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Vacinas chegam ao Sudoeste
Marcilei Rossi

Foi debaixo de chuva que a aeronave do Governo do Estado do Paraná, que transportava as doses da CoronaVac
destinadas ao Sudoeste, aterrissou em Pato Branco por volta das 16h da terça-feira (19). Para os 42 municípios, a
Sesa destinou 6.420 doses, ̶ 4.840 para os 15 municípios da microrregião de Pato Branco e 2.680 para a regional de
Francisco Beltrão, que por impossibilidade de pouso, foram transportadas em viatura do NOC da Polícia Civil. PÁG. 7
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Política

Contágio político
A abertura da temporada de vacinação marcou o auge da politização do que deveria ser um caso técnico de saúde pública e não uma
disputa de poder, um terceiro turno
da última eleição presidencial, uma
campanha eleitoral antecipada, um
digladiar ideológico. Por motivos políticos, tivemos a disputa entre o “fique em casa e volte quando tiver
dificuldade de respirar, porque cloroquina dá arritmia” versus o “previna-se com ivermectina e vitamina D
e trate ao primeiro sintoma com hidroxicloroquina, azitromicina e zinco”. Era a receita pró e contra Bolsonaro. Depois, o governador Dória
entrou na campanha, levando a vacina como mote. Aí, a disputa política
foi reforçada por “vacina chinesa de
50% pioneira versus vacina Oxford
de 70% que ainda está na Índia”.
O racionalismo ficou de lado,
diante das emoções fabricadas pelo
amplo marketing do coronavírus,
que matou 101 mil brasileiros menos
que as demais doenças respiratórias,
conforme site do Registro Civil. Os
brasileiros assustados, já não sabem
o que é fato e o que é factóide político, tanto nas redes sociais quanto
no noticiário tradicional. Quantas vidas e empregos geriam sido poupados não fosse esse componente de
campanha dogmática que inocula os
fatos.
São dois lados da mesma intolerância, esquecendo do público que
precisa da verdade despida de tintas ideológicas. Agora temos a vacina do Dória e a vacina do Bolsonaro. Um lado não comemora o início
da vacina do outro, enquanto o adversário festeja a demora da vacina
que virá da Índia. O marketing contagiou uma questão de saúde pública
e criou expectativas que vão muito
além da realidade. Vacinas não deveriam ter propaganda enganosa.
Usar vacinas experimentais,
como é o caso, tem a mesma lógica
de usar um tratamento preventivo e
uma terapia precoce - é o que temos
para tentar, incluindo as vacinas precoces, como são todas. Esse barulho
político pode ter contribuído para
não se ouvir o riso dos corruptos nas
compras de respiradores, hospitais
de campanha, material de proteção,
culminando com a falta de oxigênio
no centro do pulmão do mundo.
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Parlamentares reagem ao
atraso no envio de insumos
por atritos diplomáticos

Atritos com a China estariam atrasando insumos da vacina
Estadão Conteúdo
Deputados usaram suas redes sociais para comentar o
atraso no envio de insumos da
China para produção de vacinas
contra a covid-19 no País. A demora no despacho das remessas teria sido causada por atritos diplomáticos entre o Brasil e
a China.
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou uma reunião para
hoje (20), com Yang Wanming,
embaixador da China em Brasília, para discutir o envio de do-

ses e de insumos para produção
de imunizantes.
O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), afirmou
que “na falta de um presidente e por causa de um chanceler atrapalhado, incompetente e ofensivo”, o presidente da
Câmara tentará “explicar que o
Brasil, ao contrário do governo
Bolsonaro, respeita a China e
deseja a vacina”.
O deputado Ivan Valente
(PSOL-SP) ironizou o slogan do
governo federal dizendo: “Brasil acima de tudo’, mas os de-

sastres diplomáticos colocam o
Brasil no fim da fila pelas vacinas”. Valente também afirmou
que o governo Bolsonaro “acabou com o BRICS (grupo composto por Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul) quando
mais precisamos”.
Natália Bonavides (PT-RN)
classificou os ataques da família Bolsonaro ao governo chinês
como “desastrosos em todos os
sentidos” e “antidiplomacia negacionista”. A deputada também destaca o trabalho dos governadores que, segundo ela,

“correm em busca de vacinas
e insumos para conter a pandemia”. “Lutar pela vida é terminar com esse desgoverno!”,
conclui Bonavides.
A deputada Erika Kokay
(PT-DF) disse que os atritos diplomáticos entre os países foram causados “pela família
Bolsonaro e seu chanceler terraplanista”. Kokay classificou
os ataques como “ideológicos e
estúpidos”. “Destruíram nossa
política externa altiva e ativa e
fizeram do Brasil pária internacional”, completou.

Presidente da Alesc vai para prisão domiciliar na
2ª fase da Operação Alcatraz
Estadão Conteúdo
O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia (PSD), foi preso na manhã desta terça-feira,
19, na segunda fase da Operação Alcatraz. A informação foi
confirmada pelo advogado do
deputado, Cesar Abreu, que informou que o político vai cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.
A segunda fase da Alcatraz
cumpre 34 mandados de busca e apreensão, 11 mandados
de prisão preventiva e nove de
prisão temporária em Florianópolis, Joinville e Xanxerê. Além
do deputado, o empresário Jefferson Colombo, dono da Apporti Soluções e genro da ex-mulher de Garcia, também foi
preso preventivamente. Já o ex-governador de Santa Catarina,

Eduardo Pinho Moreira (MDB),
foi um dos alvos de busca e
apreensão. A Justiça ainda autorizou o bloqueio de patrimônio dos investigados em valores
que variam entre R$ 928 mil e
R$ 37 milhões.
A investigação, aberta em
julho de 2018, apura a suspeita
de fraudes que ultrapassam R$
500 milhões. O ponto de partida foi uma representação fiscal
produzida pela Receita Federal
em Florianópolis e encaminhada à Polícia Federal pelo Ministério Público de Contas de Santa
Catarina. O documento aponta
indícios de desvios de recursos
das Secretarias de Estado da Administração e Saúde.
A segunda fase da Operação
Alcatraz, batizada de ‘Hemorragia’, tem como alvo uma suposta
organização criminosa suspeita

de corrupção, fraude em procedimentos licitatórios e lavagem
de dinheiro. Estão sob suspeita contratos firmados pelas secretarias estaduais, empresários
do ramo de tecnologia e saúde e
servidores públicos. Segundo a
Polícia Federal, as contratações
de serviços, feitas sem cotação
prévia de preços, eram direcionadas em favor de empresas beneficiadas no suposto esquema.
Para dar aparência de legalidade ao processo, seriam apresentados diversos orçamentos que, na verdade, segundo a PF,
eram produzidos por empresas
relacionadas entre si.
De acordo com a Polícia Federal, o suposto esquema tinha
participação de integrantes de
primeiro escalão do governo.
“As provas colhidas indicam a
atuação de organização crimi-

nosa que estaria incrustada no
Governo do Estado de Santa
Catarina por pelo menos dez
anos (2008 a 2018), a qual seria comandada por ocupantes
de cargos elevados em instituições públicas e detentores de
forte influência política”, informou a PF.
Os investigadores estimam
que, no período analisado, ao
menos R$ 50 milhões foram repassados mediante contratos
simulados com empresas controladas por operadores financeiros integrantes da organização. A Polícia Federal suspeita
ainda de pagamentos ‘expressivos’ em espécie.
A reportagem entrou em
contato com a assessoria do deputado, que informou que, por
enquanto, não vai se manifestar
sobre a operação.
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Representantes do transporte por
aplicativos em Pato Branco se
reúnem com vereadores
Após 11 dias de funcionamento da Lei que altera forma de trabalho
da classe motoristas debatem alterações no texto
ASSESSORIA CÂMARA DE VEREADORES

Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

Na tarde dessa terça-feira (19), motoristas do transporte por aplicativos de Pato
Branco se reuniram com representantes da Câmara
Municipal de Pato Branco
para discutir mudanças na
Lei 5.705, que desde 8 de
janeiro impôs algumas exigências para o trabalho da
classe no município.
De acordo com Alcione Pinheiro, representante
do Garupa em Pato Branco,
aos vereadores foi solicitado que não sejam cobrados
os R$ 0,06 por quilômetro
rodado, assim como também deixe de ser exigido
que o veículo tenha no máximo cinco anos de fabricação e que sua placa seja do
município.
Segundo Pinheiro, todas as demandas repassadas ao Legislativo foram
ouvidas e debatidas pelos
vereadores. “A reunião foi
bastante produtiva, já tivemos outras, inclusive com
o prefeito. Nós dos aplicativos, saímos satisfeitos com
o acertado aqui hoje.”
O representante do Garupa disse ainda que as
exigências da Lei são inconstitucionais segundo o
Supremo Tribunal Federal
(STF). “[A Lei] cerceia o livre
direito da pessoa que tem
um carro com um pouco
mais de idade de trabalhar

jornalismo@adipr.com.br

Data histórico

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná,
Ademar Traiano, disse que janeiro de 2021 será lembrado como o mês de inflexão na guerra travada contra a Covid-19, contra a pandemia que já tirou a vida de
mais de 200.000 brasileiros. Traiano comemorou o recebimento, pelo governador Ratinho Júnior, de um primeiro lote de 265.600 de vacinas do imunizante Coronavac. “O Paraná deu um exemplo de unidade entre os
poderes e vem enfrentando esse grande desafio dando
exemplos de cooperação”, disse Traiano.

Vacina no Paraná

A vacina contra a Covid-19 chegou em solo paranaense na noite dessa segunda-feira, 18. O avião da Latam pousou no Aeroporto Internacional Afonso Pena,
em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de
Curitiba, e trouxe as primeiras 120 mil doses do imunizante CoronaVac. A conquista acontece 314 dias depois dos primeiros seis casos da doença, no dia 12 de
março de 2020.

Primeira a imunizar

Reunião foi realizada na tarde de ontem
[...]. Não podemos cercear o trabalhador de buscar
os anseios para sua família
só porque a placa não está
constituída no município.”

Sugestão para
credenciamento

Na reunião, representantes das empresas por
aplicativo trouxeram como
sugestão ao Município a
criação de uma carteirinha de credenciamento, da
qual poderá ser emitida pelos motoristas juntamente
ao Departamento Municipal
de Trânsito de Pato Branco
(Depatran). O documento, se
implantado, permitirá a livre
circulação dos motoristas
de aplicativo no município.
Conforme o vereador
Claudemir Zanco ‒ Biruba
(PL), todas as demandas solicitadas pelos trabalhadores, que dependem apenas

de mudanças da Câmara, serão realizadas. “O que nós
não podemos alterar, aqui
pela Casa, é a questão dos
valores, que segundo os motoristas, inviabilizam a situação [financeira] deles”, explicou Biruba informando que
algumas questões, como ano
e seguro do veículo, serão
votadas pelo Legislativo no
dia 1º de fevereiro, quando o
Legislativo inicia seu ano de
trabalho em plenário.
O vereador finalizou dizendo que todas as alterações
na Lei discutidas na tarde de
ontem serão repassadas ao
prefeito Robson Cantu. “Nós
precisamos melhorar e regulamentar a Lei para que
as 400 famílias envolvidas na atividade continuem
trabalhando na cidade.”

Relembrando

Sancionada por Robson
Cantu em 7 de janeiro deste

ano, a Lei exige que as empresas de aplicativos, como
Garupa, Chofer 46 e Uber,
trabalhem com um sistema de credenciamento de
motoristas e também cumpram com regularidades
nas esferas municipal, estadual e federal.
De acordo com a Lei,
os veículos utilizados pelos
motoristas nas corridas não
devem ter mais do que cinco
anos de fabricação, devem
ser padronizados com identificação visual e estar emplacados no município. Ainda conforme a normativa,
só podem operar em Pato
Branco condutores com veículos emplacados na cidade.
Além dessas mudanças,
a Lei estabeleceu que todas as empresas de mobilidade por aplicativo devem
repassar aos cofres municipais R$ 0,06, por quilômetro rodado.

Rodrigo Pacheco oficializa candidatura à presidência do Senado
Estadão Conteúdo
O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) oficializou
a candidatura à presidência
do Senado nessa terça-feira (19). O candidato já vinha atuando nos bastidores
e atraiu o apoio de nove partidos. Em nota, ele formalizou a intenção de concorrer
à vaga. Além do DEM, líderes de PSD, Progressistas,
PT, PL, PDT, PROS, Republicanos e PSC declaram apoio
a Pacheco.
O senador é apoiado
pelo atual presidente do
Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), que, após ter o
projeto de reeleição barrado no Supremo Tribunal Federal (STF), tenta fazer o su-
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cessor. O candidato do DEM
também tem a simpatia do
presidente da República,
Jair Bolsonaro, conforme o
chefe do Planalto afirmou a
apoiadores.
Na eleição, a principal adversária será a senadora Simone Tebet (MDB-MS), lançada pelo MDB
com apoio de outras duas
bancadas, Podemos e Cidadania, somando 27 senadores. Nos dois lados, porém,
há dissidências.
Em nota, Rodrigo Pacheco falou em continuidade da gestão de Alcolumbre,
mas prometeu esforços para
avançar com pautas dos senadores e reativar o Colégio
de Líderes para definição da

agenda.
A declaração é um aceno a adversários internos
descontentes com a condução do atual presidente da
Casa, alinhado ao Palácio do
Planalto. O senador defendeu independência do Senado e reformas para o País,
sem especificar projetos.
Para Rodrigo Pacheco,
o foco imediato do Senado
na sucessão deve ser saúde
pública, crescimento econômico e desenvolvimento social, diante dos efeitos da
pandemia de covid-19.
Na nota, o candidato
destaca o objetivo de “preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis
e gerar emprego, renda e

oportunidades aos brasileiros e brasileiras, sem prejuízo de outras matérias de
igual relevância, que merecerão, a seu tempo, atenção
e prioridade.”
Em uma sinuca de
bico, Pacheco tem evitado
se comprometer com pautas polêmicas e projetos
que aumentem os gastos do
Executivo, como a retomada do auxílio emergencial.
De um lado, ele em apoio
de Bolsonaro, que não se
comprometeu com a continuidade do benefício. De
outro, é cobrado por partidos como PT e PDT, que viraram aliados, mas pressionam pela prorrogação do
auxílio.

A enfermeira Lucimar Josiane de Oliveira, de 44
anos, foi a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19
no Paraná. Junto com outros sete colegas que desde o
início da pandemia atuam na linha de frente do Complexo Hospitalar do Trabalhador. “Foram tempos difíceis, com um pouco de medo e ansiedade do que viria
no futuro. Mas hoje me sinto bem, feliz, esperançosa
com a vacina e muito orgulhosa com o trabalho que o
HT vem fazendo junto aos pacientes e o apoio aos funcionários”, completou Lucimar.

Vacina nas cidades

Três aeronaves da frota do Governo do Paraná saíram na manhã desta terça-feira (19) com aproximadamente 80 mil doses para distribuição das vacinas no Interior do Paraná. Serão em torno de 15 viagens entre
Curitiba e os municípios-sede de algumas regionais de
Saúde. O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, destacou que a previsão é de chegada das vacinas em todas as regionais nesta terça, com início da vacinação na
quarta-feira. Alguns municípios farão imunizações simbólicas ainda hoje.

Novo pedágio

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) criticou
duramente o novo modelo de pedágio proposto pelo
governo federal para as rodovias paranaenses. Romanelli alertou que a nova proposta é mais prejudicial
à economia do Paraná ao manter a taxa de outorga
e transferir metade do valor para as concessionárias,
além de limitar o desconto máximo que as empresas
podem apresentar.

Novo pedágio II

Romanelli defendeu a votação já em fevereiro, em
caráter de urgência, de um projeto de lei assinado por
37 deputados que estabelece que as rodovias estaduais
só possam ser concedidas ao governo federal se a licitação ocorrer pelo modelo da menor tarifa. “Queremos
uma licitação limpa, justa, transparente e com o critério único da menor tarifa. Vamos jogar muito duro aqui
na Assembleia. Não dá para aceitar isso, aceitar a manutenção dessa roubalheira”.

Conad

A OAB Nacional ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar, para questionar
um decreto do Presidente da República que mudou a
composição do Conselho Nacional de Política sobre
Drogas (Conad) e excluiu a participação da sociedade civil no órgão. A OAB afirma que o decreto representa um retrocesso democrático e atenta contra direitos fundamentais.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Projeto Psicólogos Voluntários do Sudoeste atendeu
130 pacientes durante a pandemia
Júlia Heimerdinger
redacao@diariodosudoeste.com.br

Em março do ano passado entrou em funcionamento o projeto Psicólogos
Voluntários do Sudoeste/
PR, a ação reuniu vários
profissionais da área da psicologia de diversas cidades
da região.
Foram mais de 40 psicológicos que atenderam de
forma voluntária, auxiliando as pessoas que não possuíam recursos financeiros
para bancar um atendimento psicológico nesse momento de pandemia.
Sintomas como ansiedade, depressão e pânico
foram desencadeados nos
pacientes devido a esse período pandêmico.
Uma das idealizadoras
do projeto, a psicóloga Juliane Varaschin avalia que a

maior procura aconteceu a
partir do mês de julho, quando os casos de covid-19 se
intensificaram na região.
“Acho que esse projeto foi de extrema importância, pois conseguiu oferecer
um suporte psicológico num
momento de muita vulnerabilidade” avalia.
O projeto encerrou no
final de outubro, e atendeu
em média 130 pacientes de
diferentes municípios do Sudoeste. Os atendimentos foram realizados de maneira
online, seguindo com todas
as normas do código de ética do psicólogo.
“O trabalho psicológico
auxiliou as pessoas a criarem mecanismos de enfrentamento a essa nova realidade, bem como a lidarem com
novas demandas psíquicas,
e outras já existentes que
se intensificaram neste mo-
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mento”, finaliza Juliane.

Janeiro Branco

Pela 8ª edição o mês
de janeiro é lembrado como
“Janeiro Branco”, e tem
como lema “Todo Cuidado
Conta”. Esse ano a campanha busca promover uma
adaptação da saúde mental em meio à pandemia do
novo coronavírus.
A ideia da ação foi desenvolvida a partir de 2014,
através de um grupo de psicólogos de Uberlândia (MG),
fazendo referência ao início
do ano, considerando o mês
como “uma página em branco”
para ser ocupada com novos
objetivos, a fim de melhorar
o bem-estar e a saúde mental.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS) o Brasil é o segundo
país das Américas que apresenta o maior número de pes-

sintomas como ansiedade, depressão e pânico foram desencadeados nos pacientes
soas depressivas, o que representa 5,8% da população.
O país também demonstra o maior índice de ansiedade no mundo, com uma
taxa de 9,3%. Segundo a
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) a saúde mental causa reflexos em
todas as esferas da vida do
paciente, sendo também um

grande índice de afastamento do trabalho, pois a pessoa
alimenta o sentimento de incapacidade.
Segundo a psicóloga
Andressa Bevilcqua, a psicoterapia é de extrema importância para o paciente e
serve como um momento de
expressão, onde acontece
uma escuta qualificada. “A

ideia do psicólogo não é trazer receitas prontas e definir
exatamente o que o paciente tem que fazer, mas sim
promover uma autonomia,
porque se for, digamos para
dar um conselho, dar as receitinhas, isso vai tornar o
paciente dependente e não
independente, que é o nosso
objetivo”, reflete Andressa.

Com queda nas
doações, Lar dos
Idosos São Vicente de
Paulo solicita ajuda
à população
Atualmente
37 idosos
residem no
asilo em
Pato Branco

Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

O Lar dos Idosos São
Vicente de Paulo de Pato
Branco solicita a toda população ajuda para a manutenção da casa. Nesses últimos meses de pandemia as
doações no local diminuíram drasticamente.
Segundo a psicóloga do
asilo, Francieli Meirelles, a
ajuda da comunidade é sempre bem-vinda, pois, é com
esses auxílios que o Lar consegue bancar a manutenção
da casa e o pagamento dos
20 funcionários — até março do ano passado o asilo realizava a tradicional feijoada
um sábado por mês, porém,
com a covid-19 essa fonte
de renda precisou ser deixada de lado.
No momento, a instituição solicita doações de produtos de limpeza, fraldas
geriátricas nos tamanhos
G e GG, e alguns alimentos
como leite, ovos, frutas e
até mesmo farinha de trigo
e vinagre.
Conforme Francieli, interessados em auxiliar o
asilo podem entrar em

contato pelo número (46)
3224- 4093 para verificar
o que doar ou caso precise que os produtos sejam
retirados em algum local
específico.
Os donativos também
podem ser entregues diretamente na portaria do Lar
dos Idosos, situado na rua
Salgado Filho, nº 789, no
bairro Brasília.

Lotação no asilo

Atualmente 37 pessoas acima de 60 anos residem no Lar. Entre elas, oito
são diabéticas e 13 são hipertensas [possuem pressão
alta].
De acordo com a psicóloga do local, entre os idosos na casa, 20 possuem independência para realizar
suas atividades básicas diárias, ou seja, não precisam
de ajuda dos cuidadores.
Outros 12 já são considerados com grau de dependência dois, ou seja, precisam do auxílio de alguém
para realizar determinadas
tarefas e outros cinco idosos são os que mais precisam de ajuda de terceiros,
pois são cadeirantes e utilizam fraldas.

Cidade
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Vereador quer homenagear Matiello com nome de estádio
Fotos: DIvulgação

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Um projeto de lei do vereador Romulo Faggion (PSL), que
foi protocolado na Câmara Municipal de Pato Branco, tem por
objetivo homenagear o comunicador Inelci Pedro Matiello,
da Rede Celinauta, a voz marcante das transmissões esportivas da cidade e região, que morreu no dia 17 de dezembro de
2020, aos 79 anos. O legislador
propõe a troca do nome do Estádio Os Pioneiros para Inelci Pedro
Matiello.
Faggion afirmou que a homenagem a Matiello é porque ele
teve grande participação no esporte municipal, regional e estadual. O incentivo do comunicador
ocorreu desde a época de Palmeiras e Internacional, dois clubes da cidade que fizeram fusão,
em 1979, surgindo o Pato Branco Esporte Clube. “Foi uma pessoa
que contribuiu muito com o Pato
Branco Esporte Clube e o futsal.
Além disso, foi uma referência na
região na comunicação esportiva”, destacou
O vereador acrescentou que
Inelci Pedro Matiello, chegou em
Pato Branco no ano de 1955.
Com apenas 11 anos, ele iniciou
sua carreira na rádio. Matiello, na
condição de locutor, animava pro-

Inelci Pedro
Matiello
foi uma
referência da
comunicação
esportiva na
região
gramas de auditório e programas
semanais, com a participação
dos ouvintes através de cartas
e telefone. Voz e figura marcante na comunicação esportiva do
Sudoeste do Paraná, ele também teve atuação na Revolta
dos Posseiros, pois na época a
rádio era o maior meio de
comunicação.
Em 1965, o Estádio Frey Gonçalo, em Pato Branco, (hoje Largo
da Liberdade), foi sede do jogo
do Ipiranga, de Erechim, contra
o Internacional, de Porto Alegre. O Narrador esportivo oficial, João Gualberto, que atua-

ria na partida, não pôde realizar
a transmissão. Matiello assumiu
a posição e passou a ser o narrador esportivo titular, cargo que
ocupou até dias antes do seu
falecimento.
Faggion disse ainda que Matiello teve grande participação no
crescimento do esporte, em especial o futebol. “Matiello era um
aficionado do esporte. Um aficionado do Pato Branco Esporte Clube. É impossível hoje falar do Pato
Campo sem mencionar o nome de
Matiello”, afirmou.
Conforme Faggion, em 2020,
Matiello completou 63 anos de

Romulo Faggion
espera que o
projeto de lei
esteja na pauta
da Câmara na
primeira
sessão do ano
atuação na rádio. “Ele sempre se
fez presente na história do Pato
Branco Esporte Clube, e também
no esporte como um todo. Matiello se tornou um ícone do esporte paranaense e por tais razões é o mérito da homenagem”,
ressaltou.

De acordo com Faggion, o
projeto de lei, em homenagem
a Matiello, já foi protocolado
na Câmara de Pato Branco. Com
isso, ele deverá estar na pauta
do Legislativo na primeira sessão do ano, que será no dia 1º
de fevereiro.
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Educador diz que a preparação dos professores
é fundamental para o ensino híbrido
ARquivO AEN

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Assim como anunciado pelo
Governo do Estado, em meados
de dezembro, o ano letivo de
2021 na Rede Estadual de Ensino
do Paraná deve começar em 18
de fevereiro, em formato híbrido.
Ou seja, com parte dos alunos
assistindo às aulas de forma
presencial nas escolas, enquanto
o restante dos estudantes
acompanha, simultaneamente, a
mesma aula de maneira remota. A
intenção é que haja revezamento
semanal entre os estudantes,
dentro do próprio sistema.
Tendo em vista que as aulas
presenciais foram suspensas em
março do ano passado, devido à
pandemia da covid-19, o Diário
do Sudoeste conversou com
Dirceu Ruaro, educador há 48
anos e colunista do jornal, sobre o
retorno do ano letivo no Paraná.
Confira, aqui, a entrevista:
Diário do Sudoeste: Quais
são as expectativas para o retorno do ano letivo?
Dirceu Ruaro: Inicialmente, temos algumas determinações,
tanto na esfera Federal (Instituições de Ensino Superior, que pertencem ao Sistema Federal de Ensino), como na esfera Estadual
(escolas, colégios e instituições de
ensino superior, que pertencem ao
Sistema Estadual de Educação) e
escolas que pertencem a sistemas
municipais de educação.
Depois, é preciso lembrar que
o ministro da Educação, Milton Ribeiro, homologou o Parecer nº 19,
do Conselho Nacional de Educação
(CNE), que estende até 31 de dezembro de 2021 a permissão para
atividades remotas no ensino básico e superior em todo o país.
Já, com relação à volta às aulas presenciais, segundo a decisão

Segundo o educador, uma das dificuldades na pandemia foi lidar com o fato de não poder ensinar
ao aluno “olho no olho”
CNE, também homologada pelo
MEC, deve ser gradual, por grupos de estudantes, etapas ou níveis educacionais, “em conformidade com protocolos produzidos
pelas autoridades sanitárias locais, pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e instituições escolares”.
Esse processo de retorno ao
presencial também deve envolver, segundo as diretrizes aprovadas, a participação das comunidades escolares e a observância
de regras de gestão, de higiene e
de distanciamento físico de estudantes, de funcionários e profissionais da educação, com escalonamento de horários de entrada
e saída para evitar aglomerações,
além outras medidas de segurança recomendadas.
Dessa forma, as Instituições

de Ensino Superior têm o respaldo legal para iniciar as aulas presenciais, desde que atendam aos
protocolos sanitários locais e garantam a segurança da comunidade acadêmica, conforme a Portaria
MEC Nº 1.038, de 7 de dezembro
de 2020.
Já o Sistema Estadual de Ensino do Paraná, a Deliberação
n.05/2020 tratou de Normas para
o retorno das aulas presenciais no
Sistema Estadual de Ensino do Paraná, no ano letivo de 2020, o que,
de fato acabou não acontecendo,
pois não houve retorno às atividades presenciais, e até o momento
não houve outra manifestação do
órgão.
Mesmo assim, é interessante
lembrar que a Deliberação 05/2020
do CEE/PR considera que o retorno às aulas presenciais poderá

ocorrer mediante o estrito cumprimento das seguintes condições:
I - Revogação e/ou alteração
do Decreto n.º 4.230/2020 pelo
Governador do Estado do Paraná.
II - Manifestação formal das
autoridades de saúde em âmbito
estadual e no respectivo município autorizando o retorno às aulas
presenciais.
III - Integral atendimento às
recomendações sanitárias.
Interessante observar que, até
o presente momento, essas condições ainda não foram alcançadas.
Assim mesmo, há a determinação da Secretaria de Educação do
Paraná, como órgão gestor do Sistema Estadual de Educação, de retornar às aulas presenciais no Estado do Paraná, em 18 de fevereiro
de 2021, deixando ainda pendentes diversas questões a serem tratadas nesses próximos dias.
Quais foram os prejuízos de
2020, referentes à educação?
Certamente que nenhuma
pessoa ligada à educação poderá
imaginar que não houveram prejuízos.
Muitas situações, que beiraram ao “abandono” das atividades pedagógicas, ao cansaço
mental, à falta de equipamentos,
às mídias utilizadas, ocorreram.
De forma que se pode dizer que
o grande prejuízo foi mesmo a
aprendizagem.
Mesmo com toda e a maior
boa vontade dos professores, nossa tradição educacional é, ainda,
da aula presencial. E, de fato, a
questão da interação, da troca entre professor e aluno na presencialidade, foi altamente prejudicada.
Acompanhei muitos alunos,
de todos os níveis, e, sinceramente, perdemos muito em termos de
aprendizagem, não só de conteú-

dos. Também de relacionamentos
humanos e da capacidade de interação, bem como construção de
conceitos e ideias de humanização
das pessoas.
O senhor acredita que haverá prejuízos também em 2021?
Quais acredita que sejam eles?
Bom, não se pode simplesmente “adivinhar” que teremos
prejuízos. Muitos fatores interferem nessa situação. Um deles é
que, de fato, teremos de nos adaptar e nos “reinventar” no processo
pedagógico.
Nesse sentido, a formação e a
preparação dos professores, para
o que vem pela frente em 2021, é
fundamental. Entender, de fato, o
significado do que seja o “ensino
híbrido” é condição sine qua non
(essencial) para se garantir algum
sucesso no processo pedagógico
de ensinar e aprender.
O ensino, como o conhecemos
ainda hoje, sempre dependeu da
relação presencial do professor e
do aluno. Isso é devido, em grande parte, ao fato de que somos seres de relacionamento; ou melhor
de inter-relacionamentos.
Isso pode explicar, um pouco, as dificuldades que enfrentamos quando tivemos de lidar com
o fato de ter de ensinar sem ter o
aluno nos olhando “olho no olho”,
e isso não foi fácil.
Imagine-se “dando” aula para
uma tela. Muitos conseguem e se
saem super bem, mas não a grande maioria. Por isso, repito nesse
momento: cabe às redes de ensino
e aos seus gestores a capacidade
de organizar e oferecer a formação e capacitação adequadas aos
professores, bem como a preparação de toda a comunidade educativa, para não terem perdas ainda
maiores do que as de 2021. Ressaltando que, no ensino híbrido,
o papel da família é de extrema
importância.
O que pode ser feito para
minimizar os prejuízos da
pandemia?
Penso que, como já mencionei, a preparação dos professores é imprescindível. Sabemos e
louvamos as atitudes sensatas da
classe que, mesmo sendo abruptamente interrompida sua ação
presencial, fez o possível e o impossível para que a aprendizagem
ocorresse e os alunos sofressem o
menos possível.
Mas a preparação dos professores nesse momento, para
enfrentar os desafios de ensinar
numa nova perspectiva ou metodologia, exige dos gestores a oferta de capacitação e preparação
[não só do ato pedagógico, como
também das ferramentas digitais,
que poderão ser necessárias para
o ensino híbrido].
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Primeiras doses de vacina da covid-19
chegam ao Sudoeste
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Foi debaixo de chuva que a aeronave do
Governo do Estado do Paraná, que transportava as doses da CoronaVac destinadas aos
municípios que compõem a área de abrangência da 7ª Regional de Saúde (RS), aterrissou em Pato Branco por volta das 16h desta terça-feira (19).
O voo, que saiu do Aeroporto do Bacacheri, na capital, tinha como destino ainda
Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu,
— regionais que integram a chamada macrorregional Oeste. Contudo, a indisponibilidade de pouso nos aeroportos destas cidades fez com que novos cronogramas de
entrega fossem executados, a ponto de as
2.680 doses de vacina destinadas à 8ª Regional de Saúde terem sido transportadas
pela viatura do Núcleo de Operações com
Cães (NOC), da Polícia Civil.
Já as 4.840 doses destinadas para os 15
municípios da microrregião de Pato Branco,
tão logo foram desembarcadas da aeronave
pelo diretor da Secretaria Estadual de Saúde, Nestor Werner Junior, e pelo prefeito de
Pato Branco, Robson Cantu, foram acomodadas em um veículo da secretaria, que posteriormente seguiu em comboio, composto
por viaturas das polícias Rodoviária Federal
(PRF), Militar (PM) e Civil, para a sede da 7ª
RS de Saúde, onde foi realizada distribuição
para cada município.
Estas mesmas viaturas, divididas em
cinco rotas, foram responsáveis por escoltar
os veículos da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), até que as doses chegassem aos
15 municípios. Confira abaixo, a quantidade
que cada município recebeu.
O chefe da 7ª Regional, Anderson Nesello destacou que o quantitativo de doses
entregue a cada município tem embasamento técnico, observando índices de infecção
durante todo o enfrentamento da pandemia, também levando em conta os grupos
que mais adoeceram.
As doses desembarcadas no Aeroporto
de Pato Branco, são as primeiras de duas,
que cada uma das pessoas a serem vacinadas vão receber. Assim, segundo Nesello em
um intervalo de 21 a 28 dias, a segunda
dose que está reservada em Curitiba, deve
ser transportada para a região.
Nesello pontuou ainda que mesmo
com a imunização desta primeira parcela
do grupo prioritário, é necessário que as
medidas que vem sendo amplamente cobradas nos últimos 10 meses sejam mantidas; higienização constante, uso de máscara e não aglomeração.
Ao se dirigir as pessoas que serão imunizadas ele destacou, “o vírus vai continuar a circular. Não é o fato que hoje eu tive a
primeira dose, que me dá o direito de tirar
a máscara e sair para o céu aberto ai fazendo o que eu quero. Não, nós temos que continuar com o uso de máscara, com a higienização pessoal, fazer o uso de álcool em gel,
fazer o distanciamento social, evitar as aglomerações. Tudo isso faz com o que, que tenhamos mais rapidamente o efeito positivo.”
Ele afirmou que a intenção do governo do Estado é de vacinar 80% da população, acima de 18 anos, até o final de maio.
No entanto, para que isso ocorra é necessário que novas doses de vacina sejam importadas, e outras tantas sejam produzidas no
Brasil, e disponibilizadas para a aplicação,
em havendo a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Con-

Comboio, com policiais escoltou as doses na saída do aeroporto. O mesmo ocorreu até que os 15 municípios recebessem seus quantitativos
tudo, o País depende de chegada de componentes para a produção das vacinas.
Diretor da Sesa, Nestor Werner Junior
disse acreditar que as doses recebidas pelo
Sudoeste são as primeiras de muitas. “Esperamos que este seja o começo, do fim da
pandemia”, disse.
Nestor destacou que “a vacina não é
cura, vem para diminuir o número de óbitos,
para diminuir o número de casos e o número de internações”, afirmou falando da necessidade de frear os números que são elevados no Brasil.

Pato Branco

Pato Branco, foi o município da regional
que mais recebeu doses para a imunização
dos integrantes do chamado grupo prioritário, do Plano Nacional de Imunização (PNI).
Nesta etapa, foram destinadas pela Sesa,
1.472 doses. Segundo a secretária Municipal de Saúde, Lilian Brandalise, uma vacinação simbólica está prevista para esta quarta-feira (20), às 9h, no Largo da Liberdade.
De acordo com Lilian este é “um momento de muita responsabilidade, mas que
ao mesmo tempo, como cidadã, e profissional de saúde, estamos felizes porque é esperança. E a retomada da rotina, é a retomada
das vidas das pessoas ao longo desse tempo.
Então estamos muito felizes.”
Lilian frisou que mesmo vivendo um

Doses recebidas por
município
Município
Total de doses
Bom Sucesso do Sul
22
Chopinzinho
441
Clevelândia
203
Coronel Domingos Soares
51
Coronel Vivida
585
Honório Serpa
40
Itapejara D’Oeste
102
Mangueirinha
793
Mariópolis
33
Palmas
920
Pato Branco
1.472
São João
70
Saudade do Iguaçu
39
Sulina
17
Vitorino
52
Total
4.840
FOnTe: 7ª RegIOnal De SaúDe

momento de muita esperança, ainda é necessário manter os cuidados amplamente
difundidos “para que possamos dar continuidade nas ações e os casos diminuam.”
O prefeito Robson Cantu, definiu a remessa recebida no Aeroporto de Pato Branco como “uma carga valiosa, em humanização”. Com relação a primeira pessoa a ser
vacinada no município, ele não revelou
quem será, mas disse ser um sinal de agra-

decimento pela entrega a sua profissão e a
dedicação a população de Pato Branco.
Aos que não serão imunizados, Cantu
pediu calma, e reforçou o pedido de manutenção das pedidas preventivas. Ele ainda
disse acreditar que esta seja a uma das campanhas de vacinação mais longa da história.
“Esta vacinação vai durar um ano, e todos
nós devemos ter o devido cuidado, a precaução deve continuar.”
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Óbitos pela covid-19
no Sudoeste
Município
Quantidade de óbitos
Bom Sucesso do Sul ..............................................2
Chopinzinho ...........................................................18
Clevelândia ..............................................................21
Coronel Vivida ..........................................................8
Honório Serpa ..........................................................1
Itapejara D’Oeste ....................................................9
Mangueirinha ...........................................................9
Mariópolis ...................................................................2
Palmas ........................................................................15
Pato Branco .............................................................40
São João .......................................................................5
Saudade do Iguaçu................................................4
Sulina .............................................................................1
Vitorino .........................................................................6
Ampére.........................................................................9
Barracão .......................................................................7
Bela Vista da Caroba..............................................1
Bom Jesus do Sul ....................................................2
Capanema ..................................................................5
Cruzeiro do Iguaçu ................................................5
Dois Vizinhos ..........................................................35
Enéas Marques ......................................................13
Flor da Serra do Sul ................................................2
Francisco Beltrão ................................................59
Manfrinópolis ............................................................1
Marmeleiro ..............................................................11
Nova Esperança do Sudoeste ..........................1
Nova Prata do Iguaçu ...........................................6
Pérola D’Oeste ..........................................................4
Planalto.........................................................................2
Pranchita......................................................................4
Realeza ..........................................................................9
Renascença ................................................................4
Salto do Lontra......................................................10
Santa Izabel do Oeste...........................................8
Santo Antônio do Sudoeste .............................2
São Jorge D’Oeste ..................................................6
Verê.................................................................................7
Total ...........................................................354
FONtE: SECREtARIA DA SAúDE DO EStADO

Em sete dias Sudoeste registra
1.701 novos casos da covid-19
e três mortes
AEN

Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

Na última semana,
1.701 pessoas positivaram para a covid-19 na região sudoeste do Paraná. A
maioria dos novos casos foram apontados na microrregião de Francisco Beltrão,
coberta pela 8ª Regional de
Saúde.
Diante dos novos contaminados com a doença, a região se aproxima
da marca dos 30 mil casos. Até a tarde dessa terça-feira (19) eram confirmados 29. 890 infectados.
Do total de pessoas contaminadas com a covid-19
no Sudoeste, cerca de 83%
já estão recuperadas.
Ao decorrer dos últimos sete dias a Secretaria
da Saúde do Estado (Sesa)
passou a contabilizar em
seu boletim epidemiológico mais três mortes causadas por complicações da
covid-19. Ao todo, a região
já soma 354 vítimas da doença — sendo 139 apontadas na microrregião de Pato

Microrregião de Pato Branco é responsável pela maior parte dos exames de testagens
para covid-19
Branco e 212 na regional de
Beltrão.

Aguardam
resultado

Até ontem, mais de três
mil pessoas aguardavam o
resultado do exame de testagem para a covid-19 na

região. Entre elas, 1.817
pertecem a um dos 15 municípios da 7ª Regional de
Saúde, enquanto que outros
1.187 são residentes das 27
localidades da micro de Beltrão.

Paraná

O último boletim da

Sesa trouxe a informação de que o Paraná ultrapassou mais de meio
milhão de casos confirmados da covid-19.
Ao todo, o Estado
contabiliza 504.605 infectados e 9.060 mortos em decorrência
da
doença.

Governo de SP alerta para falsas plataformas de pré-cadastro para vacinação
Estadão Conteúdo
O governo do Estado de
São Paulo fez um alerta para
a população não acessar falsas plataformas de pré-cadastro para a vacinação
contra a covid-19. A gestão
João Doria (PSDB) destaca
que o site oficial é o Vacina
Já (https://vacinaja.sp.gov.
br/). “O Vacina Já tem o do-

mínio do governo (.gov.br).
Não tem como fraudar isso.
É um site verdadeiro. Estamos lidando com fake news
desde o início da pandemia, então precisamos estar
atentos”, explica Eduardo
Pugnali, secretário executivo de Comunicação de São
Paulo.
Segundo ele, o governo

tem uma equipe multidisciplinar para lidar com as notícias falsas que circulam
nas redes sociais. “Nós apuramos, avaliamos os conteúdos e, se necessário, divulgamos em nossos canais de
comunicação”, diz.
“Chegamos até a envolver o pessoal da área da ciência algumas vezes, já que

muitas notícias falsas são
bem elaboradas”, conta. Atualmente o grupo conta com
cerca de 15 pessoas para
monitorar as redes sociais e
apurar denúncias recebidas.
O governo do Estado
de São Paulo lançou o Vacina Já no último domingo,
17, para agilizar o processo
de imunização contra a covid-19. Na plataforma, usuários podem fazer um pré-cadastro antes de receber
a vacina. Em menos de 24
horas, cerca de 500 mil

pessoas já completaram o
formulário.
O cadastro não será utilizado como agendamento,
mas deve facilitar o atendimento nos locais de vacinação e visa evitar aglomerações. “O pré-cadastro pelo
site pode agilizar o processo
Quando você chega para tomar a vacina, precisa fazer
um cadastro e preencher
um questionário de saúde.
Quem optar pelo formulário
online terá que responder
presencialmente apenas o

questionário”, comenta Pugnali. “Você pode até fazer o
cadastro na fila, enquanto
espera a sua vez”, indica.
De acordo com Regiane
de Paula, coordenadora de
controle de doenças infecciosas da Secretaria da Saúde, “é muito importante que
a população fique atenta”
ao site do governo. Ela destaca que o cadastro não dá
garantias e deve ser focado
nos atuais grupos prioritários da campanha: profissionais da saúde e indígenas.
EstAdão ContEúdo

Vacinação
começou
esta
semana
e segue
sendo
realizada
em vários
estados

Paraná

diariodosudoeste.com.br
20 de janeiro de 2021

A9

Direção autônoma, eletrificação e mobilidade
compartilhada são o futuro da indústria automotiva
Assessoria
Estruturar uma cadeia
produtiva cooperativa e
competitiva, provedora de
soluções inovadoras e sustentáveis para a mobilidade.
Este é o grande desafio do
setor Automotivo e de Autopeças para os próximos
dez anos, de acordo com a
Rota Estratégica para o Futuro da Indústria Paranaense-2031, lançada nesta terça-feira (19 de janeiro) pelo
Sistema Fiep.
O estudo aponta como
principais tendências que
transformarão a cadeia nos
próximos anos, a eletrificação automotiva, a conectividade, a mobilidade compartilhada e a direção autônoma.
É um mapa que identifica caminhos que precisam ser percorridos, indicando ações de
curto, médio e longo prazo,
para vencer esses desafios.
“A Rota Estratégica vem
para contribuir com esse
importante setor da economia, que é a indústria automotiva e de autopeças, que
responde por cerca de 18%
do PIB nacional”, destacou
o presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro. Ele
lembrou a relevância que o
setor teve na diversificação
da atividade econômica do
Paraná a partir da década de
1990. “Hoje o Paraná figura como um dos principais
polos automotivos do país,
sendo o segundo em produção automotiva com 15% da
produção; terceiro maior do
país em números de estabelecimentos com 11,11% das
empresas e segundo maior
em valor da transformação
industrial com 14,2%. Isso
coloca o Paraná como o segundo maior polo automotivo do Brasil”, frisou.
O presidente da Fiep

RodoLfo BuhReR/La Imagem

Nova Linha de robôs instalado em unidade da Renault
propôs a criação do Conselho Setorial da Indústria Automotiva e de Autopeças,
no âmbito da Fiep, para canalizar as demandas do setor. “Temos que trabalhar de
acordo com o que a indústria precisa e deseja”, disse.
Ele sugeriu que o Conselho
seja instalado imediatamente, com a participação ativa
dos representantes da cadeia produtiva e possa contribuir para colocar em práticas as propostas do estudo
lançado.

Construção
coletiva

“A Rota Estratégia é o
resultado de uma construção coletiva com a participação de representantes da
indústria, de instituições de
ensino e pesquisa, do governo, do terceiro setor, de
sindicatos e associações
de classe, com a coordenação do Observatório Sistema Fiep”, explica Marília de

Souza, gerente do Observatório. “Isso torna o estudo
um excelente instrumento
de negociação de políticas
públicas de interesse comum”, destaca.
Representantes da Renault, Volvo, Brose, Sindipeças, Sindicato da Indústria
de Reparação de Veículos (Sindirepa) e Fundação
Araucária, que participaram
da construção do estudo, estiveram no lançamento, que
aconteceu de forma online,
com transmissão pelo Canal
da Indústria, no youtube.
“A Rota Estratégica dá
um norte de como a indústria deve trabalhar e como
o Estado do Paraná pode
contribuir para o seu desenvolvimento, disse Marcus Vinícius Aguiar, diretor
de Relações Institucionais e
Governamentais da Renault
do Brasil. Segundo ele, trata-se de uma ferramenta de
consulta, onde as empresas
podem visualizar propostas
da cadeia produtiva como

um todo.

Pós-pandemia

“O mercado automotivo
teve uma grande retração
com a pandemia. O Brasil
tem capacidade de produção de 5 milhões de veículos por ano e, em 2020, essa
produção caiu para 2,8 milhões”, observou Aguiar. Ele
disse acreditar que essa produção seja retomada, mas
para isso é preciso acabar,
no menor tempo possível,
com os gargalos de logística, sistema tributário e Custo Brasil. “O peso da Fiep é
muito importante”, pontuou.
Ele destacou a qualidade da mão de obra do Paraná como muito boa e disse que é preciso trabalhar
para que as indústrias automotivas não saiam daqui,
migrando para estados ou
países vizinhos. Aguiar fez
referência à concorrência
externa, lembrado que os
carros fabricados no Mercosul e no México, têm custo

de produção 18% menor em
comparação aos fabricados
no Brasil e entram aqui sem
impostos.

Melhor vocação

“O Brasil precisa acordar para o fato de que qualquer tecnologia necessita de
incentivos”, disse Alexandre
Parker, diretor de Responsabilidade Corporativa e Institucional da Volvo. Ele avalia
que a Rota permite à indústria ampliar oportunidades
no novo ciclo de desenvolvimento da eletromobilidade, conectividade e da autonomia veicular e buscar sua
melhor vocação dentro dessas tendências.
“O estudo pode ajudar
toda a cadeia automotiva na
definição de um plano estratégico mais adequado para
as tendências já em andamento da indústria 4.0, eletrificação,
conectividade,
mobilidade compartilhada
e direção autônoma”, observou Parker.

Mudança de
mentalidade

Para Max Forte, presidente da Brose do Brasil e
diretor do Sindipeças Paraná, a inovação tem que ser
uma mudança completa.
“Não basta ter uma área na
empresa dedicada à inovação, é preciso uma mudança
de cultura”, defendeu. Para
ele, o maior obstáculo da Indústria 4.0 não é trazer as
máquinas, mas mudar a cabeça das pessoas, de todos,
engenheiros, técnicos e pessoal administrativo. Na opinião do executivo, a Rota
Estratégica do Setor Automotivo, lançada pela Fiep,
é apenas o começo. “Tivemos uma grande interação
na construção deste estudo, mas podemos considerar que a estratégia
é a parte mais fácil. Agora precisamos partir para
a execução e nos tornar
protagonistas destas mudanças para chegar num patamar de mais competividade”, defendeu.

Manutenção
veicular

“Com as novas tecnologias como a eletrificação
e os veículos autônomos,
o setor de reparação novamente vai demandar capacitação”, disse Sandro Cruppeizaki, proprietário da
Mecânica Beto e vice-presidente do Sindirepa. Segundo ele, nesse caminho o setor conta fortemente com o
Senai.
“O conhecimento precisa ser transferido para a
área de reparação. A inovação precisa estar mais presente nas empresas do setor”, observou.

Economia
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PIB chinês tem menor crescimento em 44 anos
Estadão Conteúdo
A China foi uma das poucas
economias do mundo que registraram crescimento positivo em
2020, apesar da pandemia do
novo coronavírus, com avanço de
2,3% no Produto Interno Bruto
(PIB). Ainda assim, esse é o menor
resultado do país em 44 anos
“A economia chinesa enfrentou uma situação grave e complexa tanto no país quanto no
exterior por causa das enormes
consequências da epidemia”, reco-

nheceu ontem, em entrevista, Ning
Jizhe, do Escritório Nacional de Estatística (BNS). “As bases da economia não estão estáveis”, disse
Ning, que admitiu haver “incertezas” causadas pelo ressurgimento
de casos da doença, mas assegurou que os riscos são controláveis
graças “à experiência acumuladaʼ
no combate à pandemia”.
O valor oficial do PIB foi superior às previsões dos analistas
consultados pela agência de notícias France Presse (+ 2%). No en-

tanto, a queda foi expressiva em
comparação com 2019, quando o
crescimento chinês foi de 6,1% e
já era o menor nível em quase três
décadas.
A China, primeiro país afetado pela pandemia de covid-19, sofreu uma queda histórica no crescimento no primeiro trimestre de
2020 (-6,8%), após as medidas
de confinamento, que pesaram
sobre a atividade econômica. A
melhora progressiva das condições sanitárias fez com que o PIB

se recuperasse.
No último trimestre de 2020,
a atividade econômica no país
asiático foi de 6,5%, semelhante ao nível de antes da pandemia, informou o Escritório Nacional de Estatísticas. Ao contrário
da maioria dos países, que devem
anunciar uma recessão, “a economia chinesa teve um histórico invejável na maior parte de 2020”,
disse o analista da agência de
classificação de risco Moodyʼs
Xiao Chun Xu.

Por outro lado, a produção
industrial chinesa atingiu o maior
porcentual de crescimento em
2020 em dezembro, com crescimento de 7,3% na comparação
com o mesmo mês do ano anterior. As vendas no varejo, principal indicador do consumo, desaceleraram, com crescimento de
apenas 4,6% em dezembro, ante
5% em novembro. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS). As informações são do jornal O Estado de
S. Paulo.

mentando o risco de shutdown
(paralisia na máquina pública)”,
afirma o diretor executivo da IFI,
Felipe Salto. Na sua avaliação, os
gastos com auxílio emergencial
carregados para 2021 são pequenos.
“Resta ver o que o Congresso fará. Isto é, se haverá ou não

outros programas para atendimento da população que está
desguarnecida.” Ele destaca que
a criação de um programa de
renda básica permanente, que
chegou a ser anunciada mais de
uma vez pelo governo em 2020,
não avançou e parece cada vez
mais distante.

Gastos com covid vão a R$ 36,1 bi em 2021
Estadão Conteúdo
A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado calculou,
em relatório divulgado na última
segunda-feira, 18, que os gastos
com a covid-19 em 2021 somam
R$ 36,1 bilhões até o momento.
Esse valor está relacionado às
despesas transferidas de 2020

para 2021, chamadas no jargão
orçamentário de restos a pagar de R$ 16,1 bilhões, mais o crédito de R$ 20 bilhões para implementação da vacinação.
Segundo a IFI, dos R$ 16,1
bilhões em restos a pagar, R$
2,3 bilhões são relativos ao
auxílio emergencial a vulne-

ráveis e trabalhadores informais e R$ 8 bilhões tem a ver
com o benefício a trabalhadores formais.
“O espaço para gastos novos
não existe. Precisaria cortar ainda mais as discricionárias (gastos que não são obrigatórios e
envolvem os investimentos). Au-

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

19/01/21

CÂMBIO

19/01/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Baixa: 0,50%

120.636 pontos

Volume negociado: R$ 29,74 bilhões
123.998 121.933 123.480 120.348 121.241 120.636

EURO
Var. janeiro: +3,03%
R$ 5,345
R$ 5,346

Alta: 0,77%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

EURO TURISMO

Var. janeiro: +1,88%
R$ 5,2939
R$ 5,2945

Alta: 0,30%
Compra
Venda

12/01

13/01

14/01

15/01

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Sid. Nacional ON
Usiminas PNA
Suzano ON
Hapvida ON

18/01

%
+2,21%
-0,27%
-1,19%
-1,60%
-5,71%
-4,38%
+3,03%
-3,74%

19/01

R$
28,69
94,06
30,83
26,40
33,04
14,40
65,21
17,26

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

30.930,52
6.712,95
13.815,06
28.633,46

+0,38
-0,11
-0,24
+1,39

OURO - BM&F
19/01

var. dia
R$ 316,00 /grama

+0,86%

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$ 0,0509
R$ 7,17
R$ 0,06

US$ 1 É IGUAL A:

Var. janeiro: +2,94%
R$ 5,18
R$ 5,61

Iene
Libra esterlina
Euro

103,92
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

ago

set

out

nov

dez

ano

0,44

0,36

0,87

0,89

0,95

1,46

5,45

0,36

0,24

0,64

0,86

0,89

1,35

4,52

0,30

0,23

0,45

0,94

0,81

1,06

4,23

0,25

0,78

1,12

1,19

1,03

0,79

5,62

2,23

2,74

4.34

3,23

3,28

0,96

23,14

2,34

3,87

3,30

3,68

2,64

0,76

23,08

3,14

5,44

4,38

4,86

3,31

0,68

31,72

0,49

0,53

0,82

0,65

0,94

1,07

5,17

1,17

0,72

1,16

1,73

1,28

0,70

8,81

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

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

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.

19/01/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. janeiro: +2,93%
R$ 5,18
R$ 5,63

Alta: 0,90%
Compra
Venda

Var. janeiro: +1,35%
R$ 6,03
R$ 6,77

Alta: 1,35%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,90%
Compra
Venda

Var. janeiro: +0,44%
R$ 6,4204
R$ 6,4217

Alta: 0,74%
Compra
Venda

POUPANÇA, TR

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$
169,00
167,00
164,00
164,00
164,00
164,00

SEM
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

30 d.
9,0%
16,0%
14,7%
14,7%
14,7%
14,7%

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

20,0%
13,9%
13,9%
15,7%
13,9%
13,9%

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)

19/01
2.739,17
292,35
650,54
443,14

DIA
5,00%
0,91%
0,13%
0,09%

MÊS
9,59%
9,43%
7,23%
16,33%

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

19/01/21

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
157,26
0,1%
2,2%
18,0%
MILHO
saca 60 kg
75,00
0,1%
2,1%
19,1%
TRIGO
saca 60 kg
72,18
0,1%
2,2%
6,9%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
267,94
0,0%
0,7%
-0,9%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
278,36
0,8%
2,7%
-0,3%
BOI GORDO
arroba, em pé
272,40
1,0%
2,8%
5,5%
SUÍNO
kg, vivo
7,00
-3,3%
-3,6%
5,7%
ERVA MATE
arroba
22,22
0,3%
4,2%
11,7%
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$
158,00
77,00
73,00
280,00
7,00
-

Pato B.
R$
158,50
76,70
71,00
270,00
280,00
265,00
6,50
19,00
-

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

19/01/21
MILHO

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

FECH.
1.385,75
1.383,25

*DIF. 1 SEM.
-31,00 -2,3%
-31,50 -2,2%

1 MÊS
13,2%
13,0%

450,50
447,00

-12,70
-11,50

-3,2%
-2,5%

Cont.
mar/21
mai/21

FECH.
526,00
528,25

*DIF. 1 SEM.
-5,50
1,7%
-6,50
1,8%

1 MÊS
20,2%
20,3%

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

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

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

11,2%
11,3%

mar/21
mai/21

672,25
673,50

-3,25
-3,00

1,1%
1,2%

10,5%
10,5%

*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.
127,15
129,25

*DIF. 1 SEM.
-1,00
4,7%
-1,00
4,7%

1 MÊS
1,5%
1,7%

19/01/21
ALGODÃO

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

Cont.
mar/21
mai/21

FECH.
81,15
82,07

*DIF. 1 SEM.
0,45 -0,7%
0,45 -0,5%

1 MÊS
5,2%
5,4%

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

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F)
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

MILHO - R$/saca 60 kg
MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

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

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%
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Benício chegou cheio de doçura e delicadeza para trazer leveza
à vida do casal Gustavo e Janaina Guareschi e da mana Yasmim.
Foto By Luana Veigas casulo Baby Fotografia

O amor aumentou nesta família especial! Emanuelli,10
dias em seu Ensaio Newborn. Sorridente com a mamãe
Gessica Ribeiro e papai Marcos Alves Pereira. Estúdio
Francieli Dias Fotografias

Elves Daniel Lorena completando hoje 22 anos!
Recebe os parabéns da família e amigos

Social
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PASSATEMPO

TEMPO

www.simepar.br

PATO BRANCO
MÁX.

28°
MIN.

18°
PROBABILIDADE DE CHUVA 60% | 10mm

LUA

28°/18°

CURITIBA

28°/17°

CASCAVEL

29°/18°

LONDRINA

29°/20°

ESTAÇÃO

VERÃO

CRESCENTE

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

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

A fase é negativa para os negócios,
para tratar de assuntos jurídicos e
mudanças, de um modo geral. Neutro para os casos sentimentais e um
tanto quanto ruim para viajar.

Os assuntos sentimentais voltam
com tudo neste período. Você provavelmente viverá momentos maravilhosos e inesquecíveis de amor. Sua
disposição sexual também estará recebendo energias muito positivas.

Com otimismo e entusiasmo,
você conseguirá ótimos resultados. Procure evitar os compromissos arriscados. Não trate com
pessoas desconhecidas e tenha
cautela.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

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

Pessoas conhecidas podem auxiliá-lo neste período. A inﬂuência astral
é a melhor para fazer novas amizades e contatos públicos, pois estará
com ânimo para falar e inﬂuenciar
favoravelmente os outros.

Diﬁculdades serão solucionadas
com certa facilidade. No terreno
proﬁssional, você tem um forte desejo de vencer na proﬁssão escolhida e se você conseguir colaboração
de outras pessoas, não tenha dúvida
que o seu sucesso estará garantido.

Dia negativo para os negócios,
para tratar de assuntos jurídicos
e mudanças, de um modo geral.
Neutro para os casos sentimentais. Cuide da saúde e procure se
precaver contra acidentes.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Evite prejudicar sua saúde não cometendo excessos alimentares, alcoólicos e proﬁssionais. Não conﬁe
demais em subordinados e estranhos. Tudo o que é bom e agradável está ao seu alcance hoje.

Se as coisas não correrem bem pela
manhã, esteja certo de que à tarde
ou pelo menos à noite será mais favorecido. Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil.

Todas as suas possibilidades de êxito
estarão conjugadas neste período.
Basta que dê mais atenção às pessoas para desenvolver com sucesso
qualquer transação. Excelente período para contratar.

Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que
você, e com bom nível ﬁnanceiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar proveito. Inteligência clara e forte magnetismo
pessoal.

Opinião
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Artigo
RoDinEi SantoS

Os dois olhares
necessários
Padre Judinei Vanzeto

Uma Canafístula, na comunidade do São Braz. É uma espécie nativa, assim como a araucária, que
embelezam as matas e a área rural de nossa cidade e região.

Artigo

Sucesso antes e felicidade depois?
Padre Ezequiel
A compreensão ajustada da vida e da
realidade é muito importante. A nossa visão de mundo determina o nosso jeito de
proceder, de lidar com tudo. A compreensão e as crenças andam juntas. Alguém diz que acredita em sua abundância e que é possível atingir os objetivos
e outro diz que em sua vida nada flui e
que conquistar os objetivos é muito difícil. Isso é uma crença.
A crença precisa ser acompanhada da compreensão, da reflexão. Quando colocamos nossa mente a pesquisar
a profundidade das coisas, então nossas
crenças podem se alterar, porque o conhecimento quebra as crenças. Por isso,
saber pela reflexão e pela pesquisa como
devemos olhar a vida para que sejamos
felizes, é muito importante.
O paradigma de que o sucesso vem
antes e a felicidade depois precisa ser
descontruído. Isso porque muitas pessoas que alcançam o sucesso financeiro,
são infelizes. E, além disso, se percebe
que se a gente coloca a felicidade só na
meta alcançada, a nossa mente se acostuma com esse padrão e, quando alcançamos a meta, ela já coloca outra meta
em pouco tempo depois. A mente se
acostuma a pensar que a felicidade está
sempre lá na frente.
Se você coloca metas como casa, trabalho, dinheiro, estudo e outras coisas,
como a sua felicidade, dizendo que ao

conseguir isso será feliz, então, perceberá que ao conseguir sua felicidade será
apenas momentânea. E, ao contrário, se
colocar a felicidade antes, como agora,
hoje, então vai começar a desfrutar a alegria daquilo que já tem, do ambiente em
que está inserido e, consequentemente,
tudo fluirá melhor para você alcançar
seus objetivos. Você usará suas habilidades, inteligência e criatividade muito melhor, no momento em que já desfruta a
alegria de viver. Por isso, a fórmula de
que o “sucesso vem antes e felicidade depois” é incorreta.
O professor e pesquisador de Harvard, Shaw Achor, numa pesquisa com
estudantes e profissionais de empresas,
percebeu que precisamos inverter o paradigma. Felicidade vem antes do sucesso. Ele diz que quando achamos que a felicidade vem depois do sucesso, em cada
vitória, a nossa meta é empurrada para
a frente, aí acabamos perdendo a felicidade de vista. Existe, em nossa vida,
uma tensão entre o desejado e o possuído. Nós desejamos muita coisa e quando possuímos essa coisa o desejo cessa
e logo depois se forma outro desejo. Por
isso, que colocar a felicidade somente no
sucesso, na conquista, não é certo.
Quando colocamos o sucesso antes
da felicidade restringimos o foco. O foco
fica na restrição, na falta e não na gratidão por aquilo que já se possui. Quando

conseguir isso, quando comprar aquilo,
quando alcançar aquele objetivo, então
sim serei feliz. Não, isso não funciona.
É preciso cultivar a positividade e
perceber aquilo que já é bom agora. Isso
estimula muito a motivação, a resiliência
para prosseguir, a criatividade para encontrar sempre novos caminhos e a produtividade que é resultado dessa condição de bem-estar. Quando uma pessoa
está bem, ela percebe que a vida funciona muito melhor em tudo. A mente pode
fazer do céu um inferno e do inferno
um céu, depende do nosso ponto de vista. Por isso, olhe para sua vida. Você faz
dela um céu ou um inferno? Se decidiu
por esse curso está no caminho progressivo de mudança.
Pense como é a tua compreensão sobre a vida, a felicidade e o sucesso. Sua
felicidade está lá na frente? Depende do
seu sucesso? Faça um bom diagnóstico
de você e já vai começando a caminhar
na direção do agradecimento, percebendo as coisas boas que você já tem.

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br

O ano de 2021 chegou como o olhar de Jano
(Janus). As pessoas olhando para trás e para a vacina que se aproxima. Na mitologia romana existe um deus representado por um ser com duas
faces. Esse deus tem a propriedade de, ao mesmo tempo, olhar para o passado e para o futuro.
Na definição dos meses do ano, o mês de
janeiro, por exemplo, foi definido com base ao
deus Jano, porque as pessoas olham para trás e,
ao mesmo tempo, para o novo ano que se inicia.
Em relação ao ano de 2020 tenho ouvido
muitas controvérsias. A humanidade foi surpreendida com a pandemia do novo coronavírus.
Muitos grupos entraram em crise econômica,
psicológica, sanitária, etc. Outros grupos acabaram lucrando com toda a situação. Já ouvi pessoas afirmando que o ano passado foi muito bom.
Outras já disseram que não querem nem lembrar.
Todo início tem certa nostalgia, que obriga o
iniciante a olhar para trás, avaliar o caminho percorrido, celebrar, recomeçar, repensar. E ao mesmo olhar para frente para renovar os propósitos,
as metas. O olhar para frente sempre é carregado
de esperança e profetismo pelo horizonte a ser
vislumbrado. Os dois olhares não são excludentes,
mas complementares. São olhares necessários.
O mês de janeiro tem o poder de colocar a
humanidade dentro de seus próprios desafios.
A vida, por sua vez, é feita de escolhas. E as escolhas feitas no passado interferem o presente,
bem como o futuro. Toda a escolha é carregada
de perdas, ganhos e possibilidades.
Ter consciência e compreender o passado dá
assertividade para as novas escolhas. Não obstante, é no presente que os passos ganham sulcos do caminho a ser percorrido. É para frente
que o olhar deve ser conduzido.
Por outro lado, existe um grande número de
pessoas presas ao passado que dói. Um grupo relativo vive pensando no futuro. As pessoas desse grupo esperam algo acontecer para firmar sua
felicidade. Colocam condições para tal: “quando
tiver novo carro, a nova casa, a nova profissão, a
conclusão da faculdade, a vida afetiva, etc”. Apenas um grupo bem reduzido vive o presente. Viver bem o presente é ser feliz de verdade. A felicidade está aqui e agora.
A história que cada pessoa escreve é carregada de medos, inseguranças e também de esperanças, de sonhos, desejos, buscas. Assim, o mesmo olhar em retrospectiva deve ter um segundo
olhar para frente.
Se no ano passado as coisas foram difíceis e
muitos fatos e acontecimentos ainda não se têm
a solução almejada, o importante agora é manter
o foco e renovar a cada dia a esperança na afirmação do verdadeiro sentido de viver.
Que Janus, ou melhor, o mês de janeiro nos
conduza para um tempo cheio de afetos e disposições capazes de dar novo ânimo ao viver, bem
como ter uma visão de beleza quando olharmos
para trás. Mas além do espaço, do tempo e da mitologia, que a fé em Deus e os olhares necessários nos ajudem a viver bem o presente.
Jornalista, diretor administrativo da Rádio
Vicente Pallotti, gestor da Unilasalle/Fapas Polo
Coronel Vivida e pároco da Paróquia São Roque
de Coronel Vivida-PR
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Segurança

PLANTÃO
PC prende acusado
de injúrias

A Polícia Civil de Coronel Vivida prendeu, na manhã de terça-feira (19), um homem de 50 anos,
que tinha um mandado de prisão
em seu desfavor, por injúrias a ex-companheira e descumprimento de medidas protetivas impostas pelo juízo criminal da comarca
local. O delegado Rômulo Contin
Ventrella, informou que a mulher
foi até a Delegacia de Coronel Vivida e comunicou os descumprimentos das medidas protetivas e
injúrias, sendo os fatos notificados ao juízo da comarca. Em seguida, houve requerimento do
Ministério Público pela prisão preventiva do suspeito, que foi localizado pela Polícia Civil no bairro
Vila Nova. Após ser interrogado,
o acusado foi encaminhado para
a cadeia pública de Pato Branco.

Apreensão de
arma de fogo

A Polícia Civil de Capanema
apreendeu, na tarde de segunda-feira (18), uma arma de fogo em
uma propriedade rural no município de Planalto. A espingarda teria sido usada por um idoso para ameaçar parentes no fim
de semana e foi escondida em
um galpão por um dos filhos do
suspeito. “Como a suposta vítima acionou, espontaneamente, a
equipe policial para apreender a
arma de propriedade de seu pai,
deliberei pela não lavratura do
auto de prisão em flagrante, porém o suspeito responderá pela
posse irregular de arma de fogo”,
ressaltou o delegado Rodrigo Colombelli. A arma de fogo foi apreendida e será enviada a polícia
científica para perícia.

Tentativa de
estelionato

Um morador do bairro Cohapar, em Honório Serpa, comunicou a Polícia Militar, segunda-feira, que seu cunhado lhe procurou
no domingo informando ter recebido uma mensagem do seu celular pelo aplicativo WhatsApp solicitando o depósito de R$ 500,00.
Ele relatou não ter enviado nenhuma mensagem e seu cunhado somente não efetuou o depósito ao desconfiar do número da
conta por ser de uma agência do
Banco do Brasil de São Paulo. A vítima foi orientada a informar parentes e amigos para que não efetuem nenhum depósito.

Acusado de roubo

Em patrulhamento segunda-feira pelo bairro Padre Ulrico, em
Francisco Beltrão, a Polícia Militar
abordou vários homens, que estava em atitude suspeita. Os policiais descobriram que havia um
mandado de prisão em aberto contra um dos abordados, expedido pela Comarca de Foz do
Iguaçu, sob a acusação de roubo.
O homem foi entregue no Departamento Penitenciário (Depen),
estando à disposição da Justiça.
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Rapaz é preso ao tentar arremessar objetos
na cadeia de Palmas
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

As tentativas de arremessos de
objetos ilícitos para os presos das
cadeias públicas da região são realizadas com frequência. Depois
de vários casos em Pato Branco, as
tentativas de arremessos também
estão sendo realizadas em Palmas,
mas a Polícia Militar estava atenta
e prendeu em flagrante um rapaz,
de 19 anos, na madrugada de terça-feira (19).
Conforme a Polícia Militar, foram abordados dois rapazes, que
estavam em atitude suspeita na
rua Sete de Setembro, bairro Santa

Cruz, em Palmas. Um deles estava
carregando uma mochila, contendo vários produtos ilícitos e confessou que pretendia arremessá-los no pátio da cadeia pública de
Palmas.
Na mochila apreendida estavam 33 pacotes de fumo, um alicate de corte, três rolos de linha de
pesca, um rolo de linha de costura,
um celular com dois chips, carregador e fones de ouvido.
O rapaz e os objetos apreendidos foram entregues na Delegacia da Polícia Civil. A pena
prevista para esse tipo de crime é de três meses a um ano de
prisão.

DIVULGAÇÃO

Os objetos que foram apreendidos pela Polícia Militar

Menor engole droga durante abordagem policial e passa mal
Após uma denúncia sobre tráfico de drogas, a Polícia Militar
abordou segunda-feira no bairro Jardim da Colina, em Dois Vizinhos, um usuário e drogas e depois um adolescente, acusado de
tráfico. O menor engoliu parte do
crack que havia colocado na boca
e passou mal, tendo que ser encaminhado para receber cuidados
médicos.
Segundo a Polícia Militar, fizeram campana nas imediações
da casa denunciada e observaram

quando chegou um Polo, mas saiu
em seguida do local. Durante a
abordagem, os policiais encontraram no veículo uma pedra de crack
que pesou 29 gramas. O condutor
alegou ser motorista de aplicativo
e o passageiro assumiu a propriedade da droga.
Os policiais retornaram à residência denunciada e um rapaz
trancou a porta ao perceber a viatura. Ele se recusou a abrir e a
equipe policial arrombou a porta e
constataram que o suspeito tinha

colocado droga na boca. O menor
cuspiu para do crack (7 gramas) e
afirmou ter engolido o restante.
Durante buscas no interior da
casa, os policiais encontraram um
revólver calibre 38, marca Taurus,
e 12 munições intactas do mesmo
calibre. Em consulta ao sistema, os
policiais descobriram que a arma
de fogo tinha registro de furto.
O menor de idade, que engoliu parte da droga, foi encaminhado para o hospital para realizar
lavagem estomacal. Após várias

tentativas sem sucesso, o rapaz
avançou contra a equipe policial,
mas foi contido. Ele foi levado até
a sede da 2ª Companhia, onde voltou a passar mal e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Pró-Vida.
A tia do menor acompanhou a
ocorrência. Após receber cuidados
médicos ele foi detido. O adolescente foi encaminhado, juntamente com o rapaz que havia comprado a droga, à Delegacia da Polícia
Civil de Francisco Beltrão para as
providências cabíveis ao fato. (AB)

PRF apreende mais de 200 quilos de maconha no Paraná
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu segunda-feira
(18), em Francisco Alves (PR), 209
quilos de maconha. O traficante foi
preso em flagrante.
A equipe da PRF abordou o motorista de uma camionete S-10 na
BR-272, e ao fiscalizarem o veículo,
os policiais localizaram um fundo
falso na carroceria, onde se encontravam vários tabletes de maconha.
O condutor, de 39 anos, negou saber o que havia no local, e alegou
que teria apenas sido contratado
para levar a droga até a cidade de
Maringá (PR). Contudo, a camionete estava registrada em seu nome.
Diante dos fatos, o homem foi
detido e encaminhado para a Polícia Federal, junto com a maconha.
Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 5 a 15
anos de prisão.

DIVULGAÇÃO PRF

A maconha estava num fundo falso na carroceria de uma camionete

Cigarros
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu, na tarde de segunda-feira (18) na BR-376, em
Tibagi, uma camionete carregada com 1,5 mil maços de cigarros
contrabandeados do Paraguai.
Por volta das 15h40, policiais
rodoviários federais abordaram o
motorista de uma GM Montana,
em uma estrada vicinal, às margens da rodovia federal. Em vistoria, os policiais encontraram, na
caçamba, 1,5 mil maços de cigarros oriundos do Paraguai.
O motorista disse que havia retirado os cigarros em Campo Mourão e entregaria em Ponta Grossa.
Ele, os cigarros e a camionete foram encaminhados à Polícia Civil
para o registro do crime de contrabando. (Agência PRF)

Policiais do 3º BPM cumprem três mandados de prisão
Três procurados pela Justiça foram presos por policiais do
3º Batalhão da Polícia Militar (3º
BPM) na segunda-feira (18) e madrugada de terça-feira (19). Os
mandados de prisão foram cumpridos em Pato Branco e São Jorge DʼOeste.
A primeira prisão ocorreu,
por volta das 17h, em São Jorge
DʼOeste. O procurado pela Justiça

foi localizado em frente à sua residência na rua Santos Dumont, bairro Lapa. Havia contra o rapaz, de 24
anos, um mandado de prisão sob as
acusações de tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo. Ele foi
conduzido ao Departamento Penitenciário (Depen), em Pato Branco,
estando à disposição da Justiça.
Outro mandado de prisão foi
cumprido, por volta das 19h20, na

rua Augusto Saggin, bairro Planalto, em Pato Branco. O homem foi
abordado pelos policiais, que o comunicaram sobre o mandado de
prisão por homicídio qualificado,
que ocorreu no ano de 2014, em
Reserva do Iguaçu. O preso, de 75
anos, foi entregue no Depen para
as providências cabíveis ao fato.
Já na madrugada de terça-feira, uma equipe policial, com apoio

do setor de inteligência do 3º BPM,
abordou um suspeito na rua Tamoio, centro de Pato Branco. Havia
um mandado de prisão contra ele
por triplo homicídio, ocorrido em
Rondonópolis (MT). O acusado, de
38 anos, teria descoberto uma traição e matado a mulher, a sogra e
um homem. Ele foi entregue no Depen, estando à disposição da Justiça. (AB)

Esporte
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Pato Basquete realiza seletivas para
categorias de base
Se inscreveram mais de 500 jovens que sonham em se tornar atletas profissionais
Mauricio Moreira

o Pato
Basquete
recebeu
inscrições
de jovens de
todo o Brasil
Durante o período de pela vitrine que o Pato Bas23 dias (23 de dezembro a quete está sendo. Temos a
15 de janeiro), foram 548 equipe mais jovem do NBB,
inscrições de jovens de isso despertou um interestodo o Brasil, que sonham se muito grande dos jovens
em se tornar atletas profis- atletas do Brasil inteiro. Um
sionais de basquete. Alguns projeto sério e coeso, voldeles já passaram por cate- tado aos jovens. Queremos
gorias de base de grandes ser o futuro para muitos”,
clubes do Brasil e até mes- destacou.
Ralf Bertol, diretor das
mo da Europa, mesmo assim fizeram grande presen- categorias de base, falou da
ça nas inscrições.
importância do projeto: “No
diariodosudoeste.com.br
19 de categojaneiro de 2021
meu ponto de vista, nada se
Integrante das
rias de base do Pato Bas- constrói sem ter uma base
quete, o professor Urso co- sólida. Temos que nos formentou: “Superou as nossas talecer, nos tornar um polo
expectativas. Neste primei- do basquete no Sudoeste e
ro momento, estávamos es- no Paraná. Dando oportuperando uma boa quantida- nidade e incentivando as
de de inscrições justamente crianças a praticarem o es-

porte, sonham em ser grandes atletas, representarem
grandes clubes no NBB e até
mesmo defenderem a seleção brasileira. E isso reflete a necessidade de ter um
projeto sólido nas categorias de base, alimentando o
sonho de muitos jovens e
crianças”, afirmou.
Já o professor Miranda,
coordenador técnico das categorias de base, mencionou
a relevância que os jovens
podem ter para o futuro da
equipe profissional: “Acredito que o projeto todo se sustenta e passa a ter uma viabilidade maior a partir de
uma base forte. Você tem a
possibilidade de apresentar

talentos mais novos e que
vão integrar a equipe profissional. Com âmbito em ter
uma boa representação de
clube a nível estadual e nacional”, finalizou.
Seguindo as medidas de
prevenção à Covid-19, a primeira etapa da seleção foi
totalmente online. Após a
inscrição, os atletas enviaram vídeos demonstrando
habilidades ou até mesmo
lances de jogos para serem
avaliados pela comissão técnica responsável pelas categorias de base do Pato. A segunda etapa das seletivas,
com os atletas selecionados
MAurício MAno
da primeira
fase, será presencial. (Assessoria)

Autuori elogia jogo consistente do Furacão

Abel Braga recoloca Inter na briga pelo título
Estadão Conteúdo
pode retomar a liderança do menos de 24 horas para meia de 18 anos foi um dos
Em novembro, Paulo
quando
campeonato diante do São anunciar Abel Braga. Àque- melhores na vitória do doAutuori
espera
o argentino Eduardo CouPaulo e se tornar um dos fa- la altura, o técnico desper- mingo diante do Fortaleza.
crescimento
det decidiu deixar o comanvoritos ao título.
tava reações distintas entre Caio Vidal é outro. O atada equipe Apesar do discurso ofi- os torcedores. Ainda que a cante de 20 anos foi lançado técnico do Internacional
últimas
para treinar o Celta denas
Vigo,
cial da antiga direção do maioria tivesse um enorme do por Abel e, há doze dias,
rodadas do
o clube gaúcho era líder do Inter ser de que a saída de sentimento de gratidão pe- fez seu primeiro gol no time
Brasileirão
Brasileirão, estava classifi- Coudet partira de uma deci- los títulos e pelas demons- principal do Inter. Ele ainda
cado para as oitavas de final são do argentino de querer trações de afeto do técnico foi o destaque no triunfo soO Athletico
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Geromel renova contrato
com o Grêmio
Estadão Conteúdo
O Grêmio acertou a renovação do contrato do zagueiro Pedro Geromel até o final de 2022. A prorrogação
do vínculo foi registrada no Boletim Informativo Diário
(BID) da CBF na terça-feira. O antigo acordo tinha validade até o fim deste ano
A negociação estava avançada e, como havia dito o
presidente Romildo Bolzan Júnior, seria finalizada em
breve, já que os dois lados tinham intenção em postergar
o vínculo. O capitão gremista teve uma modificação salarial também apontada no sistema da CBF.
Geromel, de 37 anos, é uma das lideranças do time
gaúcho, peça fundamental do elenco comandado por Renato Gaúcho e considerado ídolo. Um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, ele está no Grêmio desde
2014 e já conquistou seis títulos: Copa do Brasil (2016),
Libertadores (2017), Recopa sul-americana (2018) e o
tri do Campeonato Gaúcho (2018, 2019 e 2020).
O defensor se recupera de lesão e é dúvida para o
duelo desta quarta-feira, às 19h15, diante do Atlético-MG,
em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é de que volte a estar à disposição no
Gre-Nal, marcado para o próximo domingo, no Beira-Rio.
Além da renovação de Geromel, o clube gaúcho também acertou nesta terça a ampliação do contrato do lateral-esquerdo Guilherme Guedes até o fim de 2024. O jovem jogador, de 21 anos, se destacou no meio de 2020,
mas sofreu uma lesão muscular que o afastou dos gramados até novembro.
Já o goleiro Vanderlei comentou sobre o duelo desta quarta-feira, além do momento decisivo na competição para o Tricolor. “É uma semana bem importante pra
gente. Como Renato tem falado, a partir de agora é só
decisão. Independente do adversário agora, todo jogo é
decisivo. Entramos numa reta final de Campeonato Brasileiro e temos que procurar vencer o maior número de
jogos possível. E temos a oportunidade de enfrentar concorrentes diretos e esse jogo contra o Atlético, temos que
procurar vencer e chegar na ponta da tabela que é o nosso objetivo”, destacou Vanderlei.
A15

Esporte

Coritiba recebe o Fluminense

O elenco coxa-branca encerrou a preparação para o
duelo diante do Fluminense, com uma atividade no estádio Couto Pereira, na manhã de terça-feira (19). A equipe conta com 23 atletas relacionados para o duelo desta
quarta-feira (20), às 20h30, no Alto da Glória.
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Os jogos Goiás x Flamengo e Palmeiras x Corinthians não tinham terminado

Campeonato Brasileiro
até o fechamento dessa edição

31ª rodada

Quarta-feira
Botafogo
Bahia
Grêmio
Coritiba
São Paulo
Bragantino

Quinta-feira
Flamengo
Goiás
Fortaleza
Corinthians

x
x
x
x
x
x

Atlético-GO (17h)
Athletico-PR (18h)
Atlético-MG (19h15)
Fluminense (20h30)
Internacional (21h30)
Vasco (21h30)

x
x
x
x

Palmeiras (19h)
Ceará (19h)
Santos (19h)
Sport (21h)
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2º REGIST RO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PAT O BRANCO - PR

LE ON ARD O LU IZ SE LBACH - OF IC IAL T ITULAR

EDITAL DE LOTEAMENTO
LEONARDO LUIZ SELBACH, Oficial Titular do 2º Serviço de Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Pato Branco-PR, FAZ PÚBLICO, para ciência de todos os interessados, em
cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.766/79, que JORGE EDUARDO CHIOQUETTA,
CPF nº 051.496.719-67, MARCELO CHIOQUETA, casado com HELAIZ JUCIANE BALBINOTTI
CHIOQUETTA, CPF nº 020.691.619-19 e CPF nº 956.198.799-68, SILVIA CHIOQUETTA, CPF nº
881.606.459-53, GETULINHO CHIOQUETTA, casado com ROSEMERI BRESSAN CHIOQUETTA,
CPF nº 167.557.669-68 e CPF n° 513.705.571-91, JEAN CARLOS CHIOQUETTA e sua esposa
LORENA SIQUEIRA CORDEIRO CHIOQUETTA, CPF nº 031.455.939-60 e CPF n° 652.579.44200, CLAUDIA CHIOQUETTA, CPF n° 014.735.212-62, VANDIR CHIOQUETA & CIA LTDA - ME,
CNPJ nº 14.758.190/0001-15, CAGOL E CHAVES IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ nº 07.533.855/000127, VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 12.244.460/0001-44, S. CAGOL
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, CNPJ nº 19.905.664/0001-28 e ALL
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, CNPJ nº 21.129.342/0001-86, requereram,
nos termos do art. 18 da Lei nº 6.766/79, o registro de loteamento do imóvel matriculado sob nº
27.650, constante no Livro 2 desta Serventia Registral, com a área superficial de 136.142,00m²,
situado na “Chácara Marcelo”, na Planta Urbana do Município de Pato Branco-PR, denominado
“LOTEAMENTO ARMANDO CHIOQUETTA”, tendo sido o projeto aprovado pelo Município de Pato
Branco -PR, na forma do Alvará nº 21.220/2019 de 06/06/2019, com prorrogação da aprovação
pela municipalidade em 04/11/2020, conforme Certidão nº 089/2020 da Secretaria de Planejamento
Urbano do Município de Pato Branco-PR. Sua área ficou assim distribuída: Quadra 2136, com
10.671,74m², composta por 12 lote; Quadra 2137, com 11.521,99m², composta por 12 lotes;
Quadra 2138, com 12.377,57m², composta por 18 lotes; Quadra 2139, com 11.014,40m², composta
por 34 lotes; Quadra 2140, com 11.050,58m², composta por 34 lotes; Quadra 2141, com
8.656,48m², composta por 26 lotes; Quadra 2142, com 19.237,22m², composta por 19 lotes, Quadra
2143, com 8.691,16m², composta por 26 lotes; Área de Preservação de Recursos Hídricos APRRH, com 14.581,15m². Área total ocupada pelas ruas/sistema viário: 28.339,71m²,
denominadas de Rua Belmiro Michelin, Rua Alice Chioquetta, Rua Maria Pagnoncelli da Rosa, Rua
Amelio Marcelo Pagnoncelli, Rua Ampélio José Pagnocncelli, Rua Evandro Cagol e Rua Angela
Parzianello. Os documentos apresentados foram prenotados sob nº 102.630, em 12/11/2020, 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 Covid19 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 15 de janeiro de 2021.
[ORIGINAL ASSINADO]

LEONARDO LUIZ SELBACH
OFICIAL TITULAR

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul – PR., comunica que realizará o
Pregão na forma Presencial nº 01/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a Contratação de empresa para construção de Capelas a serem executadas
na Rua Candido Merlo rua de acesso ao Cristo da Luz, conforme Termo de Referência,
projeto e conforme condições descritas no Edital. Data de recebimento e abertura das
propostas dia 03/02/2021, às 09h01min, na Sede da Prefeitura Municipal, com
endereço na Rua Candido Merlo, nº 290. Edital: interessados poderão retirar o edital
na sede da Prefeitura Municipal, pelo site: www.bssul.pr.gov.br ou solicitar pelo e-mail:
pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel:
(46) 3234-1135.
Bom Sucesso do Sul, 19 de janeiro de 2021.

Josiane Folle
Pregoeira.

CONSELHO M UNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CLEVELÂNDIA - PR

Oficio nº004/2021/CMDCA

Clevelândia, 20 de Janeiro de 2021.

Assunto: CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE PARA ASSUMIR O CARGO DE
CONSELHEIRO TUTELAR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas
atribuições, fundamentado na lei federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 2.683/2019, com
base no artigo 64 e 65. CONVOCA o suplente do cargo de Conselheiro Tutelar Romário
Muller comparecer até o dia 22/01/2021 no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Clevelândia, munido dos documentos Pessoais, conforme relação
abaixo descrita, para a contratação no cargo de conselheiro Tutelar em substituição as
Conselheiras que estarão gozando de férias.
A nomeação dos suplentes será pelo prazo que perdurar o período de férias das
Conselheiras titulares do cargo.
Relação de Documentos Pessoais:
1. Comprovante de Residência;
2. Carteira de Trabalho;
3. RG, CPF (cópias);
4. Certidão de Nascimento ou casamento, averbação caso separado (a) judicialmente
(cópia);
5. Apresentar documento que comprove estar quite com as obrigações eleitorais. (Cópia
do Titulo eleitoral);
6. Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida,
atestada por certidão negativa de antecedentes criminais, sem ressalvas, expedida pelo
cartório criminal;
7. Certidão de nascimento dos filhos (menor de 14 anos);
8. Uma foto 3 x 4 recente e tirada de frente;
9. Atestado de saúde ocupacional (exame médico e psicológico);
10.
Conta na CEF (Caixa econômica Federal - Agencia 0264 – Clevelândia operação
037);
11.
Número de telefone ou celular;
12.
Declaração de não acúmulo de cargo Público;
Cristiano Schreiner Araújo
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

EDITAL DE CHAMAMENTO DE PESSOAL Nº. 024/2021
Vilmar Schmoller, Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município (nova edição) em seu Art. 64 incisos IX, X, XXV e XXVI, resolve:

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021.
UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 20/2021. Tipo de Licitação: MENOR
PREÇO POR ITEM. Data da realização: 02 de FEVEREIRO de 2021.
Abertura da Sessão: 09h00 horas. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O
Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito
Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento
subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro
Bueno, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 2/2021, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM – Processo n.º 20/2021, objetivando a implantação de
REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de gás de cozinha
engarrafado que será utilizado pelos diversos departamentos municipais, de
acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte do edital,
que será regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal nº
38/2020, Decreto Municipal nº 006/2008, Lei Complementar nº 123/2006,
Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal
Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010, Decreto
Municipal nº 43/2007, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, realizará LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME,
EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE
–
EPP,
AO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa
(S.C.). As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por
este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte
integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos
de habilitação serão recebidos conforme mencionado no edital, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame no site www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do
Pregão será realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br,
iniciando-se no dia 02/02/2021 às 09h00 horas e será conduzida pelo
Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos
do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão
Eletrônico nº 2/2021 completo encontra-se a disposição dos interessados
no Departamento de Licitação do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de
expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30 e das
13h00 às 17h00, E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, Portal
Transparência do Município ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba
licitações e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR,
19 de Janeiro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 83
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art.47, inciso XXIII, art. 62, Inciso II, alínea “c” e “d” da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear membros para compor a COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO
E JULGAMENTO de projetos e chamadas:
I.
II.
III.
IV.

Do Parque Tecnológico de Pato Branco (Laboratórios);
Da ITECPB / PR – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Pato Branco – PR;
Da Feira Inventum e TECSUL;
De outros que necessitem avaliação técnica com vistas às necessidades tecnológicas do
Município de Pato Branco e da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
PRESIDENTE
Giles Cesar Balbinotti
PRESIDENTE INTERINO E MEMBRO
Nelito Antônio Zanmaria
MEMBROS
André Fernando Hass
Kátia Eloisa Bertol
Ana Claudia Marques
Art. 2º Autorizar o Presidente da Comissão Especial, a assinar editais e avisos de Chamada,
bem como o Presidente Interino na ausência do Presidente da Comissão Especial.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria
nº 325, de 16 de junho de 2020.
Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 19 de janeiro de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito

1 - CONVOCAR:
PORTARIA N° 57/2021
DATA: 19/01/2021

1.1 – Para tomar posse no respectivo Cargo o (a) candidato (a) aprovado (a) no
Concurso Público Municipal, face ao Edital nº 001/2018.

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

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

SÓ QUEM REGISTRA É DONO!
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
Extrato da Ata de Registro de Preços n° 03/2021 – Pregão Eletrônico n.º 33/2020
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Simão Cirineu Aqsenen & Cia Ltda ME. CNPJ: 07.493.402/0001-14. OBJETO: Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus para a manutenção
da frota do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 153.500,00. PRAZO DO REGISTRO DE
PREÇOS: 12 (doze) meses. PAGAMENTO: Após a entrega dos pneus 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, 3.3.90.30.39.01.00.00 –
Pneus. FISCALIZAÇÃO: Coordenação de Almoxarifado e Frota do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 14
de Janeiro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Simão Cirineu Aqsenen – Representante de Simão Cirineu Aqsenen & Cia
Ltda – ME
Extrato da Ata de Registro de Preços n° 04/2021 – Pregão Eletrônico n.º 33/2020
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e IGF Comércio de Pneus Eireli. CNPJ:
03.805.667/0001-50. OBJETO: Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus para a manutenção da frota do
CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 4.800,00. PRAZO DO REGISTRO DE PREÇOS: 12
(doze) meses. PAGAMENTO: Após a entrega dos pneus 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, 3.3.90.30.39.01.00.00 – Pneus.
FISCALIZAÇÃO: Coordenação de Almoxarifado e Frota do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 14 de
Janeiro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Eduardo Henrique Senff – Representante de IGF Comércio de Pneus Eireli
Extrato da Ata de Registro de Preços n° 05/2021 – Pregão Eletrônico n.º 33/2020
PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Canaan Assessoria Empresarial Ltda.
CNPJ: 35.973.224/0001-64. OBJETO: Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus para a manutenção da
frota do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 3.214,80. PRAZO DO REGISTRO DE PREÇOS:
12 (doze) meses. PAGAMENTO: Após a entrega dos pneus 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, 3.3.90.30.39.01.00.00 – Pneus.
FISCALIZAÇÃO: Coordenação de Almoxarifado e Frota do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 14 de
Janeiro de 2021. Disnei Luquini - Presidente do CIRUSPAR e Douglas Cansan – Representante de Canaan Assessoria Empresarial Ltda

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
ADITIVO n° 05 ao Contrato nº 06/2018 - Inexigibilidade nº 01/2018 - Contratante: Município de
Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde – Contratada: INSTITUTO MÉDICO
NOSSA VIDA DE CORONEL VIVIDA, CNPJ nº 17.340.842/0001-95. Este Termo Aditivo tem por
objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência, nos termos da Cláusula Sétima, por mais 12
meses, de 19.01.2021 a 18.01.2022, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93 e solicitação do Secretário de Saúde. Totalizando para este a quantia de R$ 786.000,00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 12 de janeiro de 2021. Anderson
Manique Barreto, Prefeito.

1.2 - O (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), deve se apresentar no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, a partir da publicação deste edital, para
assumir o respectivo Cargo, sob pena de convocação dos (as) próximos candidatos
(as) respectivamente classificados (as).

SÚMULA: Designa Servidores Municipais a assinarem
documentos bancários.
Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de
Mariópolis, no uso de suas atribuições legais;

GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL
CARGO: Motorista II
INSC.
NOME
143620 JOSE MARINO TIOSSI

RESOLVE:

NF
84,40

CLASSIF.
4°

Itapejara D’Oeste, 19 de janeiro de 2021.

DESIGNAR os servidores municipais abaixo relacionados
assinarem pelo Fundo Municipal de Saúde CNPJ de n° 09.128.114/0001-96, cheques
e outros documentos que se fizerem necessários para movimentação de numerários
junto aos estabelecimentos bancários em que a mesma mantiver as contas correntes.
Fernando Romeiro – RG: 14.800.688-1
Juliano José Zarth De Col – RG: 7.552.903-1

Vilmar Schmoller,
Prefeito Municipal.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
CIRUSPAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - PROCESSO Nº 01/2021
O CIRUSPAR, torna público que no dia 03 de Fevereiro de 2021, às 09 horas, estará realizando licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, sendo a licitação do tipo “menor preço” e critério de avaliação “menor preço unitário”. Objeto: Formação de registro de
preços para futura e eventual aquisição de papel A4 para o CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR. A partir das 09 horas do dia
03/02/2021 estará realizando a sessão de disputa preços através do Portal COMPRASNET através do site:
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está presente em www.ciruspar.pr.gov.br – Informações: (46) 3902-1338 –
(46) 3225-2731. E-mail: licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 19 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Pregoeiro do
CIRUSPAR
CIRUSPAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 - PROCESSO Nº 02/2021
O CIRUSPAR, torna público que no dia 03 de Fevereiro de 2021, às 14 horas, estará realizando licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, sendo a licitação do tipo “menor preço” e critério de avaliação “menor preço unitário”. Objeto: Formação de registro de
preços para futura e eventual aquisição de malote em lona para o CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR. A partir das 14 horas do dia
03/02/2021 estará realizando a sessão de disputa preços através do Portal COMPRASNET através do site:
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está presente em www.ciruspar.pr.gov.br – Informações: (46) 3902-1338 –
(46) 3225-2731. E-mail: licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 19 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Pregoeiro do
CIRUSPAR

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 19 de janeiro de 2021.

Cristiane Guerino Berleze Petri.
Secretária Municipal de Saúde.

Mario Eduardo Lopes Paulek.
Prefeito Municipal.
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Publicações legais

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

PORTARIA Nº 019/2021
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais
previstas no art.43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a partir de 14 de janeiro de 2021, a Portaria nº 323/2017, a qual
concedia a Função de Fiscal de Obras junto ao Departamento de Tributação e
Departamento de Engenharia deste municipio, ao servidor EVANDRO PAULO
GUSTMANN, RG 2.879.133-9 SESP/SC e CPF nº 928.843.349-04, desde 06 de
Outubro de 2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ
EM 19 DE JANEIRO DE 2021.
RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 64/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2020
(Processo Licitatório Nº102/2020)
De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância

PORTARIA N° 56/2021
DATA: 19/01/2021

com a Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 64/2020,
cujo objeto é o Registro de preços para futuras contratações de empresa especializada em levantamento
planialtimétricos urbanos, rurais, logradouros rodovias municipais, e demais serviços, conforme quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, HOMOLOGO por seus
próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das proponentes, valores e

SÚMULA: Designa Servidores Municipais a assinarem
documentos bancários.

descontos relacionados abaixo:
PROPONENTE FORNECEDORA: ALBETON ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – ME
CNPJ Nº 15.754.689/0001-17.

Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de
Mariópolis, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
DESIGNAR os servidores municipais abaixo relacionados
assinarem pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CNPJ de
n° 14.239.523/0001-08 e Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ de n°
14.239.512/0001-10, cheques e outros documentos que se fizerem necessários para
movimentação de numerários junto aos estabelecimentos bancários em que a mesma
mantiver as contas correntes.

Item

Descrição do Item

Unid.

Qtde.

Valor Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

1

Levantamentos Planialtimétricos de imóveis urbanos e rurais,
com fornecimento de mapas e memoriais descritivos,
fornecimento dos arquivos em formato DWG, ART ou RRT
assinada e com comprovante de pagamento.

m²

30.000

R$ 0,29

R$ 8.700,00

Km

50

R$ 77,00

R$ 3.850,00

Unid.

200

R$ 87,00

R$ 17.400,00

m²

20.000

R$ 1,17

R$ 23.400,00

Levantamentos Planialtimétricos de logradouros e/ou rodovias
municipais, com fornecimento de mapas e memoriais
descritivos, fornecimento dos arquivos em formato DWG, ART ou
RRT assinada e com comprovante de pagamento.
Demarcação de lotes e quadras, com colocação de marcos,
elaboração de plantas e memoriais descritivos e fornecimento
dos arquivos em formato DWG, ART ou RRT assinada e com
comprovante de pagamento.
Subdivisão, Unificação de áreas, certificação de imóveis rural
junto ao INCRA, Aerofotogrametria.

2

3
4

R$ 53.350,00

Fernando Romeiro – RG: 14.800.688-1
Juliano José Zarth De Col – RG: 7.552.903-1

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R$ 53.350,00
(Cinquenta e três mil trezentos e cinquenta reais).

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Bom Sucesso do Sul, 19 de janeiro de 2021.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 19 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
LEI n° 003/2021. DATA: 19/01/2021. SÚMULA: “Autoriza o Executivo
Municipal a Conceder Recomposição/Reajuste de Vencimentos à
Servidores Municipais.” Faço saber que a Câmara Municipal de
Mariópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Mario Eduardo Lopes
Paulek, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: Art. 1° - Fica o
Executivo Municipal autorizado a conceder recomposição/reajuste
salarial sobre os vencimentos dos servidores Ativos, Inativos e
Pensionistas que recebem salário mínimo de 5,27% (cinco vírgula vinte
e sete por cento). Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito retroativo ao dia 1° de janeiro de 2021,
revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal
de Mariópolis, 19 de Janeiro de 2021. MARIO EDUARDO LOPES
PAULEK - Prefeito Municipal.

Bruna Simionato Paulek.
Secretária Municipal de Assistência Social.

Mario Eduardo Lopes Paulek.
Prefeito Municipal.

1º ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2021
O Município de Renascença, inscrito no CNPJ sob nº 76.205.681/0001-96, com sede a Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Município de Renascença,
Estado do Paraná, neste ato representada pela Pregoeira substituta Sra. Luciana Almeri Morcelli Lochs, torna público o Primeiro Adendo ao EDITAL
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de material farmacológico (medicamentos) destinados as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
1. DAS ALTERAÇÕES
1.1. No Termo de Referência do edital, fica CANCELADO os itens 104 (cento e quatro) e 105 (cento e cinco).
1.2. No Termo de Referência do edital, fica INCLUIDO os itens 205 (duzentos e cinco) e 206 (duzentos e seis), conforme segue.
UNIDADE FORMA
VALOR
VALOR
CÓDIGO BR
MEDICAMENTO
ITEM
QTDE
FARM.
UNITÁRIO
TOTAL
FRASCO (SPRAY
205
200
266706
BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES
12,12
2.424,00
NASAL)
FRASCO (SPRAY
105
200
266707
BUDESONIDA 64MCG 120 DOSES
21,83
4.366,00
NASAL)
2. DA ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME
2.1. Fica alterada a data da sessão pública do dia 28/01/2021 para o dia 02/02/2021 as 08h00min.
3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS
3.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Renascença, 19 de janeiro de 2021.
LUCIANA ALMERI MORCELLI LOCHS
Pregoeira substituta

PORTARIA N° 55/2021
DATA: 18/01/2021
SÚMULA: “Nomear Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Servidores Municipais”. Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Art. 1° - Ficam nomeadas as pessoas a seguir
relacionadas, para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório dos Servidores Municipais, conforme Lei
037/2005;

Bruna Simionato Paulek – Diretora do Departamento de Assistência Social

Cristiane Guerino Berleze Petri – Diretora do Departamento de Saúde

José Carlos Stanqueviski – Diretor do Departamento de Administração

Sandro Ferreira Silveira – Diretor do Departamento de Obras, Viação e Urbanismo
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 08 de janeiro de 2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 58/2021
DATA: 19/01/2021
SÚMULA: “Transfere o Servidor Municipal Mateus Magri, para exercer suas funções no Departamento de Obras Viação e Urbanismo”.
Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: ART.
1°- TRANSFERIR o Servidor Municipal Mateus Magri, portador do RG n°: 10.454.624-2, Motorista no Departamento de Saúde para
exercer suas funções no Departamento de Obras, Viação e Urbanismo, a partir de 20 de janeiro de 2021. ART. 2°- Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 19 de
janeiro de 2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
LEI N° 002/2021. SÚMULA: Altera a redação do Artigo 76 da Lei
Complementar 01/2019 que trata sobre PERMUTAS. A Câmara
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1° - Altera a redação do Artigo
76 da Lei Complementar 01/2019 o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: Art. 76 – “O processo de concessão de permuta será realizado
sem ônus e mediante protocolo de intenção do profissional interessado,
obedecendo ao critério de não estar em estágio probatório. § 1º A
concessão de permuta somente será autorizada pelo Chefe do
Executivo Municipal com a concordância do Departamento de Educação
e Cultura, observando sempre o interesse do ensino. § 2º A permuta
terá validade de um ano e será devidamente autorizada e realizada em
comum acordo entre os gestores de ambos os municípios interessados.
§ 3º Será de responsabilidade do interessado em permutar, encontrar o
seu par correlato de outro município para que seja dado seguimento ao
processo de concessão de permuta. § 4º O ato de escolha de turma na
distribuição de aulas será feito pelo professor nomeado efetivo neste
município.” Art. 2° - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário Gabinete do Prefeito Municipal
de Mariópolis, em 19 de Janeiro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ.
Edital nº. 063/2021 de 19/01/2021 – Concurso Público nº. 118/2016 Publicação nº. 001/2016 de 09/06/2016
Súmula: Convocação de candidatas habilitadas no Concurso Público nº. 118/2016 de 09/06/2019:
Cargo Público: Nutricionista
Ordem
Nº.

Classifi
cação

Nome do Candidato

Nº. Inscrição

Lotação Funcional

1

2º

JULIANA MARIA DOS SANTOS
SOUSA DAL CASTEL

45800062

Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desporto.

A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte 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.
Edital nº. 054/2021 de 19/01/2021 – Concurso Público nº. 001/2019 de 11/02/2019 Súmula: Convocação de
candidata habilitada no Concurso Público nº. 001/2019 de 11/02/2019:
Cargo Público: Professor Municipal
Ordem
Nº.

1

Classificação

Nome do Candidato

34º

RAQUIELI APARECIDA
RIBEIRO KRAEMER

N. Inscrição

693178

Lotação Funcional

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
do Desporto.

A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte 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.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 13/2020
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Chamamento Publico nº 13/2020, que após a análise
e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:
Nº
1

EMPRESA
BANCO BRADESCO SA

2

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA LIDERANÇA - CRESOL LIDERANÇA

3

BANCO DO BRASIL SA

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao
respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Chopinzinho, 13 de janeiro de 2021.
Presidente da comissão : Neide Marinêz Caldato
Membros da comissão : Onerio Cambruzzi Filho
Giliane Teles Forlin

Extrato do Contrato do Pregão Eletrônico nº 103/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMA-NENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PROPOSTAS: 09240.678000/1180-01 E
09240.678000/1180-14 – FNS – MINISTÉRIO DA SAÚDE . DO PRAZO, FORMA, LOCAIS DE PRESTAÇÃO E
EXECUÇÃO: O prazo máximo de entrega é de até de 90 (noventa) dias, para o Item 04 (Veículos), e para os
demais itens o prazo de entrega é de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da Requisição
Pedido de Empenho, que deverá ser entregue no Município de Chopinzinho - PR. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
(2057/F518 – 2042/F500 - 2014/F518 – 1760/F500) GESTOR: Franceli de Fatima Davi DelGasperin. Contrato nº
2/2021 Partes: Município de Chopinzinho e POSSATTO & POSSATTO LTDA – EPP, Valor Total estimado
R$ 31.714,72. Chopinzinho-PR, 19 de janeiro de 2021. Edson Luiz Cenci – Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 103/2020
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Compras nº 103/2020, de 23/12/20, e após expirado o prazo
recursal, eu Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório
em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):
Empresa(s)
Valor Total – R$
POSSATTO & POSSATTO LTDA
31.714,72
TOTAL HOMOLOGADO
31.714,72
Que apresentou o Menor Preço por Item.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.
É A DECISÃO.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 19/01/21.
Edson Luiz Cenci
Prefeito

DIÁRIO DO SUDOESTE
20 de janeiro de 2021

Publicações legais
PORTARIA Nº 059/2021
DATA: 19/01/2021

SÚMULA : RETIFICA VALOR DE PROVENTOS DO SERVIDOR
JOÃO CARLOS FORMIGHIERI.

DECISÃO DA COMISSÃO
MARIO EDUARDO LOPES PAULEK, prefeito municipal de Mariópolis,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

Pregão Eletrônico N.º 047/2020
Objeto: Decisão de Acolhimento de Parecer Jurídico.

RESOLVE :

A comissão de licitação, designada através do decreto Nº 001/2021, considerando os recursos apresentados pelas empresas AUTO POSTO ZENI LTDA e PAGNUSSAT
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, junto a Comissão Municipal de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico N.º 047/2020.
DECIDE por acolher o Parecer Jurídico de 08 (oito) de janeiro de 2021, referente aos recursos administrativos, pelo recebimento e não acolhimento da intenção de recorrer da empresa
AUTO POSTO ZENI LTDA, e pelo conhecimento, mas desprovimento, do recurso interposto
pela empresa PAGNUSSAT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Retificar o valor dos proventos de aposentadoria do servidor JOÃO CARLOS
FORMIGHIERI, concedido através da Portaria nº 127/2016, de 01/04/2016, para
R$7.000,25(Sete mil e vinte e cinco centavos) mensais, sem paridade.
Embasamento Legal
Art. 40, § 1º, III, “a” da CF
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01
de abril de 2016, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 19 de janeiro de 2021.

Itapejara D’Oeste/PR, 18 (dezoito) de janeiro de 2021.
MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 059/2021

Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto Nº 001/2021

DATA: 19/01/2021

SÚMULA : RETIFICA VALOR DE PROVENTOS DO SERVIDOR
JOÃO CARLOS FORMIGHIERI.

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK, prefeito municipal de Mariópolis,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE :

Retificar o valor dos proventos de aposentadoria do servidor JOÃO CARLOS
FORMIGHIERI, concedido através da Portaria nº 127/2016, de 01/04/2016, para
R$7.000,25(Sete mil e vinte e cinco centavos) mensais, sem paridade.
Embasamento Legal
Art. 40, § 1º, III, “a” da CF
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01
de abril de 2016, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 19 de janeiro de 2021.

DESPACHO/DECISÃO
DESPACHO/DECISÃO DA AUTORIDADE

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
PREFEITO MUNICIPAL

Pregão Eletrônico N.º 047/2020
Objeto: Decisão de Acolhimento de Parecer Jurídico.
Considerando que foi realizada a sessão pública de Pregão Eletrônico Nº
047/2020, no dia 18 de dezembro de 2020, para a aquisição de combustíveis para uso dos veículos e equipamentos pertencentes à frota Municipal.
PORTARIA Nº 019/2021 de 18/01/2021

Considerando o Parecer Jurídico, emitido pelo advogado/procurador do Município, em 08 (oito) de janeiro de 2021, referente aos recursos administrativos, recomendando
pelo recebimento e não acolhimento da intenção de recorrer da empresa AUTO POSTO ZENI
LTDA, e pelo conhecimento, mas desprovimento, do recurso interposto pela empresa
PAGNUSSAT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Acolho o parecer da Comissão de licitação e o parecer jurídico do procurador
do Município, e Decido pelo não acolhimento da intenção de recursos das proponentes.
Notifiquem-se todos os participantes do Pregão Eletrônico pela decisão.

Itapejara D’Oeste/PR, 18 (dezoito) de janeiro de 2021.

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:
5/2021
b) Nr. Licitação:
4/2021 - IL
c) Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
19/01/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA
MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
Un. Quantidade Vl. Unitário
Total dos Itens
ADP SERVICOS MEDICOS EIRELI
1 - CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO BASICA C/VISITA UND
1.920,000
160,0000 R$ 307.200,00
DOMICILIAR-40H
Total geral: R$ 307.200,00
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

PAULO HORN
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 4/2021
Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 4/2021, para a
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
Valor Global:
307.200,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Data: 19/01/2021
PAULO HORN
Presidente

Fonte:

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 20 de JANEIRO de 2021, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

PORTARIA N° 60/2021
DATA: 19/01/2021
SÚMULA: “Concede gratificação a Servidora Municipal Silvana Giongo”. Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: ART. 1°- CONCEDER a Servidora Municipal Silvana Giongo, portadora
do RG de n°: 13.057.071-2, 30% (trinta por cento) de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) sobre seu vencimento
básico, para exercer a função de Chefe da Divisão de Assistência Social. ART. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retrativos ao dia 04 de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de
Mariópolis, em 19 de janeiro de 2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 013 DE 19 DE JANEIRO DE 2021
Súmula: Nomear e atribuir Responsabilidade Técnica na forma do Plano de
Empregos e Salários.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Vilmar Schmoller,
Prefeito Municipal.

Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados

Nomeia LADIR CAMARGO para o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de
Promoção Humana, a partir de 18/01/2021
__________________
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