 5.018,32m², composta por 01
lote; Quadra 2199, com 16.760,05m², composta por 09 lotes; Quadra 2200, com 9.453,32m²,
composta por 23 lotes; Quadra 2201, com 4.574,65m², composta por 09 lotes; Quadra 2202, com
17.451,59m², composta por 25 lotes; Quadra 2203, com 3.555,20m², composta por 08 lotes; Quadra
2204, com 1.843,02m², composta por 03 lotes; Área total ocupada pelas ruas/sistema viário:
12.339,85m², denominadas de Rua Rua Ana Flyssak, Rua Saul Viganó, Rua Maria Trindade Costa,
Rua Vardelei Costa, Rua Marco Penso e Rua Guerino Costa. Os documentos apresentados foram
prenotados sob nº 102.526, em 09/11/2020, e encontram-se à disposição dos interessados neste
2º Registro de Imóveis, situado à Avenida Brasil, nº 938, centro, no Município de Pato Branco-PR
[Tel.: (46) 3224-5140 e site: www.pb2ri.com.br]. As impugnações daqueles que se julgarem
prejudicados em relação ao referido loteamento deverão ser apresentadas no prazo de 15 (quinze)
dias, corridos, sendo que pelo Covid-19 o prazo foi dobrado (30 dias corridos), contados da última
publicação deste Edital. Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro, na
forma do art. 19, § 1º, da Lei nº 6.766/79. Dado e passado neste Município de Pato Branco-PR, aos
12 de janeiro de 2021.
[ORIGINAL ASSINADO]

LEONARDO LUIZ SELBACH
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ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS
Linha de Promoção Horizontal ou Progressão de Vencimentos

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SULINA
VAGAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

I

II

III

IV

V

VI

VII

TABELA DE VENCIMENTO

VIII

IX

X

XI

20

3.005,77

3.095,94

3.188,82

3.284,49

3.383,02

3.484,51

3.589,04

3.696,71

3.807,61

3.921,83

4.039,48

4.160,67

4.285,49

4.414,05

4.546,47

4.682,86

19390

40

3.930,48

4.048,39

4.169,85

4.294,94

4.423,79

4.556,50

4.693,20

4.833,99

4.979,01

5.128,38

5.282,24

5.440,70

5.603,92

5.772,04

5.945,20

6.123,56

1

55120

40

1.596,44

1.644,33

1.693,66

1.744,47

1.796,81

1.850,71

1.906,23

1.963,42

2.022,32

2.082,99

2.145,48

2.209,85

2.276,14

2.344,43

2.414,76

2.487,20

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
VAGAS
1
1
1

VAGAS
1
1
1

DENOMINAÇÃO
ASSESSOR JURÍDICO
DIRETOR FINANCEIRO
DIRETOR GERAL DA CÂMARA

ANEXO III
FUNÇÕES GRATIFICADAS
DENOMINAÇÃO
ASSESSOR JURÍDICO
DIRETOR FINANCEIRO
DIRETOR GERAL DA CÂMARA

SIMBOLO

VALOR EM R$

CC - 1
CC - 2
CC - 2

SIMBOLO
FG - 1
FG - 1
FG - 1

2.460,08
1.875,80
1.875,80

VALOR EM R$
266,19
266,19
266,19

RESOLUÇÃO N.º002/2021
DE 12/01/2021
SUMULA: Revisão geral anual da remuneração dos
Servidores da Câmara Municipal de Sulina e dá outras
providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E O PRESIDENTE DA
SUA MESA DIRETIVA, NOS TERMOS DO INCISO III, § 3º DO ART. 36 DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SULINA, PROMULGA A SEGUINTE
RESOLUÇÃO
Art. 1º Ficam corrigidos os vencimentos dos servidores
efetivos, cargos de provimento em comissão e funções gratificadas do Legislativo
Municipal em 4.38% (Quatro vírgula trinta e oito por cento), mesmo índice
proposto para os servidores do Executivo Municipal (Lei 1052/2021), alterando as
tabelas de acordo com os Anexos I, II e III da presente resolução.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
HIPERPAVI ASFALTOS LTDA - EPP, torna público que irá requerer junto
ao IAT a Licença de Instalação para a atividade de usina de asfalto, a ser
instalada
na Rodovia 158 s/n, município de Vitorino, estado do Paraná.
.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
VIAÇÃO PATO BRANCO S.A, torna público que recebeu do IAT a
Autorização Ambiental para a troca de sistema SASC para tanque aéreo,
instalada na rodovia BR 158 nº 3399, município de Pato Branco, estado do
Paraná.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2021
(Vinculado a Inexigibilidade nº 001/2021)
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Laboratório Nossa Senhora das Graças Ltda.
OBJETO: Credenciamento de serviços da área de saúde abrangendo
especialidades médicas, procedimentos, exames e terapias.
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de janeiro de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 14 de janeiro de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA POR LIMITE Nº 001/2021
Em análise ao processo de Dispensa de Licitação nº 001/2021, de 06 de janeiro
de 2021, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, no uso de suas atribuições o Sr. IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal, R A T I F I C A o procedimento com amparo na Lei nº
8.666/93, em seu artigo 24 Inciso II.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias, a partir da assinatura do
contrato.
VALOR DO CONTRATO: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA ATUARIAL PERMANENTE PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
RENASCENÇA.
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no
disposto no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
CONTRATADO: LUIZ CLAUDIO KOGUT – ASSESSORIA E
CONSULTORIA ATUARIAL, CNPJ sob nº 35.621.856/0001-56, Curitiba –
PR.
CONTRATANTE: Município de Renascença - Paraná.
Renascença – Pr, 14 de janeiro de 2021.
_________________________
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2021
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 os aprovados no Concurso
Público, para que compareçam à Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Izabel, para tomarem 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.
116025
VICTOR CEZAR DE AZEVEDO PESSINI
FL
115847
PAULO VICTOR DE OLIVEIRA MACEDO
FL
Pato Branco, 14 de janeiro de 2021
Disnei Luquini
Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de
Urgências Sudoeste do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 01/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2020 - Processo Licitatório 97/2020). HOMOLOGADO EM 13/01/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.
CONTRATADA: SOLL – SERVIÇOS, OBRAS E LOGISTICAS LTDA - ME – CNPJ: 11.855.966/0001-27.
OBJETO: contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à construção
de muro de pedras no Cemitério Municipal, conforme Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo
em anexo ao Edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para iniciar
a execução dos serviços, contados da expedição da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. O prazo máximo para
execução dos serviços é de 4 (quatro) meses consecutivos, contados da data de expedição dessa Ordem de
Serviço, a empresa deverá apresentar a ART ou RRT de execução com comprovante de pagamento e assinada, a
CNO/CEI, e também solicitar junto a prefeitura o alvará de construção /execução, devem ser
solicitados/apresentados em até 2(dois) dias após a ordem serviço. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por motivo justificado aceito pelas partes.
VALOR GLOBAL E RECURSOS FINANCEIROS: Pela execução do objeto ora contratado o Contratante pagará à
Contratada o valor de R$ R$ 33.656,00 (trinta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais). Para o
pagamento decorrente à execução do objeto da licitação em epígrafe, recurso próprio, sendo que o pagamento será
efetuado através da dotação orçamentária: 06.00 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de
Obras e Serviços Urbanos; 1545200061.0050 – Execução de obras públicas 44.90.51 – Obras e instalações;
Despesa:1535.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.

Bom Sucesso do Sul-PR, 14 de janeiro de 2021.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

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

SÓ QUEM REGISTRA É DONO!

endereço eletrônico: www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br
conforme
autorizado pela Lei Municipal nº. 2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº.
2.852/2018.
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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
ERRATA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ, tendo em
vista o equívoco havido, vem retificar a data para a realização da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA. A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte

XIV

1

WALTERCIR ERNZEN
Presidente

2º Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR - Av. Brasil, n. 938, Pato Branco-PR. Cep: 85.501-057

XIII

1

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito, a partir de 01/01/2021, revogadas as disposições em
contrário. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Sulina,
em 14 de janeiro de 2021.

Peça certidões e verifique os documentos para o seu registro em: www.pb2ri.com.br

XII

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 – PMR
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço, em regime do valor
global do lote.
OBJETO: contratação de empresa para conserto de sistema de ar condicionado
de veículo da Secretaria Municipal de Saúde.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08h30min às
09h00min do dia 28 de janeiro de 2021, na sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Renascença, sito à Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:01 do dia 28 de janeiro de 2021, na sala
de Licitações da Prefeitura Municipal de Renascença.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão e deverão ser
adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901,
Centro, Fone (46) 3550-8300, Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos
horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão ser
consultados e adquiridos gratuitamente, ou pelo site www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e
telefone acima citado.
Renascença, 14 de janeiro de 2021.
LUCIANA ALMERI MORCELLI LOCHS
Pregoeira Substituta

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
RETIFICAÇÃO ao ADITIVO n° 02
ao Contrato nº 125/2018 – Concorrência Pública nº 02/2018. Contratante: Município de Coronel Vivida.
Contratada: L. RIBEIRO - EIRELI,
CNPJ nº 08.719.582/0001-72. Onde
se lê: Prorroga-se o prazo de execução até 31.05.2020. LEIA-SE: Prorroga-se o prazo de execução até
31.05.2021. Coronel Vivida, 14 de
janeiro de 2021.

ASSUNTO
DATA
NOMEIA
EM
CARGO
07/01/2021
COMISSIONADO
THIAGO
BARCELLOS
DE EXONERA A PEDIDO DE
052
13/01/2021
CAMPOS
CARGO EFETIVO
NOMEIA
EM
CARGO
054
NORMELIO BONATTO
13/01/2021
COMISSIONADO
NOMEIA
EM
CARGO
055
MARINES BOFF GERHARDT
13/01/2021
COMISSIONADO
NOMEIA
EM
CARGO
056
FRANCIELI CATUSSO TAMAGNO
13/01/2021
COMISSIONADO
A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 15 de janeiro de 2021, respectivamente,
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017.
035

NOME

GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

Espécie: Extrato do 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 24/2019. Contratante: Município de Chopinzinho.
Contratada: Monitech Monitoramento e Vigilância Eireli – ME. CNPJ: 28.438.522/0001-99. Objeto: Dilatação do
prazo de execução e vigência, promover o reequilíbrio econômico financeiro e a troca da Gestão do Contrato.
Novo Prazo: 16/01/2022. Valor do Aditivo: R$ 11.308,32 (onze mil, trezentos e oito reais e trinta e dois
centavos). Origem: Pregão Presencial nº 79/2018. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº
8.666/93. Data da assinatura: 14/01/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Nadir Fátima Mioranza,
pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
DATA: 14/01/2021
REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL II.
Tendo recebido, pedido de Esclarecimentos referente ao Edital supracitado, decido:
Suspender temporariamente o certame marcado para o dia 15 de janeiro de 2021.
Após análise e decisão, o referido processo será republicado.
Neide Marinêz Caldato
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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DIÁRIO DO SUDOESTE
15 de janeiro de 2021

Publicações legais

Edição nº 7807
MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

PORTAL DO SUDOESTE
Gabinete do Prefeito

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86.
CONTRATADA: SOLL – SERVIÇOS, OBRAS E LOGISTICAS LTDA - ME – CNPJ: 11.855.966/0001-27.

PORTARIA Nº012/2021

OBJETO: contratação de empresa para execução de obra, em regime de empreitada global, relativa à construção
de muro de pedra argamassada na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, conforme Orçamento, Cronograma de Execução
e Memorial Descritivo em anexo ao Edital.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2021

RAFAELA MARTINS LOSI, Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para iniciar
a execução dos serviços, contados da expedição da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. O prazo máximo para
execução dos serviços é de 3 (três) meses consecutivos, contados da data de expedição dessa Ordem de Serviço,
a empresa deverá apresentar a ART ou RRT de execução com comprovante de pagamento e assinada, a CNO/CEI,
e também solicitar junto a prefeitura o alvará de construção /execução, devem ser solicitados/apresentados em até
2(dois) dias após a ordem serviço. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da
sua assinatura, podendo ser prorrogado por motivo justificado aceito pelas partes.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a pandemia declarada pela OMS –

AVISO DE LICITAÇÃO

Organização Mundial da Saúde em razão da grande expansão do vírus COVID 19
(Coronavírus) a nível mundial,

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2021, através do Sistema de Registro de Preços

RESOLVE:

Tipo: Menor preço

Art.1° - Designar as pessoas abaixo nominadas para compor o Comitê Gestor do Plano de

Regime de Compra: Menor preço, por item

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA A

Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19.

Objeto:

Art. 2° - O Comitê é composto pelos seguintes representantes Titulares e Suplentes:

COZINHA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO.

Membro Suplente

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 02/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020 - Processo Licitatório 99/2020). HOMOLOGADO EM 13/01/2021.

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

Membro Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ

Representatividade

VALOR GLOBAL E RECURSOS FINANCEIROS: Pela execução do objeto ora contratado o Contratante pagará à
Contratada o valor de R$ 17.337,38 (dezessete mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito
centavos).Para o pagamento decorrente à execução do objeto da licitação em epígrafe, recurso próprio, sendo que
o pagamento será efetuado através da dotação orçamentária: 06.00 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos;
06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 1545200061.0050 – Execução de obras públicas 44.90.51 – Obras e
instalações; Despesa:1535.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.

Valor Máximo: R$ 29.300,56 (vinte e nove mil, trezentos reais e cinquenta e seis centavos).
Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 15 de janeiro de 2021, até às 08:30 horas do dia

Rafael Barboza Santos

Jamilly Rodolfo Coelho

Gabinete do Executivo

Margareth de Fátima Pasin

Luiz Gustavo Soares

Secretaria Municipal da

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 02 de fevereiro de 2021,

Bertoglio

Borba

Educação, Cultura e

no Portal de Compras – https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Esporte.

Local de Abertura/realização da sessão pública: Portal de Compras do Governo Federal –

Representante – Loja

www.comprasgovernamentais.gov.br.

Maçônica Acácia

Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua
Sete de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de
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Representante do Rotary
Clube de Clevelândia

Cobalchini

Conselho Municipal de
Espécie: Extrato do 3° Termo de Aditivo ao Contrato nº 335/2019. Contratante: Município de Chopinzinho.
Contratada: J. Kuss & Cia Ltda - ME. CNPJ: 06.940.608/0001-82. Objeto: Dilatação de prazo de execução e
vigência contratual e alteração do gestor e fiscal. Novo Prazo: 29/03/2021. Valor do Aditivo: R$ 10.906,00 (dez
mil novecentos e seis reais). Origem: Pregão Eletrônico nº 78/2019. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei
Federal 8.666/1993. Data da assinatura: 13/01/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Evandro
Luiz Gaffuri, pela Empresa.

Saúde

Kelly da Silva Moraes

Josiane Moreira Fortunati
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Raissa Aires de Freitas
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Associação Pró-Saúde
Clevelândia
Representante do Comércio
Local

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ.

Representante do Lions

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Clube de Clevelândia

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 55/2020 - (Processo Licitatório 100/2020)

Representante da
Associação Comercial e
Empresarial de Clevelândia
– ACEC

Leonardo Lucion

Marcelo Caname Hirata

Edital de convocação assembleia geral ordinária

Diário do Sudoeste no dia 07/01/2021, que convoca para eleição da diretoria gestão 2021/2022, para

Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 63/2020, cujo objeto é o Registro de Preço

fazer as alterações a seguir indicadas: onde lê-se “a ser realizada na Sede Social da AFM-PB, no dia

de futuras e eventuais contratações de serviços de mão de obra, para vários tipos de serviço, conforme condições

23 de janeiro de 2021” leia-se “ a ser realizada na Sede Social da AFM-PB, no dia 22 de janeiro de

descritas neste edital conforme condições descritas neste edital, conforme quantidades e especificações do Termo de

Representação Médica

Referência - Anexo I do Edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos, determinando que seja ADJUDICADO

Takizawa
Tenente Lucas Gabriel

Sargento Mauro Luis

Representante da Polícia

Macena

Rataiczaik

Militar

o seu objeto a favor das empresas licitantes e valores relacionados abaixo:
Licitante: V S CALCADAS E SERVICOS – EIRELI – ME - CNPJ: 01.694.117/0001-85
VALOR
UN
ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
QTDE.
UNIT.
D
(R$)
Mão de obra para assentamento de paver, com espessura
de 6 e 8cm, regularização da base, preparo de colchão em
1
pó de pedra, assentamento do paver, rejunte com areia e
m²
3.000
16,90
compactação, inclusive execução de viga de contenção,
assentamento de meio e/ou guia de concreto.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE
R$ 50.700,00
(Cinquenta mil e setecentos reais).

Art. 3° - A Secretária Municipal de Saúde será a porta- voz oficial e Presidente do Comitê.
Art.4°- O Comitê tem caráter deliberativo, e com competência ordinária e extraordinária
para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de
adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do
contágio e o tratamento das pessoas afetadas.
Art. 5° - O Comitê se reunirá semanalmente, ou por designação, para avaliar as ações em

A Associação dos Funcionários Municipais vem retificar o Edital de convocação publicado no

De acordo com o parecer jurídico e em concordância com a Ata de Sessão datada em 12/01/2021 de

2021”, e onde lê-se “Pato Branco, em 07 de janeiro de 2020”, leia-se “Pato Branco, em 07 de janeiro
de 2021”.

Pato Branco, 14 de janeiro de 2021
VALOR TOTAL
ITEM (R$)

50.700,00

PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENARO
PRESIDENTE DA DIRETORIA AFM-PB

conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, e articular as ações estabelecidas no
Licitante: FRANCISCO BARBOZA DE LIMA 03947829922 – ME – CNPJ: 20.252.012/0001-10
VALOR
UN
VALOR TOTAL
ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
QTDE.
UNIT.
D.
ITEM (R$)
(R$)
Mão de obra para pintura lisa em diversas cores em
prédios públicos, inclusive lavagem com jato de água e
raspagem do material existente e aplicação de fundo,
2
m²
5.000
6,10
30.250,00
aplicação de demãos de pintura conforme necessário, os

Plano de Enfrentamento e Contingência da Doença.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 14
DE JANEIRO DE 2021.
RAFAELA MARTINS LOSI- Prefeita Municipal

4

2

LEI Nº 1047/2021 de 14/01/2021

Autoriza o Executivo Municipal a baixar/alienar e/ou dar em Dação em pagamento Bens Móveis do
Patrimônio Público Municipal e dá outras providências.

LEI Nº 1048/2021 de 14/01/2021

Dispõe sobre a Permissão de Uso de Bem Móvel e Imóvel Municipal à Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Linha Capivara, da Linha Capivara e altera dispositivo da Lei Municipal
1.011/2019 e dá outras providências.

LEI Nº 1049/2021 de 14/01/2021
Autoriza o Poder Executivo Municipal a Ceder em Forma de Comodato Bem Móvel, e dá
outras providências.
LEI Nº 1050/2021 de 14/01/2021

Dispõe sobre a Permissão de Uso de Bem Móvel Municipal à Associação Sulinense dos Produtores de
Silagem e dá outras providências.

LEI Nº 1051/2021 de 14/01/2021

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar Permissão de Uso de imóvel de
propriedade do Município de Sulina à MARIA LUIRDE GONÇALVES.

Licitante: RENATO CORTIVO – ME – CNPJ 13.349.975/0001-71
ITEM
7

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder reposição na remuneração dos Servidores do
Município de Sulina e dá outras providências.
__________________

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 1/2021. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 29 de janeiro de 2021, às 09:00 (nove)
horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA
PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE CASCAVEL - PR. Valor máximo estimado:
R$ 44.650,00. Gênero: Serviços. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de
Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das
08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46)
3242-8614.

6,30

12.640,00

Licitante: JEAN CARLOS SILVERIO DA ROSA 11280852917– ME – CNPJ: 30.670.771/0001-57
VALOR
VALOR TOTAL
ITEM
DESCRIÇÃO DO ITEM
UND.
QTDE.
UNIT. (R$)
ITEM (R$)
Mão de obra para pintura/aplicação de textura e/ou
grafiato, mais pintura sobre os mesmos em
qualquer cor de prédios públicos, inclusive lavagem
com jato de água e retirada do material existente
1 e
3
m²
4.000
6,50
26.000,00
aplicação de fundo, aplicação de demãos de pintura
conforme necessário, os equipamentos para
limpeza deverão serem fornecimentos pela
empresa.
Mao de Obra para limpeza/lavagem e pintura de
5
m²
3.000
5,80
17.400,00
telhados cerâmicos, fibrocimento, telhas de aço
zincado, etc, em edificações públicas, aplicação de
demãos de pintura conforme necessário, os
equipamentos para limpeza deverão serem
fornecimentos pela empresa
Mao de Obra para pintura de muros, telhados
cerâmicos, fibrocimento, telhas de aço zincado, etc,
em edificações públicas, aplicação de demãos de
6
m²
3.000
5,10
15,300,00
pintura conforme necessário, os equipamentos para
limpeza deverão serem fornecimentos pela
empresa
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE
R$ 58.700,00
(Cinquenta e oito mil e setecentos reais).

LEI Nº 1052/2021 de 14/01/2021

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 15 de JANEIRO de 2021, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

equipamentos para limpeza deverão serem fornecimentos
pela empresa.
Mão de obra para pintura de grades metálicas,
limpeza/lavagem, aplicação de materiais para remoção de
ferrugem, em locais públicos, os equipamentos para
m²
2.000
limpeza deverão serem fornecimentos pela empresa,
aplicação de demãos de pintura conforme necessário.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE
R$ 42.890,00
(Quarenta e dois mil oitocentos e noventa reais).

DESCRIÇÃO DO ITEM

UND.

QTDE.

Mão de obra para serviço de plantio de grama em
m²
2.000
leiva.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE
R$11.000,00
(Onze mil reais).

VALOR
UNIT. (R$)
5,50

VALOR TOTAL
ITEM (R$)
11.000,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 29/2020
OBJETO: Formação de registro de preços para aquisição de gás de cozinha GLP 13kg e botijão (casco) para utilização do
CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná, para a proponente:
VALOR
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
ESTIMADO
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
61.602.199/0232-44
R$ 13.286,00
TOTAL GERAL HOMOLOGADO PARA 12 MESES:
Pato Branco, 06 de Janeiro de 2021. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR

R$ 13.286,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 32/2020
OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de macas retráteis para ambulâncias e peças de reposição
para macas do SAMU 192 Sudoeste/PR, para a proponente:
VALOR
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
ESTIMADO
G D C DA SILVA COSTA - EIRELI
09.721.729/0001-21
R$ 44.676,00
TOTAL GERAL HOMOLOGADO PARA 12 MESES:
Pato Branco, 06 de Janeiro de 2021. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR

R$ 44.676,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2020
OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus novos para a manutenção da frota do
CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR, para a proponente:
VALOR
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
ESTIMADO
SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
07.493.402/0001-14
R$ 153.500,00
IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI
03.805.667/0001-50
R$ 4.800,00
CANAAN ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
35.973.224/0001-64
R$ 3.214,80
TOTAL GERAL HOMOLOGADO PARA 12 MESES:
Pato Branco, 13 de Janeiro de 2021. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR

R$ 161.514,80

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet com disponibilidade vinte e quatro (24) horas, por
sete (07) dias da semana, utilizando meio de acesso por fibra óptica, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do
serviço e suporte técnico para o CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR, para a proponente:
VALOR
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
ESTIMADO
AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
04.596.419/0001-09
R$ 11.220,00
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
04.368.865/0001-66
R$ 8.400,00
TOTAL GERAL HOMOLOGADO PARA 12 MESES:
Pato Branco, 06 de Janeiro de 2021. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR

R$ 19.620,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
ITEM DESERTOS OU FRUSTRADOS
8

Cola de resina poliéster para instalação de tachões.

Kg

500

XXXXXXX

XXXXXXX

9

Catalisador para misturar na cola
poliéster para instalação de tachões.

Lt.

10

XXXXXXX

XXXXXXX

de

resina

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R$ 163.290,00 (cento e sessenta e três mil duzentos e noventa reais).

Bom Sucesso do Sul, 14 de janeiro de 2021.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Extrato da Ata de Registro de Preços n° 01/2021 – Pregão Eletrônico n.º 01/2021
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Companhia Ultragaz S/A. CNPJ:
61.602.199/0232-44. OBJETO: Formação de registro de preços para aquisição de gás de cozinha GLP 13kg e botijão (casco) para utilização
do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste do Paraná. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 13.286,00. PRAZO DO REGISTRO DE
PREÇOS: 12 (doze) meses. PAGAMENTO: Após a entrega do objeto, mediante emissão da Nota de Empenho e em até trinta (30) dias
após a apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de
Administração, 3.3.90.30.21.00.00.00 – Material de Copa e Cozinha. FISCALIZAÇÃO: Coordenação Geral do CIRUSPAR. FORO:
Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 07 de Janeiro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e José Vilmar de Oliveira –
Representante de Companhia Ultragaz S/A.
Extrato da Ata de Registro de Preços n° 02/2021 – Pregão Eletrônico n.º 02/2021
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e G D C da Silva Costa - Eireli. CNPJ:
09.721.729/0001-21. OBJETO: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de macas retráteis para ambulâncias e peças
de reposição para macas do SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 44.676,00. PRAZO DO REGISTRO DE
PREÇOS: 12 (doze) meses. PAGAMENTO: Após a entrega dos produtos em até trinta (30) dias após a apresentação da respectiva Nota
Fiscal. DOT ORÇ: 05.01.2.005.4.4.90.52.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação Médica, 4.4.90.52.08.00.00.00 – Aparelhos,
Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológicos e Laboratoriais. FISCALIZAÇÃO: Coordenação de Almoxarifado e Frota do
CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 07 de Janeiro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e
Guilherme Delmonico Cestari da Silva Costa – Representante de G D C da Silva Costa - Eireli

DIÁRIO DO SUDOESTE
15 de janeiro de 2021
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PORTARIA N° 47/2021
DATA: 14/01/2021

SÚMULA: Nomear a Comissão Municipal de Recebimento de
Materiais, Bens e Serviços.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 3/2021
Fundamentado nos art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 3/2021, para a
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios
consorciados ao CONIMS.
Valor Global:
231.000,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076
Data: 14/01/2021

Paulo Horn
Presidente

Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, no
uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Municipal N°18/2007, RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR a Comissão Municipal para Recebimento de Materiais, Bens
e Serviços, passando a ser composta pelos seguintes servidores:

DEPARTAMENTO DE SAÚDE:
 DILCEU MACHADO
CPF: 045.786.469-98
 CRISTIANE GUERINO BERLEZE PETRI
CPF: 047.398.149-19

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2021
Fundamentado nos art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 2/2021, para a
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos
municípios consorciados ao CONIMS.
Valor Global:
122.880,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 324
Data: 14/01/2021

Paulo Horn
Presidente

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021
Fundamentado nos art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº
1/2021, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À
DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos
municípios consorciados ao CONIMS.
Valor Global: 55.289,28
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076
Data: 14/01/2021
Paulo Horn
Presidente

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:
 SAMIRA DAL SANT
CPF:008.684.089-48
 GIOVANA LORENZETTI
CPF: 065.988.239-60
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
 BRUNA SIMIONATO PAULEK
CPF: 076.727.459-80
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, DA FAZENDA E GOVERNO MUNICIPAL:
 GIOVANO CHINELATTO
CPF: 090.210.409-80
 MARISTELA APARECIDA LOPES PAULEK
CPF: 603.330.309-15

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:
 NADIR RISSARDI PRIMO
CPF: 766.907.339-04

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) presidente Paulo Horn, 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:
2/2021
b) Nr. Licitação:
1/2021 - IL
c) Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
14/01/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À
DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos
municípios consorciados ao CONIMS.
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
MARCELO AUGUSTO RIESEMBERG & CIA LTDA

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS:
 SANDRO SILVEIRA
CPF: 019.248.209-27
 ALINE RUTHES
CPF: 099.438.159-06

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE
E TERAPIA (SADT)

Un.

Quantidade

SERV

12,000

Vl. Unitário
4.607,4400
Total geral:

Total dos Itens
R$ 55.289,28
R$ 55.289,28

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados
Paulo Horn
Presidente

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a portaria N° 55/2020.

Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, 14 de janeiro de 2021.

Mario Eduardo Lopes Paulek.
Prefeito Municipal.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
EXTRATO DE CONTRATO N.º 01/2021
Extrato de contrato n° 01/2021 – Pregão Presencial nº 34/2020. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná –
CIRUSPAR e Ampernet Telecomunicações Ltda; CNPJ: 04.596.419/0001-09. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
acesso a internet com disponibilidade vinte e quatro (24) horas, por sete (07) dias da semana, utilizando meio de acesso por fibra óptica, com
fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico para o CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR: R$
11.220,00 anuais. PRAZO DE VIGÊNCA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no art. 57, § 1º e 2º da Lei
8.666/93 e suas alterações PAGAMENTO: Até o dia quinze (15) do mês subsequente ao da utilização dos serviços, mediante fatura, boleto ou
depósito em conta bancária de titularidade da contratada após apresentação da Nota Fiscal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.39.58.00.00.00 – Serviços de Telecomunicação.
FISCAL DO CONTRATO: Coordenação Geral do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 07 de Janeiro de 2021. Disnei
Luquini – Presidente do CIRUSPAR e Thiago Parisotto Luquini – Representante Legal de Ampernet Telecomunicações Ltda.
EXTRATO DE CONTRATO N.º 02/2021
Extrato de contrato n° 02/2021 – Pregão Presencial nº 34/2020. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná –
CIRUSPAR e Copel Telecomunicações S/A; CNPJ: 04.368.865/0001-66. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a
internet com disponibilidade vinte e quatro (24) horas, por sete (07) dias da semana, utilizando meio de acesso por fibra óptica, com fornecimento dos
equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico para o CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR: R$ 8.400,00 anuais.
PRAZO DE VIGÊNCA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no art. 57, § 1º e 2º da Lei 8.666/93 e suas
alterações PAGAMENTO: Até o dia quinze (15) do mês subsequente ao da utilização dos serviços, mediante fatura, boleto ou depósito em conta
bancária de titularidade da contratada após apresentação da Nota Fiscal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.1001 –
Manutenção da Coordenação de Administração, 3.3.90.39.58.00.00.00 – Serviços de Telecomunicação. FISCAL DO CONTRATO: Coordenação
Geral do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 07 de Janeiro de 2021. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR e
Felipe Henrique Puchivailo – Representante Legal de Copel Telecomunicações S/A.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
EXTRATO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 01/2020
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Seguros Sura S/A. OBJETO:
Renovação de serviços de seguro de vida em grupo para todos os funcionários do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste do Paraná. PRAZO: O
presente termo tem o objetivo prorrogar o prazo de vigência por 12 meses, conforme a Cláusula Nona, do Contrato Administrativo 01/2020.
VALOR: O valor permanecerá inalterado, sendo R$ 8.496,00 anuais. DOT. ORÇ.: 03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 – Manutenção
da Coordenação de Administração, 3.3.90.39.69.99.00.00 – Demais Seguros em Geral. Permanecem em plena vigência todas as demais
cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 07 de Janeiro de 2021.
Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR e Marcelo Pozzi Pestana: Seguros Sura S/A.

Fabio Deni Schmitt torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Instalação, para a atividade avícola localizada na Linha
Surubi cidade de Sulina - PR. Não foi determinado estudo de
impacto ambiental.

Fabio Deni Schmitt torna público que requereu ao IAP, a Licença
de Operação, para a atividade avícola localizada na Linha Surubi
cidade de Sulina - PR. Não foi determinado estudo de impacto
ambiental.

O(a) presidente Paulo Horn, 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:
139/2020
b) Nr. Licitação:
36/2020 - PE
c) Modalidade:
Pregão eletrônico
14/01/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA EM GERAL, de acordo com as
condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em seus anexos,
notadamente o Termo de Referência.
f) Fornecedores Vencedores:
R$ 53.740,00
Total fornecedor:
A.T.M. ALIMENTOS LTDA
AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E

Total fornecedor:

FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E

Total fornecedor:

R$ 2.459,00

HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Total fornecedor:

R$ 211.021,40

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

Total fornecedor:

R$ 118.704,00

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Total fornecedor:

R$ 61.650,00

MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Total fornecedor:

R$ 56.430,00

MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA

Total fornecedor:

R$ 133.651,00

MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Total fornecedor:

R$ 4.149,00

POLO REPRESENTACOES LTDA

Total fornecedor:

R$ 20.500,00

R C FERREIRA & CIA LTDA

Total fornecedor:

R$ 91.920,00

RP COMERCIAL LTDA

Total fornecedor:

SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA

Total fornecedor:

R$ 141.930,00

Total geral:

R$ 937.799,40

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Manuntenção da Atividade Administrativa
Atendimento aos Municípios Consorciados
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD III

DECRETO Nº 01/2021
Vitória Folgassa da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na
Resolução nº 07/2012 e suas alterações posteriores; Lei Federal 4.320/64 (Arts. 76 a 80) e
artigo 74 da Constituição Federal, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para exercer cumulativamente a função de Controlador Interno do
Poder Legislativo Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, o servidor público efetivo, Luiz
Fernando Turra, portador do RG: 5.719.626-2 e CPF: 040.925.239-55, nos termos das
Resoluções nº 05/2013 e 03/2016, para o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de
dezembro de 2021.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo
a 1º de janeiro de 2021.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 14
de janeiro de 2021.
_______________________
Vitória Folgassa da Silva
Presidente da Câmara Municipal

R$ 5.445,00

R$ 36.200,00

Dotação
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.30.0
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.0
03.001.10.302.0002.2003.3.3.90.30.0

Paulo Horn
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, 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:
4/2021
b) Nr. Licitação:
3/2021 - IL
c) Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação:
14/01/2021
e) Objeto da Licitação:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado
ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
Un. Quantidade Vl. Unitário
Total dos Itens
CLINICA INTEGRADA DO SONO LTDA
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
SERV
12,000 19.250,0000
R$ 231.000,00
AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE
E TERAPIA (SADT)
Total geral:
R$ 231.000,00
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados

Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

Paulo Horn
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, 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:
3/2021
b) Nr. Licitação:
2/2021 - IL
c) Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
14/01/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS,
destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao
CONIMS.
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
Un. Quantidade
RODRIGO DAMAZZINI CLÍNICA MÉDICA ME
1 - CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA SERV
12,000
– CIRURGIA VASCULAR
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados
Paulo Horn
Presidente

Vl. Unitário

Total dos Itens

10.240,0000

R$ 122.880,00

Total geral:

R$ 122.880,00

Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

Rua Barão de Capanema, 273 – Fone/Fax:(46)3227-1137 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná
e-mail:camaravto@hotmail.com - http://www.vitorino.pr.leg.br
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