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TRÊS
MORTES
EM DOIS
ACIDENTES
NA PR-281
Dois graves acidentes
ocorreram segunda-feira
(25) na PR-281, em Dois
Vizinhos. Três pessoas
morreram e uma ficou
ferida. Após uma das colisões, um Fiat Uno, furtado
em Verê, saiu da pista e
pegou fogo. PÁG. 13

CIDADE

Procuradoria da
Mulher recebe
procuradora PÁG. 4

Vacinação no Sudoeste
Assessoria Prefeitura de Pato Branco

Ação Voluntária
passa a
ter bazar
permanente
em Pato
Branco PÁG. 4
POLÍTICA

Atual gestão
municipal
busca elevar
Itapejara
DʼOeste à
comarca PÁG. 3

Até sexta-feira (22), 4.680 pessoas já tinham sido vacinadas na região. Deste total, 2.921 pertencem
aos 15 municípios da 7ª Regional de Saúde e 1.759 as 27 localidades da 8ª. Nesta primeira etapa,
foram vacinados profissionais de saúde na linha de frente no combate da covid-19, além de
trabalhadores e idosos residentes em instituições de longa permanência, como asilos. PÁG. 5
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Mourão sai em
defesa de Pazuello
após pedido de
inquérito no STF
Estadão Conteúdo
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, saiu em defesa do ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello, na manhã dessa segunda-feira (25). A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura
de um inquérito contra o ministro no Supremo Tribunal Federal (STF) e Pazuello, por sua vez, viajou a Manaus, que enfrenta um colapso no sistema de saúde,
sem data para voltar.
“Uma vez que existe muito ‘disse me disse’ a respeito disso, acho que a melhor linha de ação é que se chegue à conclusão do que aconteceu”, disse Mourão a jornalistas nesta segunda-feira, quando perguntado sobre a
situação do ministro da Saúde. “Eu tenho acompanhado
o trabalho do ministro Pazuello, sei que ele tem feito um
trabalho meticuloso e de forma honesta e competente
Então, que se investigue e se chegue à conclusão do que
aconteceu na realidade.”
O vice-presidente minimizou a falta de insumos e
imunizantes prontos para vacinar a população brasileira.
Na entrevista, ele citou dados de outros países, afirmando que o impasse não ocorre apenas no Brasil. “Esse problema não é só aqui no Brasil. O mundo inteiro acompanha o placar das vacinas”, disse Mourão.
Segundo ele, o Brasil poderá estar na quinta ou na
sexta colocação mundial em número de vacinados “brevemente”, apesar de a imunização não significar um alcance
satisfatório em relação à quantidade de pessoas no País.
“A solução para o Brasil é mantermos os contratos (de vacinas) e acionarmos os contratos que foram feitos.”
Mourão também apontou “ruídos” em torno da vacinação contra a covid-19 e o colapso na saúde em Manaus, além da sucessão no Congresso Nacional, como razões para a queda de popularidade do presidente Jair
Bolsonaro.
De acordo com pesquisa do Datafolha publicada pelo
jornal Folha de S.Paulo na última sexta-feira, 22, a avaliação positiva do governo (ótimo e bom) caiu de 37% em
dezembro para 31% em janeiro, enquanto que a avaliação negativa (ruim e péssimo) passou de 32% para 40%.
“O governo está fazendo o possível e o impossível para
ter um fluxo contínuo (de vacinação) e também aquela
questão de Manaus. No momento em que isso for esclarecido, acho que diminuirá esse ruído”, afirmou, citando
em seguida a eleição para as presidências da Câmara e
do Senado. “Então, semana que vem eu acho que baixam
um pouco as tensões”, finalizou.

Alcolumbre marca eleição
para presidência do
Senado dia 1º de fevereiro
Estadão Conteúdo
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), marcou a eleição de sucessão no comando da Casa
para a próxima segunda-feira, 1º. A sessão preparatória,
como é chamada a reunião que definirá o próximo presidente do Senado, foi convocada para 14 horas. No mesmo dia, a Câmara dos Deputados fará a eleição para o comando da Casa.
Após ter a reeleição barrada no Supremo Tribunal
Federal (STF), Alcolumbre tenta fazer o próprio sucessor
e eleger o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na vaga.
Pacheco é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e fez
uma aliança de nove partidos, somando 41 senadores,
sem contar as dissidências.
Alcolumbre vai presidir a sessão de segunda-feira. O
candidato do atual presidente da Casa terá como principal adversária a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que
reuniu quatro partidos somando 28 senadores. Há senadores, porém, que não seguem as bancadas na disputa. A
votação será presencial e com voto secreto, conforme o
regimento interno do Senado.
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Novo modelo de concessão prevê
mais obras e tarifas menores
Gelson BAmpi

A nova modelagem prevê redução nos valores pagos pelos usuários entre 25% a 67% menores,
dependendo da praça de pedágio
AEN
Representantes do setor produtivo paranaense,
do Governo do Estado, do
Ministério da Infraestrutura e a bancada de deputados federais discutiram na
segunda-feira (25) o modelo
de concessão do novo Anel
de Integração do Estado,
que deve entrar em leilão
até o final deste ano. Com
3.327 quilômetros de extensão – um incremento de 834
quilômetros no atual traçado – e previsão de R$ 42
bilhões em investimentos,
a nova modelagem prevê
mais obras, 1.700 quilômetros de rodovias duplicadas
em até sete anos, e tarifas de
pedágio mais baixas que as
atuais.
A reunião, que aconteceu na sede da Federação
das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep) e foi transmitida pela internet, esclareceu pontos que geravam dúvidas na sociedade, como a
implantação de novas praças e o valor da tarifa de
pedágio. Pelo projeto elaborado pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL),
os valores pagos pelos usuários serão de 25% a 67%
menores, dependendo da
praça. Os descontos podem
ser ainda maiores para os
usuários frequentes e para
aqueles que aderirem à cobrança automática.
As audiências públicas para discutir a modelagem com toda a sociedade iniciam no dia 2 de
fevereiro, com acesso online pelo site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e também
presencialmente. Os cronogramas para os encontros
nas principais cidades serão
divulgados na mesma data.
Assim que as audiências fo-

rem finalizadas e o projeto
ajustado, ele passará pela
análise do Tribunal de Contas da União (TCU), para
então ir a leilão na Bolsa de
Valores (B3).
O vice-governador Darci Piana destacou que todo o
processo será marcado pela
transparência, com a participação da sociedade civil
e do setor produtivo na tomada de decisões. “São processos fundamentais para
que os paranaenses tenham
conhecimento daquilo que
está sendo planejado, sem
nenhuma dúvida. A modernização das novas rodovias
é essencial para garantir a
competitividade da produção industrial e agropecuária do Paraná”, afirmou.
As novas concessões
têm validade de 30 anos,
sendo que os atuais contratos vencem em 27 de novembro. O projeto de concessão é composto por um
modelo híbrido, com menor
tarifa de pedágio, seguido
de maior valor de outorga.
A expectativa do Ministério é que o leilão ocorra
até o final do ano. “A outorga não é para fins arrecadatórios, mas funcionará como um critério de
desempate”, explicou Natália Marcassa, secretária
de Fomento, Planejamen-

to e Parcerias do Ministério da Infraestrutura.
“As tarifas levadas a leilão já serão mais baixas que
as atuais, com um valor justo para remunerar os investimentos. Ainda será permitindo um deságio tarifário
e, caso haja empate, o critério de desempate será feito via outorga, até para termos uma garantia de que a
empresa que está disputando tenha condições de manter o contrato”, disse.
Além do valor das tarifas, outro critério levado em
conta na nova modelagem é
a celeridade das obras. “Buscamos uma tarifa com preço justo, que dê conta de
todas as obras que são de
interesse do Governo do Estado. Mais do que isso, nosso compromisso é também
com a eficiência, com obras
entregues no em até sete
anos, no começo do contrato”, afirmou o secretário estadual da Infraestrutura e
Logística, Sandro Alex.

Projeto

Os novos traçados estão divididos em seis lotes,
mas com desenhos diferentes do atual, com a inclusão de rodovias que não estavam contempladas até
então, como a PR-323, no
Noroeste, a PR-280, no Su-

doeste, e a PR-092, no Norte Pioneiro. “A malha que
desenhamos é muito importante porque atende grande
parte do setor produtivo do
Estado. Caso alguma das rodovias seja retirada do traçado, aquela região ficará
prejudicada”, destacou Natália Marcassa.
“Nós, enquanto setor
produtivo, queremos tarifa
justa, garantia de execução
das obras e ampla transparência em todo o processo.
A melhor alternativa tem
que ser conquistada com o
que precisamos, nós queremos viabilidade”, afirmou
José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar e
do G7, grupo que reúne as
principais entidades do setor produtivo paranaense.
As obras devem ser executadas nos sete primeiros
anos do contrato, com a previsão de duplicação de mais
de 1.700 quilômetros, além
de outros 253 quilômetros
de faixa adicional nas rodovias já duplicadas e de 104
quilômetros de terceira faixa para apoio ao trânsito.
Também devem ser construídos 10 contornos para
facilitar a integração entre
as rodovias, além de outras
melhorias, como sinal de wi-fi em todos os trechos de
estradas.
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Atual gestão municipal quer elevar
Itapejara D’Oeste à comarca
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

O empresário, Vilmar
Schmoller (PSC), candidatou-se e foi eleito prefeito de Itapejara DʼOeste pela
primeira vez. Assim como o
seu vice e também empresário, Marcio Eliel dos Santos
(Patriota).
“Acabei vindo de um
segmento, no qual não era
muito conhecedor da área
pública. Sou empresário no
agronegócio. Então, meu
vice e eu estamos aprendendo agora no início. Mas estamos bastante otimistas que
será uma gestão de êxito”,
diz Schmoller.
Ele afirma que a situação da pandemia “nos deixa assustados. Com a vacinação, todos ficam com a
expectativa aguçada de ver
a coisa andar, mas também
sabemos que não será algo
imediato”.
Schmoller
acrescenta que isso reflete ainda na
questão dos recursos. “A
economia vai demorar a andar bem. Com isso, é prevista a diminuição na arrecadação. Mas estamos otimistas

ANDRÉ MACHADO

que, sobretudo no segundo
semestre, muitas coisas voltem ao normal”.

jornalismo@adipr.com.br

Assembleia Faep

A Faep realizou pela primeira vez na sua história
uma Assembleia Geral online. A videoconferência realizada nesta segunda-feira (25), contou com a participação de centenas de lideranças rurais. A cerimônia começou com um minuto de silêncio em homenagem às
lideranças rurais e também às pessoas que morreram
vítimas da covid-19. Em seguida houve a prestação de
contas e a eleição da diretoria 2021/2023 da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep).

Comarca

Com pouco mais de 12
mil habitantes, segundo estimativa de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Itapejara
DʼOeste até então pertence
à Comarca de Pato Branco.
Um dos principais projetos da gestão Schmoller/
Santos é buscar com que o
município se torne sede de
Comarca. “Pato Branco cresceu bastante, assim como os
demais municípios que pertencem à essa Comarca. Por
isso, a ideia é desmembrar
Itapejara DʼOeste, desafogando um pouco a situação
de Pato Branco”, diz.
Com isso, segundo ele,
otimizaria em vários sentidos para o município, “pois
acaba vindo o Judiciário
mais próximo. As questões
de registro de imóveis e a
parte de cartório estariam
aqui. Até na parte de segurança melhoraria, porque precisamos de uma
delegacia”.
Ele acrescenta: “Como

Da Redação ADI-PR Curitiba
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Diretoria Faep

Vilmar Schmoller (à esquerda) e Santos
temos cerca de 12 mil habitantes e o necessário para
isso é que se tenha 21 mil,
claro que precisaríamos nos
unir com outros municípios,
como Verê e Bom Sucesso
do Sul. Com isso, dependemos de eles aceitarem”, diz
o prefeito, dando a entender
ainda que a articulação política passa a ser fundamental
para que os planos sejam alcançados.
Um ponto positivo para
que isso se torne realidade,
conforme Schmoller, é a ligação asfáltica entre Itapejara DʼOeste e Bom Sucesso do Sul. “A parte do nosso
município já foi asfaltada,
agora Bom Sucesso está

com o projeto no Governo do Estado, para asfaltar
o restante. Assim, encurtará bastante a distância entre
os dois municípios”.

Outros projetos

O novo prefeito também destaca como prioridade na gestão a busca por recursos, junto ao Governo do
Estado, a fim de fazer um
contorno, que ligará as rodovias PR-566 a PR-469, diminuindo o fluxo de cargas
pesadas na área central de
Itapejara DʼOeste.
“Sabemos que precisará de investimento elevado,
mas não o valor exato, uma
vez que antes vamos desenvolver o projeto. O que podemos adiantar é que o contorno compreenderia em
torno de quatro quilômetros de extensão. Esse é um
sonho da comunidade, para
tirar esse trânsito. Porque
nossa avenida acaba se tornando um caos, com caminhões pesados”.
Além disso, a gestão focará na industrialização.
“Vamos buscar trazer mais
empresas, para melhorar
a situação de empregos. O
nosso município cresceu
bastante em relação a população. Por isso, precisamos atrair mais indústrias,
até porque Itapejara está em
uma área bem centralizada.
Se pegarmos uma distância
de 40 km, vamos estar em
Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Coronel
Vivida ou Chopinzinho”.

A Faep reelegeu a diretoria 2021/2023. Veja a
composição da chapa eleita: Presidente: Ágide Meneguette, Vice-Presidentes: Guerino Guandalini, Francisco
Carlos do Nascimento, Oradi Francisco Caldato, Nelson
Natalino Paludo, Nery José Thome, Valdemar da Silva Melato. Diretor Secretário: Livaldo Gemin, 2º Diretor Secretário: Mar Sakashita. Diretor Financeiro: Paulo José Buso Junior, 2º Diretor Financeiro: Ivo Pierin
Júnior. Suplentes: Lisiane Rocha Czech, Gustavo Ribas
Netto, Anton Gora, Edson Dornellas, Ivonir Lodi, Celso
Stedile, Mesaque Kecot Veres, Ricardo de Aguiar Wolter, Lourival Roberto da Silva Goes, José Mendonça e
Paulo Ricardo da Nova.

Energia renovável

O secretário Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, também participou da
reunião da Faep e apresentou o programa Descomplica Energia Renovável. “O Paraná será o maior gerador
de energia sustentável do país. Os nossos ciclos agropecuário e industrial vão ser mais fortes e mais robustos.
Essa energia vai alavancar tudo isso”, afirmou Nunes.

Produção de O2

O Hospital localizado em São Miguel do Iguaçu,
Madre de Dio, é a unidade hospitalar pioneira na fabricação do seu próprio oxigênio hospitalar. A usina instalada no hospital produz cerca de 30 m³ de oxigênio
por hora, o que corresponde a mais de 700 m³ por dia,
fornecendo autonomia no abastecimento da unidade.
A produção acontece desde a inauguração do hospital,
em 2017. “Essa autonomia faz diferença em momentos
de crise como o que estamos vivendo”, ressalta o diretor Hospitalar, Rodrigo Fauth.

Agro exportação

O deputado federal Fernando Giacobo (PL) destacou o aumento das exportações do agronegócio paranaense que chegou a 3,98% em 2020. “O agronegócio se tornou nos últimos uma das principais atividades
econômicas do país e responsável pelo superávit da balança comercial brasileira.No Paraná já é a principal atividade no interior que tem nas cooperativas e dos produtores a força motriz do estado”, disse. No ranking dos
estados que mais exportaram produtos agropecuários
estão Mato Grosso, São Paulo e Paraná.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Cristina Hamera é a procuradora da Procuradoria
da Mulher em Pato Branco
Jéssica Procópio e
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Na tarde dessa segunda-feira (25), a Câmara
Municipal de Pato Branco
anunciou a vereadora, Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera (PV), como
procuradora da Procuradoria do Mulher.
Criada dentro do Legislativo em 15 de dezembro de 2020, a Procuradoria tem o objetivo defender
os direitos da mulher, proporcionar ações que contribuam para a igualdade de
gênero e criar alternativas
para garantir a participação
efetiva das vereadoras nos
órgãos e nas atividades da
Câmara.
Como pontua o Artigo
3º da Resolução 9, da qual
trata as obrigações do departamento, a Procuradoria
vai trabalhar para garantir
que denúncias de violência
contra a mulher cheguem
até os órgãos competentes,
fiscalizará e acompanhará a execução de programas
do Município voltados para
a igualdade de gênero e realizará “a implementação de
campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal […] promoverá
pesquisas, seminários, pales-

tras e estudos sobre violência e discriminação contra
a mulher, bem como acerca da representação feminina na política, inclusive para
fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às Comissões da Câmara
Municipal”, pontua o texto.
O novo departamento
da Câmara não possuirá nenhum vínculo com os outros
órgãos da Casa, porém, contará com todo suporte técnico e estrutura do Legislativo.
Até a tarde de ontem,
a vereadora Cristina, agora também procuradora do
departamento, disse que alguns projetos já estão sendo
analisados e tão logo serão
divulgados à comunidade.
Mesmo sem informar
quais ações serão coladas
em práticas pelo novo departamento, Cristina adiantou que a Procuradoria da
Mulher trabalhará em parceria com Ministério Público, Delegacia da Mulher,
secretarias municipais e outros órgãos que possam colaborar com o trabalho feito
pela Procuradoria. “[A intenção] é, cada vez mais, melhorar a nossa situação quanto
mulher no nosso município
e trabalhar, também, o empoderamento de todas as
mulheres, resgatando a autoestima e também a cida-

Marcilei rossi

a nomeação de vereadora como responsável do departamento ocorreu no plenário da câmara
dania”, disse ressaltando
que seu gabinete estará a
“disposição de todas as mulheres e meninas, que tiverem a necessidade de terem
a sua vida encaminhada.”

O que diz a
Delegada da
Mulher?

Para Franciela Alberton,
delegada responsável pela
Delegacia da Mulher em
Pato Branco, a Procuradoria
da Mulher é mais uma forma de reivindicar os direitos
do sexo feminino. “Servirá
como uma ferramenta para

lutar pela implantação das
políticas públicas que vêm
para somar com o trabalho
já realizado, hoje, pelo Poder Judiciário.”
A delegada disse ainda
que a Procuradoria é uma
forma de abrigar e acolher
mulheres vítimas de qual-

quer tipo de violência. “E
também é uma forma de lutar e de trabalhar como educação e orientação para que,
com o tempo, não tenhamos
mais esse tipo de situação”,
explicou.
Franciela pontuou a
criação do departamen-

to como um avanço na luta
pela busca de igualdade de
gênero. No entanto, ressaltou que ainda a um grande
caminho nessa luta. “Com
essas ferramentas, cada vez
maiores, tenho certeza que
essa luta vai ficar cada vez
mais fácil.”

Violência contra a mulher na regional de Pato Branco

De acordo com a delegada da mulher, os casos de violência de gênero na regional de Pato
Branco não aumentaram no ano passado, em decorrência da pandemia, como aconteceu em
diversos locais do país.
No entanto, casos de feminicídio registrados no fim de 2020, e início de 2021, chamam
bastante atenção, não só em Pato Branco e Vitorino, como em toda região. “Isso mostra que
a violência continua ai e precisamos, sim, cada vez mais, lutar para que ela diminua, especialmente nesses casos bastante graves.”

Ação Voluntária inaugura bazar solidário permanente em Pato Branco
Júlia Heimerdinger
redacao@diariodosudoeste.com.br

Em razão da pandemia
do novo coronavírus, em

maio do ano passado, um
grupo de nove mulheres
empreendedoras de Pato
Branco criou o projeto Ação
Voluntária. Atualmente es-

tão envolvidas na ação 11
voluntárias.
“A ideia inicial do projeto era reunir forças para
ajudar as pessoas em situação de pobreza extrema que
na pandemia ficaram ainda
mais prejudicadas”, relata
Fabiana Leite Werner Bellei,
uma das idealizadoras do
projeto.
O grupo de voluntariado atua em várias ações distintas, como na distribuição
de alimentos, leite, roupas,
fraldas e brinquedos — tudo
é arrecadado através de doações. “Após conhecermos a
realidade de algumas famílias do bairro Sudoeste nós
passamos a atuar com foco
em moradia digna”, informa
Fabiana acrescentando que,
mensalmente, fraldas são
doadas a algumas famílias
na localidade.
Desde maio de 2020,
mais de 400 famílias foram
atendidas em Pato Branco,
nas diversas intervenções
realizadas pelo grupo. “Não
temos ainda parceiros porque estamos com a documentação para criação da

Divulgação

ONG em andamento, contudo já recebemos muito incentivo financeiro de empresas e entidades.”
As voluntárias estão
elaborando o cadastro das
famílias que já foram atendidas, para ter o controle dos
dados e alinhar as ações.
“Para ver o que já foi feito
desde o início. Procuramos
sempre verificar a situação
antes de fazer quer intervenção”, descreve Fabiana.

Brechó

O bazar solidário estreará no próximo sábado
(30), das 9h até as 17h, na
rua Tocantins, nº 1991, na
baixada, no prédio da lavanderia DryClean USA. “O bazar foi pensado para reunirmos recursos para futuras
demandas de reformas e
criação da ONG. Assim, podemos arrecadar fundos da
Nota Paraná e pedir doação
de empresas”, explica.
Todos os diversos itens
disponíveis para comercialização foram arrecadados
através de doações. No brechó estarão à venda roupas

Bazar solidário contará com roupas, usadas e novas, e com
artigos de decoração
de lojas, contribuições individuais, artigos para bebês
e decoração. “As roupas do
bazar serão selecionadas, algumas com etiqueta, tudo
de excelente qualidade”, fala
Fabiana ao comentar que todos os produtos são de ótima qualidade.
A intenção é criar e
manter uma página no Instagram do bazar solidário,
para que as pessoas possam
visualizar as peças disponíveis e valores.

Fabiana ressalta que a
missão futura do grupo é
proporcionar moradia digna
para a população pato-branquense, promoção da saúde
e formação de lideranças. “É
gratificante poder doar um
pouco do tempo para ser
esse elo entre as pessoas
que ajudam e a população
em situação de extrema pobreza”, finaliza Fabiana afirmando que o grupo é a ponte entre quem quer ajudar e
quem precisa de ajuda.

Regional
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Sudoeste vacina mais de quatro mil pessoas
contra covid-19
Esse número
é ainda maior,
porém, devido a
problemas no site
do Ministério da
Saúde é impossível
quantificar
quantos são os
imunizados até
o momento na
região
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

De acordo com dados
de sexta-feira (22), da Secretaria de Estado da Saúde
(Sesa), 4.680 pessoas receberam a aplicação da vacina
contra a covid-19 na região
sudoeste do Paraná.
Deste total, 2.921 foram aplicadas nos 15 municípios da 7ª Regional de
Saúde e 1.759 em 27 localidades de abrangência da 8ª

RS. Na primeira remessa de
imunizantes entregues na
região, foram distribuídas
as vacinas CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac em
parceria com o Instituto Butantan.
Ao Diário do Sudoeste,
no fim da tarde de ontem
(25), a Sesa informou que
o número de imunizados na
região é maior do que o contabilizado na sexta. Porém,
devido a problemas no site
do Ministério da Saúde é impossível saber quantos são
os vacinados até o momento
nas duas regionais de saúde. A Secretaria informou
apenas que os imunizados
no Paraná já somam 60.912
pessoas.

Novas doses

No domingo (24), mais
4.260 doses de imunizantes contra a covid-19 foram entregues na região
Sudoeste — desta vez doses desenvolvidas pela
Universidade de Oxford em
parceria com o Laboratório
AstraZeneca.

Terceiro lote

O Paraná recebeu nessa segunda-feira um novo
lote de vacinas contra a
covid-19 com 39.600 doses. É o terceiro lote de vacinas que chega ao Estado
em uma semana. O imunizante é o CoronaVac e será
usado, prioritariamente, na
proteção dos trabalhadores
que estão na linha de frente do combate à pandemia,
já que a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que
finalizou o processo de vacinação de dois importantes setores dentro do grupo
prioritário que compõe essa
primeira etapa.
De acordo com a Saúde, todos os 12.224 idosos
com 60 anos ou mais residentes em instituições de
longa permanência para
idosos (ILPI) e os 10.565

PATO BRANCO
Até sexta-feira, conforme dados da
Secretaria Municipal de Saúde de Pato
Branco, 1.193 pessoas haviam sido vacinadas contra a covid-19 — o que representa a imunização de 35, 53 % do total do grupo de trabalhadores da saúde
que devem ser vacinados. Conforme a
Secretaria, a meta é vacinar 90% desses
trabalhadores.
Na primeira leva de vacinas aplicadas
no município, foram imunizados os idosos
residentes no Lar dos Idosos São Vicente
de Paulo e no Lar de Idosos Aconchego;
profissionais da saúde que atuam na linha
de frente contra a doença na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA 24h), no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), no Hospital Policlínica, no Hospital São Lucas e na Secretaria de Saúde.

Conforme a Secretaria, Pato Branco recebeu 1.472 doses da CoronaVac.
Desse total, conforme a coordenadora do
Programa Municipal de Imunização, Emanoeli Stein, houve seis perdas técnicas,
“vacinas com desvio de qualidade”, e sobraram 274 frascos, que atenderão mais
profissionais da saúde.
Das doses encaminhadas pelo Governo Estadual à 7ª Regional de Saúde no domingo, 630 foram encaminhadas a Secretaria Municipal de Pato Branco.
Com as novas vacinas, serão imunizados os trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), de funerárias, da
rede de laboratórios que realizam a coleta de pacientes sintomáticos, das clínicas
de radiologia e restante dos funcionários
de hospitais.

TOTAL DE VACINADOS ATÉ 22 DE JANEIRO EM PATO BRANCO
PÚBLICO
Trabalhadores e idosos de inst. de Longa Permanência
Vacinadores
Profissionais da UPA 24h
Profissionais do Samu
Profissionais do Hospital Policlínica
Profissionais do Hospital São Lucas
Servidores da Secretaria Municipal de Saúde

aSSESSoria prEFEitura dE pato Branco

Como as vacinas foram
distribuídas nos prédios da
7ª e 8ª Regionais de Saúde,
ainda no domingo, as aplicações já tiveram início na manhã de ontem.

PESSOAS IMUNIZADAS
61
36
92
45
331
318
309

FontE: SEcrEtaria Municipal dE SaúdE dE pato Branco

Vacinação contra a covid-19 em pato Branco
índios que residem em terras demarcadas receberam
a primeira dose da proteção. Após revisão por par-

te do Ministério da Saúde,
a secretaria estima em 303
mil pessoas os profissionais
da saúde no Paraná. A distri-

buição deste novo lote para
as 22 Regionais de Saúde
vai começar nesta terça-feira (26).
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Inscrições para vestibular da Unicentro
seguem abertas até 4 de fevereiro
DIVULGAÇÃO

Jéssica Procópio e assessoria
reportagem@diariodosudoeste.com.br

Da esquerda para a direita: Rafael, Rafaela, Margareth,
Elair e Roberta

Confirmada a realização do
vestibular 2021 da Fama em
Clevelândia
Paloma Stedile com assessoria
paloma@diariodosudoeste.com.br

Em reunião realizada na última sexta-feira (22), na Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama)
em Clevelândia, foi autorizada pela prefeita Rafaela Martins
Losi a realização do processo seletivo vestibular 2021 da
instituição de ensino.
De acordo com a Prefeitura de Clevelândia, o edital de
abertura ̶ contendo datas e outras informações ̶ será
lançado nos próximos dias, nos sites da Fama e do Município. Como prevenção ao coronavírus, o vestibular atenderá
todas as orientações sanitárias.
Ainda, segundo a prefeitura, ao todo serão ofertadas
160 vagas, das quais 60 destinadas para Pedagogia; 60
para Administração; e 40 ao curso superior de Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Além da prefeita, participaram do encontro o chefe de
gabinete, Rafael Barboza; a secretária de Educação, Cultura
e Esportes, Margareth Pasin Bertóglio; a assessora jurídica,
Roberta Barco Lopes; a diretora geral da Fama, Elair Artussi;
e a diretora pedagógica geral da faculdade, Elenice Zocke.

As inscrições para o vestibular
2021 da Universidade Estadual do
Centro ‒ Oeste (Unicentro) seguem
abertas até 4 de fevereiro. No Sudoeste, a instituição de ensino possui unidades em Coronel Vivida e Chopinzinho.
Para a região, estão sendo ofertadas vagas para os cursos de História,
Matemática ̶ ambos no câmpus em
Coronel Vivida ̶ Administração, Pedagogia e Secretariado Executivo, em
Chopinzinho.
Para participar do processo seletivo os interessados devem se matricular, exclusivamente, pela internet,
no endereço eletrônico vestibular.
unicentro.br. O valor da inscrição é
de R$ 150, podendo ser pago até 5
de fevereiro.
Para realizar a inscrição é necessário o documento de identificação
oficial e o CPF. Nos dias de provas, o
candidato deve apresentar o mesmo
documento. As provas serão presenciais e acontecerão em ambos os câmpus presentes no Sudoeste nos dias
11 e 12 de abril.
De acordo com o diretor do câmpus da Unicentro em Coronel Vivida,
Ismael Antônio Vannini, o vestibular é
uma oportunidade tanto para jovens
que desejam ingressar na graduação
quanto para pessoas que, por algum
motivo, precisaram interromper e

Câmpus da
Unicentro
em Coronel
Vivida
seus estudos, e agora podem retornar.
Vannini reforça que todos as unidades da universidade no Paraná são
públicas e gratuitas, ou seja, não precisa pagar para estudar. “Além disso, como estamos em atividade desde
2011 aqui no município, nós já temos
um sistema de transporte, onde alunos, como de Pato Branco, contam
com vans a disposição, o que facilita a
locomoção”, explicou.
O edital completo está disponível na página da universidade na
internet.

Atendimento
especial

As solicitações para atendimento
especial nos dias de prova, em caso de
candidatos com necessidades especiais, só poderão ser feitas até o último dia de inscrição ̶ 4 de fevereiro.
A solicitação deve ser feita pelo endereço www.unicentro.br/protocolo, onde
deve ser indicado a deficiência ou condição especial que motivou a solicitação
e o auxílio ou recurso de acessibilidade
necessário para a realização das provas.

Cursos ofertados no Sudoeste
Câmpus
Curso
Modalidade*
Coronel Vivida
História
L
Coronel Vivida
Matemática
L
Chopinzinho
Administração
B
Chopinzinho
Pedagogia
L
Chopinzinho
Secrt. executivo
B
*Modalidade: (B) Bacharelado (L) Licenciatura

Turno
Noite
Noite
Noite
Noite
Noite

Duração Vagas
4 anos
28
4 anos
36
4 anos
32
4 anos
16
4 anos
26
FONTE: UNICENTRO
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“As vacinas são seguras”, afirma o
governador Ratinho Junior
Divulgação

ADI-PR

as vacinas são seguras e serão fundamentais para vencer a
pandemia de uma vez por todas. Esse é o recado do governador
Carlos Massa Ratinho Junior a todos os paranaenses. Em conversa
exclusiva com a associação de Diários do interior (aDi), ele fala sobre
o planejamento logístico do Estado para distribuição das doses e o
início da campanha de imunização nos municípios.
as primeiras vacinas contra a covid-19 começaram a ser aplicadas
no Paraná na semana passada. Elas chegaram nas 399 cidades
na quarta-feira (20) depois de uma força-tarefa do governo do
Estado que envolveu aviões e caminhões refrigerados escoltados.
os primeiros grupos vacinados são profissionais de saúde, idosos
asilares, pessoas com deficiência e indígenas.

As vacinas chegaram ao Paraná. Como o
Governo do Estado se preparou para esse
momento?
Vivemos uma semana foi muito importante no Paraná. As vacinas chegaram em
todos os municípios, que já começaram a
imunização.
Esse é um passo fundamental para a
volta da normalidade, um alívio depois desses meses tão difíceis. Estamos desde o final
do ano passado nos preparando para essa
logística.
O Estado tem 1.850 salas de vacinação, distribuiu quase 2 milhões de insumos secos, como seringas, agulhas, aventais, carteirinhas, reequipou o Centro de
Medicamentos do Paraná (Cemepar) com
novas câmaras frias e freezers, temos caminhões e contêineres refrigerados. Também temos uma rede de transporte aéreo
muito eficiente.
A regionalização da saúde que adotamos desde 2019 permitiu atendimento célere. Isso tudo foi preparado antes da chegada da vacina.
Fizemos a primeira parte das 265 mil
doses alcançar todos os 399 municípios em
menos de 48 horas. E vimos a emoção dos
primeiros vacinados, dos profissionais de
saúde que estão desde o começo dessa crise na linha de frente. O Paraná deve muito a eles.
Em breve teremos mais doses e faremos elas chegarem rapidamente nos municípios. Queremos vacinar 4 milhões de pessoas dos nossos grupos prioritários o mais
breve possível.
Quando chegam mais doses ao Estado?
As primeiras doses da vacina da Oxford/
AstraZeneca chegaram neste final de semana e a aprovação da Anvisa para o uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses da CoronaVac, já é uma realidade.
Ainda há possibilidade reais da vacina
russa, do ingresso de imunizantes de outros
laboratórios no País. Aos poucos vamos ampliar a cobertura vacinal. Temos a Fiocruz
e o Instituto Butantan, grandes referências
no assunto, a um passo de começar a produção nacional.
Eu sempre defendi que essa guerra será
vencida pela oferta de várias vacinas. O Programa Nacional de Imunização (PNI) é um
pacto coletivo que vem ajudando o Brasil
desde os anos 1970. Erradicamos doenças
e melhoramos a qualidade de vida da nossa população a partir dessa coordenação
federal.
Estamos em contato diariamente com o
Ministério da Saúde para que o Paraná continue a receber rapidamente as novas doses.

Qual é o seu recado para a população?
Quão importante é essa vacinação?
As vacinas que estão chegando ao País
são seguras e contam com respaldo de estudos internacionais e nacionais.
A medicina evoluiu muito nos últimos
anos. O mundo inteiro tem batalhado por
essas doses para que alcancemos imunidade coletiva e voltemos a viver menos angustiados. A pandemia impactou muito o nosso
dia a dia e trouxe inúmeras perdas. O Paraná se solidariza com todas elas.
Estamos começando uma grande campanha de imunização em todo o Estado e
contamos com a colaboração da sociedade.
E, mesmo assim, é preciso continuar com as
três medidas de proteção: uso de máscara,
evitar aglomerações e as medidas de higiene. Assim vamos diminuir os índices de contágio e aumentar a cobertura vacinal.
A pandemia está prestes a completar um
ano no Estado. Os primeiros casos foram
detectados no começo de março. Como foi
equilibrar as decisões nesse período?
A chanceler alemã Angela Merkel, que
está há mais de 15 anos no poder, disse que
a pandemia do novo coronavírus foi o maior
desafio da sua geração. O mundo conhecia
muito pouco da doença no começo e todos
ficaram alarmados. Aos poucos a medicina
aprendeu a lidar com a covid-19, mas mesmo assim tivemos que adotar diversas medidas para evitar o colapso.
O Paraná não teve covas coletivas, cidades sem atendimento, população desassistida, falta de insumos. Pelo contrário, em
poucos meses dobramos o número de leitos de UTI [Unidades de Terapia Intensiva]
existentes, entregamos três hospitais regionais, — ao contrário de estados que apostaram em hospitais de campanha —, compramos equipamentos pelos menores preços
do País, contratamos milhares de bolsistas
e novos servidores para a saúde, lançamos
a telemedicina, implementamos controle de
acesso nas divisas e, na educação, fizemos
o melhor programa de aprendizagem online do Brasil.
E tudo isso foi trabalhado em parceria
com os municípios, que entenderam e nos
ajudaram nas decisões. Ao mesmo tempo, e
com todos os cuidados necessários e apoio
com crédito e mudanças tributárias, mantivemos o ritmo da economia, batemos recordes de produção e exportação, tivemos saldo positivos de empregos e alguns setores
começam a se recuperar dos impactos da
queda nas vendas.
Eu sou otimista com o Paraná e com o
povo paranaense. Vamos sair dessa pandemia juntos.

Segundo o governador, desde o final de 2020, a logística de entrega dos imunizantes
estava sendo preparada

“O Paraná deve muito a eles”,

Ratinho Junior sobre os
profissionais de saúde

Economia
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Arrecadação federal cai 6,91% em 2020
Agência Brasil
A queda da atividade econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus
(covid-19), aliada às desonerações para ajudar pessoas físicas e empresas, fizeram a arrecadação federal cair no ano passado. Segundo a Receita Federal, a União arrecadou
R$ 1,479 trilhão em 2020, recuo de 6,91%
em relação ao ano anterior, descontada a
inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O valor veio acima do esperado pelas instituições financeiras. Segundo o relatório Prisma Fiscal, pesquisa mensal divulgada pelo Ministério da Economia, os
analistas de mercado esperavam que a arrecadação fechasse 2020 em R$ 1,461 trilhão. Com o resultado em 2020, a arrecadação federal registrou o nível mais baixo
desde 2010, em valores também corrigidos
pelo IPCA.
Apesar da queda no acumulado do
ano, a arrecadação federal reagiu em de-

zembro. No mês passado, a União arrecadou R$ 159,065 bilhões, com alta de
3,31% em relação a dezembro de 2019. O
resultado foi o melhor para o mês desde
2013, descontada a inflação. O valor foi
superior ao projetado pelas instituições
financeiras, que estimavam arrecadação
de R$ 150,068 bilhões, de acordo com o
Prisma Fiscal.

Fatores

A Receita Federal listou quatro fatores
para explicar a queda na arrecadação no
ano passado. O primeiro foi a crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus. Nos 12 meses terminados em
novembro de 2020, fator levado em conta para a arrecadação de dezembro, a produção industrial recuou 5,32%, a venda de
bens caiu 1,07%, e as vendas de serviços
encolheram 7,41%.
Essas retrações impactam a arrecadação de Imposto sobre Produtos Industriali-

zados (IPI), relacionado ao desempenho da
indústria, e do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relacionados às vendas.
A receita de IPI caiu 7,01%; e a de PIS/
Cofins, 11,92%, no ano passado, descontado o IPCA. O aumento do desemprego
reduziu em 7,16% a arrecadação da Previdência Social em 2020, também descontada a inflação.
O segundo fator que contribuiu para
a queda da arrecadação foi o crescimento nominal (sem correção pela inflação) de
R$ 62,1 bilhões nas compensações tributárias no ano passado. Por meio das compensações, os contribuintes abatem tributos a
mais pagos anteriormente. Antes da pandemia, várias empresas pagaram Imposto
de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) baseadas em previsões
de lucros que não se cumpriram. Dessa forma, conquistaram direito a desconto nos pa-

*22/01/21

CÂMBIO

25/01/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Baixa: 0,80%

117.380 pontos

* Ontem (25/01) foi feriado em São Paulo
120.348 121.241 120.636 119.646 118.328 117.380

EURO
Var. janeiro: +6,17%
R$ 5,508
R$ 5,509

Alta: 0,55%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. janeiro: +6,01%
R$ 5,5074
R$ 5,5089

15/01

18/01

19/01

20/01

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
IRB Brasil ON
Magazine Luiza ON
BRF ON
CVC Brasil ON

21/01

%
-1,67%
-0,20%
-2,14%
-1,84%
-8,95%
+1,96%
+3,19%
-4,98%

22/01

R$
27,09
93,17
29,27
25,01
6,92
25,99
20,69
18,30

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

30.960,00
6.638,85
13.643,95
28.822,29

-0,12
-0,84
-1,66
+0,67

OURO - BM&F
22/01

var. dia
R$ 322,00 /grama

+0,63%

IR
Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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

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

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

SELIC/IR
IR 2020 - A 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$ 0,0531
R$ 7,53
R$ 0,06

US$ 1 É IGUAL A:

Var. janeiro: +5,69%
R$ 5,20
R$ 5,76

Iene
Libra esterlina
Euro

103,80
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

DÓLAR TURISMO

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

POUPANÇA, TR

O terceiro fator foram os adiamentos do
pagamento de tributos nos primeiros meses
da pandemia. O governo permitiu o diferimento (adiamento) do recolhimento de até
R$ 85 bilhões no ano passado. No entanto,
segundo estimativas da própria Receita, R$
20,76 bilhões que deveriam ter sido quitados até dezembro deixaram de ser pagos.
O quarto fator que ajudou a derrubar a
arrecadação em 2020 foi a redução a zero
do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF) em operações de crédito. Tomada para
ajudar pessoas físicas e empresas durante
a pandemia, a medida vigorou por cerca de
oito meses e fez o governo deixar de arrecadar R$ 19,7 bilhões no ano passado. O pagamento atípico de R$ 8 bilhões de Imposto
de Renda e de CSLL em 2020 reduziram a
perda, mas não em ritmo suficiente para reverter a queda na arrecadação.

48,62

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
Novembro/20
Dezembro/20

NOVA POUPANÇA
Novembro/20
Dezembro/20

ano
5,64
6,17

12 m
6,17
6,17

%
0,1159
0,1159

ano
1,99
2,11

12 m
2,29
2,11

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

Novembro/20
Dezembro/20
Período
27/11 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
24/12 a 24/1
25/12 a 25/1
26/12 a 26/1
27/12 a 27/1
28/12 a 28/1
1/1 a 1/2

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.

25/01/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. janeiro: +5,67%
R$ 5,20
R$ 5,78

Alta: 0,17%
Compra
Venda

Var. janeiro: +4,64%
R$ 6,19
R$ 6,99

Estável
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,17%
Compra
Venda

Var. janeiro: +4,52%
R$ 6,6799
R$ 6,6828

Alta: 1,10%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 1,45%
Compra
Venda

Adiamentos

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

gamentos seguintes.

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

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

TRIGO - saca 60kg
R$
167,00
166,00
163,00
163,00
163,00
163,00

SEM
-1,8%
-1,2%
-1,2%
-1,2%
-1,2%
-1,2%

30 d.
7,1%
14,5%
13,2%
13,2%
13,2%
13,2%

-1,2%
-1,2%
-1,2%
-1,2%
-1,2%
-1,2%

18,6%
12,5%
12,5%
14,3%
12,5%
12,5%

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

83,00
81,00
81,00
80,00
81,00
81,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

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

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

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

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

22/01
2.791,34
294,95
658,67
445,76

DIA
0,00%
-0,71%
0,68%
0,43%

MÊS
11,67%
10,41%
8,57%
17,02%

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

25/01/21

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
153,63
0,0%
-2,2%
15,3%
MILHO
saca 60 kg
72,73
-0,4%
-3,0%
15,5%
TRIGO
saca 60 kg
73,91
0,8%
2,5%
9,4%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
267,58
-1,1%
-0,1%
-1,1%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
278,92
0,0%
1,0%
-0,1%
BOI GORDO
arroba, em pé
278,27
0,2%
3,2%
7,8%
SUÍNO
kg, vivo
6,70
-0,7%
-7,5%
1,2%
ERVA MATE
arroba
22,39
0,8%
1,0%
12,6%
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$
154,00
74,00
74,00
292,00
6,50
-

Pato B.
R$
154,50
74,20
73,00
270,00
280,00
275,00
6,00
19,00
-

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

25/01/21
MILHO

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

FECH.
1.343,50
1.342,75

*DIF. 1 SEM.
31,75 -5,2%
31,00 -5,1%

1 MÊS
6,2%
6,3%

429,60
426,40

8,00
8,50

Cont.
mar/21
mai/21

FECH.
511,50
514,25

*DIF. 1 SEM.
11,00 -3,8%
11,25 -3,8%

1 MÊS
13,4%
13,8%

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)

-7,3%
-7,0%

3,7%
3,8%

mar/21
mai/21

648,50
649,00

14,00
13,00

-4,0%
-4,1%

3,4%
3,7%

*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.
123,25
125,40

*DIF. 1 SEM.
-0,80 -3,8%
-0,80 -3,7%

1 MÊS
-2,1%
-1,9%

25/01/21
ALGODÃO

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

Cont.
mar/21
mai/21

FECH.
82,33
83,30

*DIF. 1 SEM.
0,77
2,0%
0,64
2,1%

1 MÊS
8,0%
8,4%

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

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

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

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

29/08/17

MÊS
*DIF. 1 SEM.
0,0% -7,5%
-0,09
0,2% -6,2%
-0,07

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

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

46
-2,3%3220
- 2066
1,62
8,5%
set/17
151,25
-3,45

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

0,89

2,8%

7,8%

dez/17

156,90

-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

Geral
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Fiocruz pretende importar mais 10 mi de
doses de vacinas prontas contra covid-19
Estadão Conteúdo
A Fiocruz pretende importar mais 10 milhões de doses de vacinas prontas como
forma de contornar o atraso da chegada dos insumos
para a produção da vacina
da Oxford no Brasil. Prevista inicialmente para chegar
ao País ainda este mês, a
matéria-prima vinda da China só deverá estar à disposição da Fundação na segunda semana de fevereiro.
As 10 milhões de novas doses se juntarão aos
dois milhões que chegaram
da Índia na sexta-feira pas-

sada, dia 22. O novo lote do
imunizante ainda está em
negociação, e por isso ainda não há uma data definida de quando ele chegará ao
Brasil.
A falta de vacinas é um
desafio para a campanha de
imunização no País. Apesar
de a previsão mais recente
apontar que a chegada dos
insumos à Fiocruz aconteça
a partir de 8 de fevereiro, a
fundação só poderá liberar
as vacinas cerca de três semanas depois, já que existe
a necessidade de se fazerem
testes.

Fernando Frazão/agência Brasil

Recordes da Coopavel

dois milhões de doses chegaram na sexta-feira (22)

Apesar dos desafios impostos pela pandemia, o
ano de 2020 entra para a história da Coopavel. O
ano do cinquentenário, oficialmente comemorado
em 15 de dezembro, alcançou números recordes demonstrando que a cooperativa experimenta um de
seus melhores momentos.
O faturamento do exercício foi de R$ 3,47 bilhões, 30% maior em comparação com o de 2019. O
resultado foi apresentado em assembleia geral ordinária. Mesmo com as mudanças necessárias para
conter o covid-19, os investimentos somaram R$
174,2 milhões, 54% superiores aos do ano anterior
e o lucro registrado em 2020 foi de R$ 145,1 milhões, 70% maior que o apurado no exercício de
2019.

Crescimento da cooperativa

Acidente com ônibus de turismo deixa pelo menos
21 mortos no Paraná
Estadão Conteúdo
Equipes dos Bombeiros
e da Polícia Militar do Paraná e Santa Catarina realizam
operação de resgate de vítimas do acidente registrado
na manhã dessa segunda-feira (25), envolvendo um
ônibus de turismo, e que
deixou pelo menos 21 mortos e 32 feridos. Seis pessoas estão em estado grave de
saúde.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilôme-

tro 668 da rodovia BR-376,
em Guaratuba (PR), no trecho conhecido como “Curva
da Santa”. Os feridos foram
encaminhadas para hospitais de Joinville e Garuva em
Santa Catarina e de Curitiba.
Conforme as informações da PM, o ônibus, — em
que viajam 54 passageiros e
dois motoristas —, tinha placas de Belém e descia a Serra
no sentido de Florianópolis.
Segundo o tenente Henrique Arendt Neto, do Batalhão de Operações Aéreas

(BPMOA), “foram deslocadas
duas aeronaves para o resgate” Por causa da mata fechada, cães auxiliam as equipes
no resgate. “Uma aeronave também vai decolar com
uma equipe do Grupo de
Apoio Tático e com o canil
para buscar vítimas. O local
fica à margem da rodovia, é
de difícil acesso”, afirmou.
A gravidade do acidente exigiu uma mobilização
de diversas equipes dos dois
Estados. Foram deslocados
para o local duas aeronaves

do BPMOA, caminhões de
Combate a Incêndio e Resgate, ambulâncias e viaturas de Busca e Salvamento
do Corpo de Bombeiros do
Paraná; viaturas da concessionária Litoral Sul, da Polícia Rodoviária Federal, da
Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto Médico
Legal, além do suporte de
Santa Catarina, que encaminhou aeronaves do Grupo
Águia e viaturas do Corpo
de Bombeiros e da Polícia
Militar.

Chuvas provocam alagamentos e deslizamentos em Florianópolis
Agência Brasil
Chuvas intensas provocaram na manhã de segunda-feira (25) um alagamento e alto volume de água e
rejeitos nas vias públicas no
bairro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC).
Segundo a prefeitura, 94
pessoas estão desabrigadas.
De acordo com a prefeitura, houve o rompimento
de uma estrutura da Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (Casan), o que
ampliou o volume de água
na via. As áreas de risco foram isoladas e as famílias
serão realojadas nos abrigos
municipais, caso necessário.
Ainda segundo a prefeitura, durante os serviços
de remoção das terras que
deslizaram na saída da ilha
na Via Expressa, houve novos rolamentos. Agentes da
Guarda Municipal passaram
o dia no local para orientar
os motoristas.
Em nota, a Casan informou que o rompimento
de taludes da lagoa artificial de infiltração foi contido próximo ao meio-dia. A

companhia disse ainda que
o líquido que escorreu para
a Lagoa da Conceição é
“efluente tratado e água da
chuva, e não esgoto”.

Chuvas

Segundo o sistema de
meteorologia local, a previsão de chuva se mantém. A
Defesa Civil de Florianópolis
segue o monitoramento dos

locais de maior risco, como
as regiões de morro do centro e norte da ilha. Até o momento, foram registradas
mais de 100 ocorrências de
deslizamentos, desmoronamentos e alagamentos em
vários bairros da cidade desde a última semana.
A orientação é que a
população, tanto pedestres
quanto motoristas, evite se

deslocar nos pontos afetados pela chuva para evitar riscos à saúde e acidentes, além de ocorrências por
deslizamentos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa
Catarina, no fim de semana foram registrados soterramentos e deslizamentos
que provocaram a morte de
duas pessoas.

A recepção de grãos cresceu 30% no comparativo de 2020 e 2019, somando 18,2 milhões de sacas.
Houve expansão do número de filiais da cooperativa, passando de 29 para 32 e o número de cooperados no último dia de 2020 era de 5.932, 9% maior
no comparativo com o do fim do ano anterior, que
era de 5.446 – o atual número de funcionários é de
6,1 mil.
O avanço da área industrial da Coopavel em
2020 merece atenção, analisando o desempenho
dos últimos três anos: em 2018, foi de 111,6 mil
sacas, em 2019 atingiu 106,5 mil sacas e em 2020
houve um salto para 413,5 mil sacas. A indústria
de fertilizantes produziu 146,5 toneladas em 2020
contra 135,6 do ano anterior; o esmagamento de
soja foi de 280,6 toneladas contra 272 de 2019 e
a produção do moinho de trigo saltou, em 2019, de
91,8 para 137,1 toneladas.

Presidência do Codesul

O governador do Paraná Ratinho Junior assumiu
a presidência do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) até 2022. Ele substitui Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que presidiu o conselho por dois anos.
A nova diretoria do Codesul é composta pelo
secretário-executivo Wilson Quinteiro e por outros
três secretários dos escritórios regionais: Micheli
Tassiani Petry (RS), Magda dos Santos Correa (MS),
Amauri Cantú (SC), além de corpo técnico e administrativo. O Sistema Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) foi criado em 1961,
por meio de convênio entre os três estados do Sul.
Em 1992, o Mato Grosso do Sul passou a integrar
o Conselho.
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Pato Branco também terá representante no
Mister Teen Eco Paraná 2021, em Campo
Mourão. Ele é o lindo Vitor Matheus Barroni.
Sob coordenação Regional de Eva Marchesi.
Sucesso ao nosso representante!

Nayeli Lisboa dos Santos fez seu book de 15 Anos
na Foto Chicoski Digital

Nos dias 4,5 e 6 de fevereiro em Campo Mourão no Paraná
a linda Fátima Guerra Bonetti estará representando Pato
Branco no Miss Eco Paraná 2021. Ela é a representante
Miss Teen. A ela nossa torcida de muito sucesso e energia
positiva. Sob a coordenação regional de Eva Marchesi

Um sorriso lindo para alegrar o seu dia! Davi 7 meses de amor na
vida dos papais Fernanda Cordova e Douglas Bernartt. Estúdio
Francieli Dias Fotografias

Opinião
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DiVULGAção/ ASSESSoRiA PREFEitURA DE FRANCiSCo BELtRão

Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais abre
oportunidades em diversas
áreas

O secretário
estadual de
Saúde, Beto
Preto esteve em
Francisco Beltrão
no domingo
(24), realizando a
entrega para as
7ª e 8ª Regionais
de Saúde
das vacinas
importadas
da Índia

Helen Mesquita*

Artigo

Máscaras demais, vida em plenitude de menos
Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla
Na atualidade fenomenal muitas coisas julgamos serem reconfortantes, sendo assim emitimos quase sempre aquele cúmplice silêncio que se transforma em nada ver, nada ouvir, nada
falar, apenas seguir em frente como fazem as belas formigas em
seu incessante e cadenciado trabalho, muitos procuram fazer as
suas coisas não como elas deveriam ser feitas, mas por pura conveniência e obrigação; cultiva-se o fascínio pelo horror de se viver uma vida pautada pelo uso de máscaras e trejeitos que nada
dizem daquilo que realmente somos, em outras palavras, de perto ninguém é normal. Tem-se tornado cada vez mais improvável
que possamos compreender a nossa real posição num mundo
cada vez mais multifacetado, povoado na sua grande maioria por
interesses nem sempre claros; muitos assim tragicamente adoram
rir de si por estarem sendo o tempo todo controlados, vigiados.
Friedrich Nietzsche, célebre por suas argutas observações
sobre o ser humano, se pergunta muitas vezes frente ao niilismo
cada vez mais inexorável: “que estamos fazendo de nós mesmos?
Que estão os outros fazendo de nós”? Tudo ao mesmo tempo parece ser tão sutil e avassalador, tanto dentro quanto fora do ser;
dizem que o ser humano habita em grau, gênero e número a sociedade informativa por inteira, há todo um aparato pelo zelo do
excesso, mas nem por isso esse ser transformou-se para melhor,
suas relações com o meio continuam as mesmas quando não piores; muitos podem ser espetacularmente visíveis, seguros de si
na sua superficialidade irretocável; há também aqueles que em
sua redoma sentem-se os mais produtivos, sem no entanto nada
fazer, estes renunciaram a sua Existência em nome da “liberdade”
e existem como se vivessem sem limites numa prisão.
É então nas coisas mais banais da existência humana, nos locais mais recônditos onde o eu parece estar à salvo dos predadores burocratas, é justamente ali onde se impera e alimenta-se
a ignorância nossa de cada dia, é nesse ambiente onde uma voz
nos diz para não nos preocuparmos, pois só assim teremos a tão
sonhada comodidade; isso é tão forte que é capaz de nos desligar de nós mesmos, em outras palavras, um outro eu assume a
minha identidade, é a quase universal e incurável tragicidade do
“pensamento fraco”, do qual nos fala Gianni Vattimo. Delegamos
praticamente tudo de nossas vidas e isso muitas vezes de joelhos
para que alguém não se sabe onde nos vigie, nos organize, nos
conduza e nos impregne de um novo modo de se estar no mundo; ser dominado antes de tudo pelo brilho incessante dos artefatos e isso sem uma dor aparente parece ser a nossa satisfação.
É cada vez mais corriqueiro as explosões de vigilância sobre
os simples mortais, em casa, nas ruas, no trabalho, nos negócios,
no lazer, tudo se transforma em arma contra nós mesmos, o espetáculo não tem hora nem data para acontecer, absolutamente
tudo de nós acaba se transformando em números para sabe-se lá
quais interesses, cada um em seu estilo próprio é capturado na
rede gigante onde então nos tornamos meros números que hora

Errata

ou outra serão acessados para ver se temos condições ideais de
existir nesse antigo e novo mundo. A experiência mostra infelizmente que cada vez mais as pessoas caem na conversa ilusória
de que com mais vigilância seremos mais livres, nada mais tolo
e inconsequente da nossa parte; a razão instrumental nos vende
bem a ideia de que com o medo não se brinca, por isso é preciso
se refugiar, se esconder para melhor sermos vistos.
Quase sem querer temos delegado aos outros, funções que
antes eram exclusivas nossas, esses outros são na verdade meros
funcionários de carne e osso que estão quase sempre a centenas
de quilômetros de nós, só que com um diferencial muito grande, ou seja, dependendo da situação podem então nos salvar ou
acabar ateando fogo em nossa existência. O terreno da vigilância
constante dos seres humanos é uma arma extremamente perigosa, ao mesmo tempo que vastas áreas da vida são controladas incessantemente, outras tem brechas fenomenais e é aí que mora
o maior perigo e quase ninguém parece dar importância. Indiferença, submissão absoluta, ser um mero serviçal de uma infinidade de artefatos altamente ambivalentes, poderá mais cedo ou
mais tarde causar um efeito devastador na já fragilizada existência, bem como em todas as esferas do público e privado.
Bioeticamente, controlar a vida tem sido uma constante desde sempre, uma mistura de amor e ódio todos os dias, um desafio cada vez maior para todos os envolvidos, de um lado tem-se
os anônimos, a maioria esmagadora, que facilmente sucumbe aos
encantos e malabarismos de uma técnica absolutamente nada
neutra e de outra parte, a minoria também anônima manipuladora ao seu bel prazer dessa técnica, não tendo o mínimo de cuidado e preocupação com o bem-estar de todos. Alguns se beneficiam fartamente dessa vigilância, seu maior intuito é que as
pessoas tenham cada vez menos senso crítico para desvendar a
complexa realidade, isso ocorre já dentro de nossas casas nas atividades mais inocentes, como por exemplo ao acessarmos nosso celular ou computador; entretanto esse enorme vigilantismo
não se dá de forma tão avassaladora em outras áreas ou quando
se dá é de um modo muito vago e seletivo, o meio ambiente é um
exemplo disso, aí a violência é enorme, as câmeras sabem bem
quem são os culpados, mas elas desligam nessa hora.

Rosel Antonio Beraldo, mora em Verê-PR, mestre em
Bioética, especialista em Filosofia pela PUC-PR; Anor
Sganzerla, de Curitiba-PR, é mestre e doutor em Filosofia, é
professor titular de Bioética na PUCPR.

Na matéria “Prefeitura de Pato Branco dá continuidade ao convênio com Apac”, publicada na edição de 23 e 24 de janeiro de 2021, foi mencionado que 30% do que os recuperandos receberem de salário será destinado a Apac e 70% ficará com
o trabalhador. O correto é 25% para a Apac e 75% aos recuperandos.

A exigência recente da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), aliada ao constante avanço
tecnológico, abre um leque de oportunidades para
que profissionais, não só do campo jurídico, mas de
outras áreas de atuação, como tecnologia da informação, por exemplo, possam ser responsáveis por
conduzir o assunto nas empresas. Inclusive, hoje, já
é observado um aumento da procura por esses profissionais nas redes sociais, como LinkedIn. O fato é
que para a implementação da lei é necessário que
a companhia tenha uma equipe multidisciplinar a
orientando, seja interna ou externa.
Para a implementação da lei é preciso envolver um time de profissionais. Além disso, é necessário que esses profissionais entendam previamente o
grau de maturidade da empresa em relação à segurança da informação, privacidade e cultura de privacidade. Essa equipe envolve o corpo jurídico que
vai redigir e analisar contratos da empresa, sobretudo com colaboradores e fornecedores, profissionais de tecnologia e segurança da informação, além
dos recursos humanos e do marketing para entender como a cultura de proteção de dados deve ser
implementada.
Enquanto isso, empresas de médio e grande portes estão criando comitês de privacidade e proteção
de dados pessoais, ao mesmo tempo em que se torna desejável que cada área da companhia tenha um
responsável pela LGPD. A própria lei traz a obrigatoriedade de todas as empresas nomear um encarregado de dados (DPO – Data Protection Officer), para
dentre outras funções, ser o elo entre a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e a empresa,
bem como entre essa e o titular de dados pessoais.
Portanto, a necessidade de integrar profissionais de diferentes áreas para a empresa estar em
conformidade com a LGPD abre um oceano de oportunidades. O profissional que conheça o básico da
legislação de proteção de dados e esteja disposto a
atualizar-se diariamente sobre o tema, tem a chance
de fazer parte desse novo time necessário em consequência da nova regulamentação, e com boas perspectivas de remuneração. Há de se destacar, que em
relação a consultoria e assessoria jurídica, somente
um advogado poderá fazê-la, tal como previsto pela
OAB.
Noutro ponto, hoje existem diversos materiais
sobre a lei disponíveis na Internet, inclusive sobre a Regulamentação Geral de Proteção de Dados
(RGPD) da União Europeia que norteia a norma brasileira, bem como, orientações das autoridades europeias e legislações de proteção de dados ao redor do mundo.
A multidisciplinaridade é fundamental para a
empresa estar em conformidade com a LGPD. Essa
é a tendência e a procura por esses profissionais já
pode ser observada no mercado.
*Helen Mesquita é advogada, LLM em Direito
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas,
especialista em privacidade e proteção de dados
pessoais, membro da Associação Nacional de
Advogados do Direito Digital (ANADD) e Cofounder LGPDlearning.
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Um GORILA tem sido a sensação no Zoológico de Nagoya, no JAPÃO. Não se trata de admiradoras da mesma ESPÉCIE, mas de tietes humanas. Isso mesmo! O
primata de nome Shabani vem despertando a atenção do mulherio nipônico.
As visitantes do zoo se dizem impressionadas pelo físico musculoso do animal e cativadas pelo seu temperamento DÓCIL e atencioso com os FILHOTES.
Tais predicados fazem de Shabani um modelo de masculinidade e um exemplo de pai de família. Esse carisma também sobressai nos FLASHES. O gentil
grandalhão é bastante fotogênico e posa com perfeição, saindo-se muito bem
em CLOSES. Parece mesmo ter a desenvoltura de um top model, e sua popularidade,
aos poucos, está equiparando-se à FAMA
de ASTROS da MÚSICA pop e do CINEMA
na indústria de entretenimento ORIENTAL. Quem sabe se tamanho SUCESSO não
renderá futuros convites para FILMES e comerciais de tevê? Não seria nenhuma surpresa se as frequentadoras do ZOOLÓGICO
desfilassem com CAMISAS estampadas de
seu ÍDOLO NÚMERO um!
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HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 A 20/04

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Faça de tudo hoje, para melhorar suas condições sociais, amorosas proﬁssionais e ﬁnanceiras. Mas
tudo dentro de um sentido honesto e inteligente. Os contatos pessoais estão favorecidos.

A inﬂuência astral lhe propicia feliz
contatos com parentes e com pessoas da sua alta estima. Procure também, levar uma palavra amiga aos
mais necessitados. Bom para tentar
na loteria.

Depois do meio-dia, você terá ótimas inﬂuências para cuidar de questões ﬁnanceiras, contábeis, bancárias. Obterá lucros através de
publicidade, rádio, jornal, cinema,
televisão. Fluxos positivos.

Seus desejos poderão ser concretizados neste dia, principalmente
se manter-se otimista e mais conﬁante. Hoje é um dia para você fazer um balanço geral do seu comportamento dos últimos tempos.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Aumento de vitalidade, da inﬂuência pessoal e das chances no amor.
No trabalho, poderá surpreender-se com uma possível gratiﬁcação
em dinheiro, proveniente da sua
atividade proﬁssional.

Neste dia, as pessoas ao seu redor
estarão impulsivas e teimosas procurando soluções precipitadas para
um assunto qualquer. Não se deixe
inﬂuenciar. Previna-se contra riscos
de perder dinheiro.

Notáveis probabilidades de sucesso
em questões relacionadas com a vocação, ciência, concurso, empregos,
aumento de vencimento e rendimento. O contato com amigos e conhecidos lhe será útil.

Novos planos para a sua elevação
de cargo, de conhecimentos proﬁssionais deverão ser estudados
agora. De resto, a inﬂuência será
ótima para a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Muito sucesso está previsto para
você, neste período. Terá êxito em
escritos, nos grandes negócios comerciais, e industriais e nos estudos que requeiram grande empenho mental.

Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar
vantagens reais. Evite depender dos
demais tomando suas próprias iniciativas. Tente, inclusive, os jogos, a
loteria e os esportes.

Dia indicado de êxito e sucesso em
todas as coisas que empreender,
principalmente, no trabalho. O amor
estará bastante beneﬁciado, juntamente com a saúde e as relações sociais e pessoais.

Examine com atenção suas possibilidades de se realizar proﬁssionalmente e descobrirá contatos
pessoais e amizades, que poderão lhe ser altamente proveitosos.

Segurança

diariodosudoeste.com.br
26 de janeiro de 2021

Três mortes em dois graves acidentes na PR-281
RepRoDução WhAtsApp

o uno pegou fogo após o acidente e um dos ocupantes do veículo morreu carbonizado
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br
Dois graves acidentes foram
registrados segunda-feira (25), na
PR-281, em Dois Vizinhos, com o
tempo chuvoso. Três pessoas morreram e uma sofreu ferimentos,
sendo socorrida pelo Samu e encaminhada para receber cuidados
médicos.
Pela manhã, uma colisão frontal envolveu um Fiat Uno e um

Ford Ka. Após o acidente, o Uno
saiu da pista e pegou fogo, ficando
completamente destruído. O Corpo de Bombeiros foi ao local e fez
o trabalho de rescaldo.
A ocorrência foi atendida pela
Polícia Rodoviária Estadual (PRE),
Corpo de Bombeiros e Samu. Pelo
que foi levantado pela PRE, o Uno,
da Prefeitura de Verê, tinha sido
furtado na madrugada de segunda-feira. Uma das vítimas fatais foi encontrada nas imediações do veícu-

lo e a outra morreu carbonizada no
interior do Uno. Já o motorista do
Ford Ka foi encaminhado pelo Samu
para receber cuidados médicos.
Segundo a PRE, as vítimas fatais seriam Wesley Carniel, 26
anos, e um adolescente de 17
anos. Um perito do Instituto de
Criminalística fez o levantamento do acidente. Posteriormente, os
corpos dos jovens foram encaminhados para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Francis-

co Beltrão.
O outro acidente ocorreu à
tarde, a cerca de 200 metros do
primeiro. A colisão frontal foi entre um Gol, conduzido por Clair
Caetano de Azevedo, 37 anos, e
um caminhão tanque, utilizado no
transporte de leite, ambos os veículos com placas de Dois Vizinhos.
De acordo com informações
da PRE, o motorista do Gol morreu
no local do acidente. Já o condutor
do caminhão não se feriu.

Polícia Militar apreende 64 pedras de crack em Beltrão
Uma ação da Polícia Militar,
no último final de semana, resultou na apreensão de 64 pedras de
crack, em Francisco Beltrão. Um
rapaz e uma mulher foram presos
em flagrante.
Uma equipe policial estava fazendo patrulhamento, sábado à
noite, pela rua rio Negro, quan-

do avistou um usuário de drogas.
Ao perceber a viatura, o rapaz entrou em uma residência na Travessa dos Pedestres, onde os policiais
perceberam a movimentação de
duas pessoas e que foi jogado um
objeto pela janela.
Durante a abordagem, os policiais identificaram o rapaz e a mu-

lher, que não tiveram os nomes divulgados. Em revista pessoal nos
suspeitos, os policiais encontraram R$ 689,00 em espécie e um
cheque preenchido no valor de R$
3.000,00. No local em que havia
sido jogado o objeto, os policiais
encontraram um recipiente plástica, contendo 64 pedras de crack.

Homem é preso após agredir a
mulher em Mangueirinha
Após denúncias de violência doméstica, um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã de domingo, (25), na comunidade de Morro Alto, em Mangueirinha.
Ele é acusado de ter esfaqueado a mulher
e obrigado ela entrar em um Gol, tomando
rumo ignorado.
Durante as buscas, uma equipe policial localizou o veículo em uma estrada
rural, ocupado por um casal e uma criança. A mulher, de 40 anos, conseguiu sair
do Gol e correu em direção aos policiais,
de pés descalços, apresentando um corte
profundo na mão esquerda.
Ela relatou que foi agredida pelo seu
companheiro no interior da sua residência e ameaçada de morte, sendo obrigada
a entrar no veículo, juntamente com a filha de cinco anos, onde foi levada e mantida em cárcere privado dentro do carro
por mais de uma hora naquela via, longe
da sua casa.
A vítima acrescentou que ela e a filha foram ameaçadas de morte pelo convivente, que estava armado com uma faca
e um facão. O autor das agressões, de 29
anos, confirmou os fatos aos policiais ao
ser preso.
No painel do veículo, próximo ao volante, foi localizada uma faca com 15 centímetros de lâmina, e ao lado do banco do
motorista um facão com 50 centímetros
de lâmina. Já na residência do casal, os

Já no interior da residência, foram
encontrados R$ 24,65 e diversos
objetos de procedência duvidosa.
O rapaz e a mulher foram presos. Ambos foram encaminhados,
juntamente com a droga, dinheiro e demais objetos apreendidos, à
Delegacia da Polícia Civil para as
providências cabíveis ao fato. (AB)

Prisão em Clevelândia
DivulgAção

A faca que o homem utilizou para ferir a
mulher na mão esquerda

policiais encontraram um adolescente de
17 anos, irmão da vítima, o qual teve ferimentos superficiais no pescoço e nas costas, provocados por golpes de faca, desferidos pelo próprio cunhado, após tentar
defender a irmã das agressões.
O homem preso e as vítimas foram encaminhados, juntamente com as armas, à
Delegacia da Polícia Civil.
A mulher também foi encaminhada ao
hospital de Mangueirinha, onde recebeu
atendimento médico, em virtude do ferimento profundo causado em sua mão esquerda. (AB com assessoria)

Um homem procurado pela Justiça foi preso
pela Polícia Militar, no final da tarde do último domingo, em Clevelândia. Ele é acusado de ameaças e
descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Uma equipe policial estava fazendo patrulhamento pela avenida Nossa Senhora da Luz, por volta das 18h15, quando abordou o suspeito. Trata-se
de um homem, de 32 anos, que foi revistado e não
tinha nada de ilícito, mas durante consulta ao sistema, os policiais constataram que havia um mandado
de prisão contra ele, por ameaças e descumprimento de medidas protetivas de urgência. O preso foi entregue na Delegacia da Polícia Civil, estando à disposição da Justiça. (AB)
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PLANTÃO
Lesão corporal

A Polícia Militar foi informada, domingo à noite, que um rapaz
havia sido agredido com golpes de
machadinha em um bar na comunidade de Lagoão, em Chopinzinho.
Quando os policiais chegaram no
local, o jovem, com ferimentos graves na cabeça, estava sendo socorrido pelo Samu. Ele contou aos policiais que foi visitar uma amiga e
um desafeto dele começo agredi-lo com golpes de machadinha na
cabeça, mas houve a intervenção
de pessoas que estavam no local. O
acusado não foi localizado. A vítima
foi encaminhada para receber cuidados médicos.

Violência doméstica

Uma mulher, com o filho no
colo, foi agredida pelo seu convivente no último final de semana,
em Planalto. A vítima disse a Polícia Militar que o homem ameaçou
matar ela e seu filho com uma faca.
Ele fugiu do local levando a faca e
o celular da mulher, com o carregador. Durante as buscas, os policiais
localizaram o agressor, que foi entregue na Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis ao
fato.

Embriaguez ao
volante

A Polícia Militar foi acionada,
no último sábado, para atender um
acidente na rua Fortaleza, em Francisco Beltrão. O condutor de um
Fiat Tipo, colidiu contra uma moto
causando ferimentos no condutor.
Após o acidente, ele entrou num
bar, onde foi localizado pelos policiais e submetido ao teste de etilômetro, comprovando a embriaguez
ao volante. Ele foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil.

Retenção
de motos

A Polícia Militar reteve 19 motos em operação de trânsito realizada no último domingo, em Cruzeiro do Iguaçu. Além de infrações de
trânsito, os policiais estão combatendo aglomeração de pessoas com
a Operação Verão nos alagados do
rio Iguaçu. Foram abordadas 40 pessoas e 29 motociclistas, sendo que
19 motos apresentavam irregularidades e foram retidas.
.
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JOGO LIMPO
Mundial de
Handebol

A seleção brasileira masculina encerou a sua participação no Mundial de Handebol com a primeira vitória na
competição. Na segunda-feira, no Egito, bateu fácil o Uruguai por 37 a 17, tendo ido ao
intervalo em vantagem de 18
a 7. O duelo foi válido pela rodada final do Grupo I da segunda fase. O Brasil entrou em
quadra já eliminado do Mundial. Na etapa inicial do torneio, a seleção somou dois
empates, contra Espanha (29 a
29) e Tunísia (32 a 32), e uma
derrota, para a Polônia (33 a
23). Ainda assim, se classificou em terceiro lugar no Grupo B. Depois, então, perdeu
mais duas vezes, para Hungria
(29 a 23) e Alemanha (31 a 24),
o que provocou a eliminação
antes mesmo do confronto
com a seleção uruguaia. Agora, ao menos somou o primeiro triunfo, fechando a participação no Grupo I com três
pontos e na quinta colocação
entre os seis participantes. Já
no Mundial, disputado por 32
seleções, o Brasil foi o 19º. No
duelo com o Uruguai, José Luciano foi o artilheiro ao marcar
sete gols pelo Brasil. Rogério
Moraes e Rudolph Hackbarth,
ambos com cinco, e Guilherme Torriani e Gustavo Rodrigues, ambos com quatro, foram os outros destaques da
equipe no confronto.

Chelsea demite
Lampard

O Chelsea anunciou na
segunda-feira a demissão do
técnico Frank Lampard. A saída ocorre no decorrer da sua
segunda temporada à frente do clube, sem conseguir
repetir o sucesso que teve
como um dos maiores jogadores da história do time,
na sua primeira experiência
como treinador na elite do futebol da Inglaterra. Com cinco derrotas nos últimos oito
jogos no Campeonato Inglês,
o Chelsea caiu para o nono lugar, apesar de o clube ter investido quase US$ 300 milhões (aproximadamente R$
1,64 bilhão) em reforços para
a temporada. O Chelsea disse que as performances não
mostraram “qualquer caminho claro para melhoria”, tornando necessária uma mudança de técnico. “Esta foi
uma decisão muito difícil para
o clube, até porque eu tenho
um excelente relacionamento pessoal com Frank e tenho
o maior respeito por ele”, disse o proprietário do Chelsea,
Roman Abramovich. “Ele é
um homem de grande integridade e tem o mais alto nível de ética no trabalho. No
entanto, nas atuais circunstâncias, acreditamos que é
melhor mudar o técnico”,
completou.
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Abner comemora melhor atuação pelo Furacão
Abner foi uma das grandes figuras da vitória do Athletico sobre o Flamengo, por 2 a 1, no
domingo (24). O lateral-esquerdo marcou o primeiro gol do Furacão na partida e foi uma peça
sempre presente tanto no apoio ao ataque quanto na marcação.
Após a partida, o camisa 16 concordou
com as avaliações de que esta foi sua melhor
apresentação com a camisa rubro-negra. “Pelo
gol e por ter mostrado um bom poder ofensivo, acredito que sim. Teve alguns jogos em que
tive a oportunidade também, mas não concluí
em gol. Acredito que foi meu melhor jogo pelo
Athletico sim”, disse.
Abner garantiu que ainda tem muito a
mostrar em campo e que eventuais críticas não
irão abalá-lo. “O jogador sempre vai ter críticas. Se estão me criticando sabem que eu tenho algo para dar. Sei da minha capacidade, do
meu potencial e que meu futebol iria aparecer
a qualquer momento. Tenho muito a dar ainda
e estou buscando. Sei lidar muito bem com as

críticas”, ressaltou.
O lateral também falou sobre a importância
para a equipe do meia Nikão, autor da assistência para o seu gol. “Todos aqui no Athletico sabem da importância do Nikão dentro de campo.
Sabemos da característica que ele tem, de trazer
essa bola para dentro, de reter bem a bola. A gente que joga do lado oposto, tem que ficar esperto para aproveitar as oportunidades”, destacou.
Para Abner, o Athletico vai continuar lutando até o fim do campeonato pelo objetivo de voltar à Libertadores. “É o nosso objetivo. Hoje estamos poucos pontos atrás e ainda pode formar
o G8 ou o G7. Temos esse objetivo até o fim da
temporada e vamos buscar. Temos agora um
confronto direto contra o Ceará e vamos buscar
esses pontos”, concluiu. (Assessoria)

José TramonTin

o lateral-esquerdo abner
disse que ainda tem muito
a mostrar em campo

Brandalize vence o Campeonato Catarinense de Kart
Pilotos de Pato Branco disputaram, no último final de
semana, o Campeonato Catarinense de Kart 2021, em Concórdia. Destaque para Lucian Brandalize, campeão da categoria sênior B.
A competição, disputada em uma única etapa, reuniu pilotos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Além de Brandalize, também chegaram ao pódio outros
dois pato-branquenses. Eloy Lattmann ficou em 2º lugar
nas categorias F4 sênior e na super sênior máster. Já Diego
Balan ficou 3º lugar na categoria sênior B.
Lucian Brandalize, que é o presidente do Kart Clube
de Pato Branco, informou que os pilotos seguem se preparando para o Campeonato Municipal de Kart, que será disputado em várias categorias. A primeira estava da competição será realizada no mês de março, no Kartódromo
Municipal Ayrton Senna da Silva. (AB)
Lucian Brandalize sagrou-se
campeão na categoria sênior B

Felipão deixa o comando do
Cruzeiro antes do fim da Série B
Estadão Conteúdo
O técnico Luiz Felipe Scolari deixou o comando do Cruzeiro na segunda-feira. Em nota oficial, o clube afirmou que
a decisão foi tomada “em consenso”. O treinador assumiu o
comando do time em outubro de 2020 e ajudou na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro,
mas ficou longe de conseguir o acesso para a elite nacional.
Por meio de sua assessoria de imprensa, Felipão valorizou o trabalho realizado nesta segunda passagem pelo
clube. “Quando em outubro recebi em Porto Alegre o presidente Sérgio e diretoria, eu disse sim ao plano de construção de um novo Cruzeiro EC. Sabia do desafio que era
recuperar o time na Série B. Naquele momento havia uma
grande ameaça de queda para a Série C. Todos nós naquela
reunião assumimos o compromisso com este projeto. Um
trabalho organizado onde todos deveriam dar sua contribuição, cada um no seu setor. Aceitei retornar com enorme
prazer em ajudar e trabalhar pelo clube. Conseguimos recuperar o time na Série B”.
Felipão comandou o Cruzeiro em 21 partidas, com
nove vitórias, oito empates e quatro derrotas. Considerando as duas passagens, o treinador tem ao todo 49 vitórias,
31 empates e 16 derrotas à frente do time celeste.
No comunicado divulgado em seu site oficial, o Cruzeiro “agradece e reconhece todo o trabalho, dedicação e profissionalismo de Felipão e seu staff para com o Clube neste momento importante, e deseja toda sorte e felicidade ao
técnico campeão do mundo e sua comissão”.
Com 48 pontos, o Cruzeiro ocupa a 12ª posição na Série B. O time ainda tem um compromisso a fazer no torneio, na próxima sexta-feira, diante do Paraná, fora de casa.
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Inter dispara na liderança do Brasileirão
Divulgação

Edenilson, em cobrança de pênalti, fez o gol da vitória do Colorado
Estadão Conteúdo
O Internacional virou
para cima do Grêmio e deu
um passo importante rumo
ao título do Campeonato Brasileiro com dois gols
marcados em menos de
10 minutos para o apito final. Com o triunfo por 2 a
1, domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o
time colorado, além de disparar na liderança, quebrou
uma sequência de 16 jogos
de invencibilidade do ar-

quirrival, alcançou o oitavo
triunfo seguido e quebrou
um tabu de 11 partidas sem
vencer o Gre-Nal.
No duelo entre o melhor ataque contra a defesa
menos vazada, o time que
chegou aos 55 gols no Brasileirão levou a melhor. Já
o Grêmio tomou o seu 27º
gol no torneio.
O Tricolor abriu o placar aos 30 minutos do segundo tempo. Diego Souza deixou Jean Pyerre livre

para marcar. Quando todos
esperavam uma vitória do
Grêmio, o panorama mudou completamente. O técnico Abel Braga mexeu e o
uruguaio Ábel Hernández,
aos 45 minutos, recebeu de
Cuesta e cabeceou para deixar tudo igual.
E não acabou aí. Edenilson tentou a cabeçada e
viu a bola bater no peito de
Kannemann e depois no
braço. O árbitro paulista
Luiz Flávio de Oliveira as-

sinalou pênalti. O próprio
volante foi para a cobrança e confirmou o triunfo
do Internacional, aos 52
minutos.
Com o resultado de domingo, o Internacional continua na liderança, agora
com 62 pontos contra 58
do vice-líder São Paulo. O
Grêmio, por outro lado, perdeu a oportunidade de encostar nas primeiras posições e ficou estacionado em
sexto, com 51 pontos.

Alison reforça o Santos na final da Libertadores
Estadão Conteúdo
A volta do Santos aos
treinos, após a derrota por 4
a 3 para o Goiás, foi com ótima notícia para o clube. Na
segunda-feira, o volante Alison, recuperado do coronavírus, participou da atividade no CT Rei Pelé, indicando
que terá condições de enfrentar o Palmeiras, sábado,
no Maracanã, na decisão da
Copa Libertadores.
Livre da covid-19, Alison passou por exames car-

diológicos para ser liberado aos treinos no Santos. E
como foi aprovado, pode realizar as atividades preparatórias até a final. Exame feito no dia 15 detectou que o
meio-campista havia contraído a doença. Desde então,
ele vinha realizando período
de isolamento.
Se não sofrer baixas até
a final por lesão ou novos
casos de coronavírus, o time
só não poderá contar com o
volante Jobson, que sofreu

grave contusão no joelho,
no confronto no Maracanã.
Assim, o Santos deve
encarar o Palmeiras com a
seguinte formação: John;
Pará, Lucas Veríssimo, Luan
Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Lucas
Braga; Marinho, Kaio Jorge
e Soteldo.
Os titulares do Santos
vão ser poupados no duelo com o Atlético-MG, nesta terça-feira, no Mineirão,
pelo Campeonato Brasileiro.

E eles nem serão relacionados por Cuca para a viagem
a Belo Horizonte.
Da capital mineira, os
suplentes do Santos vão viajar ao Rio na quarta-feira,
mesma data em que os titulares deixarão a Baixada, seguindo para a capital fluminense. Será lá, portanto, que
o elenco santista estará novamente completo, realizando os últimos treinos de
preparação para o decisivo
confronto com o Palmeiras.
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O jogo Corinthians x Bragantino não tinha terminado até o fechamento dessa edição
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Domingo
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Bahia (16h)
Fortaleza (17h)
Bragantino (18h15)
Athletico-PR (19h)
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Palmeiras
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17 de fevereiro
Santos

x

Corinthians (19h)

Brasil lidera ranking de
venda de jogadores
Estadão Conteúdo
Relatório da Fifa sobre operações de compra e venda de jogadores realizadas em 2020 confirma o Brasil
como principal fornecedor de mão de obra no mercado mundial do futebol mesmo em meio à pandemia. No
ano passado, foram 2.008 transações envolvendo atletas
brasileiros. O número é mais do que o dobro do que o segundo país no ranking, a Argentina, com 899 negociações de seus atletas.
Segundo o relatório da Fifa, em 2020 foram registradas 17.077 transferências em todo o mundo, uma redução de 5,4% em relação a 2019 (18.047), devido à
covid-19. Foi a primeira queda em dez anos, mas, ainda assim, os números de 2020 foram superiores aos de
2018 (16.547).
As transações envolvendo jogadores brasileiros foram também as que mais movimentaram dinheiro em
todo o mundo: US$ 734 milhões (R$ 4 bilhões). Em seguida, estão os atletas espanhóis com US$ 612 milhões
(R$ 3,5 bilhões).
A maior transação envolvendo um jogador brasileiro em 2020 foi a venda do volante Arthur do Barcelona
para a Juventus por US$ 85 milhões (R$ 464 milhões). O
que chama atenção é que dois anos antes o clube catalão
havia pago ao Grêmio US$ 48 milhões (R$ 262 milhões)
pelo jogador. Ou seja, houve valorização de quase 90%.
“Jogador brasileiro é commodity. Fazendo uma comparação, é como vender minério de ferro para os europeus transformarem em aço. Você vende um jogador por
R$ 10 milhões e dois anos depois eles revendem por R$
80 milhões. Os europeus já aprenderam que, se você detecta um talento aqui no Brasil e o aperfeiçoa, pode lucrar muito em um curto prazo”, analisa Marcelo Robalinho, empresário de mais de 60 jogadores de 15 países.
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Abstenção recorde marca segundo dia
de aplicação do Enem
Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

No último domingo (24)
foi realizada em todo o território nacional a segunda
etapa do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). E assim como no primeiro dia de
provas, aplicadas no dia 17
de janeiro, a abstenção foi
novamente recorde.
De acordo com dados
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
dos cerca de 233 mil estudantes aptos a fazer a segunda prova do Enem no
Paraná,
aproximadamente 105 mil compareceram
aos locais de prova. Ou seja,
apenas cerca de 45% dos estudantes aptos compareceram aos locais de prova.
O número seguiu a tendência nacional. Também
segundo o Inep, 3 milhões
de pessoas faltaram a prova, fazendo a abstenção subir para 55,3%.
Em Pato Branco as pro-

vas foram aplicadas em três
locais: UTFPR, Unidep e Colégio Estadual Agostinho Pereira. Não foram divulgados
números da abstenção especificamente na região, porém, relatos confirmaram a
baixa presença.
A estudante Alana Moraes foi uma das pessoas
que decidiu não prestar o
Enem. Ela conta que a pandemia de covid-19 foi uma
das principais razões, pois
ela julga que ao realizar a
prova estaria exposta a um
grande risco de contaminação. Alana também considerou a necessidade de se
deslocar de sua cidade, Honório Serpa, até Pato Branco, e também o fato de que
ela não pretende prestar
vestibular em 2021.
“Houve uma desistência
grande na minha sala”, contou André Zandonai. Ele realizou a prova em Francisco
Beltrão para participar dos
processos de seleção para
um curso superior, em especial o curso de nutrição

na Unioeste, em Francisco
Beltrão.
O participante Eduardo
Ruaro fez a prova em Pato
Branco. Seu objetivo com o
teste é participar de processo seletivo para entrar no
curso superior de ciências
sociais. Eduardo conta que
a participação no último domingo foi mais baixa do que
no primeiro dia de prova.
Ele comentou também
sobre como o ensino híbrido, adotado em 2020 por
conta das medidas de prevenção a covid-19 afetaram sua preparação. “Estudar por um ambiente virtual
é muito diferente, e não tive
como me preparar para isso
de forma descente. Isso gerou muita falta de atenção
e dificuldade para acompanhar a aula”, contou.
“2020 foi meu último
ano de ensino médio e foi
bastante complicado porque, como eu fazia curso técnico, muitas matérias envolviam muito mais
a prática do que a teoria, e
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a aprendizagem foi bastante afetada por conta do isolamento”, conta a participante Maiara Fianco, sobre
seus meses de preparação.
Ela prestou o Enem também
visando a universidade, pensando nos cursos de engenharia florestal ou ciências
biológicas.

Reaplicação

Segundo o Inep, os participantes que se sentiram
prejudicados por problemas
logísticos durante a realização do Enem 2020, aplicado em janeiro de 2021, poderão solicitar a reaplicação
da prova até a próxima sexta-feira (29). O encaminhamento não é automático e
deve ser realizado na página do participante.

“Pandemia de
covid-19 foi um
dos principais
fatores para a
desistência
da prova”

A
NO SISTEMA
CON
TE
CE

No Brasil, mais da metade dos participantes aptos não
compareceram

informe publicitário

FECOMÉRCIO PR

A CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL SINDICAL
FACULTATIVA É ÓTIMA PARA VOCÊ E SEU NEGÓCIO.
É a hora de garantir a manutenção das atividades das nossas entidades de classe.
A Lei nº 13.467, sobre a Reforma Trabalhista, trouxe várias mudanças na legislação, e a Contribuição Sindical, a maior fonte de renda das entidades sindicais, passou a ser facultativa,
conforme dispõe o art. 578 da CLT. Tal dispositivo é perverso, mas pode ser neutralizado pelos
próprios empresários, interessados nos serviços prestados pela Fecomércio Paraná. Portanto,
é essencial que todos continuem a contribuir, porque a entidade sindical patronal é a que
representa a sua empresa.
Veja a seguir como a Contribuição Empresarial Sindical
facultativa é importante para o seu negócio. Você ganha:

• Certificado de Associado ao Sistema Fecomércio PR
e sindicatos empresariais filiados;
• Orientação jurídica, tributária, econômica e de comércio exterior;
• Representação em órgãos públicos e conselhos;
• Certificado de origem para comércio exterior;
• Certidão de exclusividade para concorrências públicas;
• Pesquisas e sondagens conjunturais do comércio e serviços;
• Assessoria para acompanhamento de projetos legislativos
no âmbito estadual e federal;
• Seminários, palestras, simpósios e congressos na Câmara da
Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG).

Para emitir a sua guia, acesse: WWW.FECOMERCIOPR.COM.BR
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Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central
de Pato Branco!! Com 98.10 m²
de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozinha com churrasqueira Banheiro social, Área de serviço
2 elevadores 1 vaga de Garagem
Ótimo acabamento, (laminado e
porcelanato) Área de lazer completa Salão de festas. Playground
com campo de futebol. Fica situado ao lado da Prefeitura Municipal, próximo de mercado, hospital e uma quadra da praça central
e igreja Matriz. Valor: 1.250,00+
condomínio (170,00). Maiores informações: Mariely Corretora de
Imóveis e Realize Correspondente Caixa, Creci 32792. Contato: (46) 99105-8064. Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, Em
frente ao Patão Supermercado.
--------------------Apartamento Locação Edifício San
Marino Rua Barão do Rio Branco
Centro. 01 suíte, 02 dormitórios,
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Classificados

sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 02 vagas de garagem por apartamento, Medidor
de Água e Gás individual, sacada com churrasqueira e ponto de
gás, plataforma de elevação para
portadores necessidades especiais, salão de festas com playground, água quente em todos
os ambientes, ponto de ar condicionado em três ambientes. Creci
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Aluga-se Apto Edifício Jardim Europa com uma suíte mais dois
quartos, sala com dois ambientes, cozinha totalmente mobiliada, área de serviço, garagem
.www.joaresbrasil.com.br
Creci f 12.632. Fone (46) 999720112
--------------------Atkrom Empreendimentos – Aluga – Apartamento Novo no Edíficio Aliane Tonial, com 3 quartos,
sala e cozinha, WC social, sacada com churrasqueira, 1 caga
de garagem, área de 76 metros R$ 1.300,00.+ Taxas Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: AP875

--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Aluga: Ótimo Apartamento, Localizado no Edifício Ana Luíza, Rua
Tapejara, 346, apartamento 602,
Centro. Possui: Uma suíte + 02
quartos; Sala; Cozinha com armário; Banheiro social; Área de serviço, churrasqueira Uma vaga de
garagem. Valor: R$ 1.250,00 já
com desconto por pontualidade.
Tratar: (46) 3225 2204. (46) 9 99076247 (watsapp) CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 502 B, localizado na
Rua caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,75 m², sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01 bwc social,
01 área de serviço, 01 suíte, 01
quarto, 01 vaga de garagem. Valor da locação R$ 1.100 + taxas
Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga apartamentos
Studios.
Localizado na Rua Itacolomi n° 830, esquina com a Rua Caramuru,

centro, área Privativa de 37,00
m², sendo 01 cozinha planejada, 01 bwc. Valor da locação R$
1.100,00. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 702 A, localizado na Rua
caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,25 m²,
sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01
bwc social, 01 área de serviço, 01
suíte, 01 quarto, 01 vaga de garagem. Valor da locação R$ 1.100,00
+ taxas. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Padoan Filho - Localizado Na Rua Jaciretã - 465
Centro- (em frente ao Teatro Municipal). Apartamento - 201 -B, composto de 03 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço,
e garagem. Aluguel R$ 820,00 +
cond. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Apartamento - 101 E 203 – Localizado Na Rua Itabira, Nº 1789,
Centro. Composto de 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
área de serviço e garagem. Aluguel R$ 900,00 + cond. - (cada).
Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Aldemar Cattuci
– Localizado Na Rua Tapajós Nº
513 Centro - (em frente ao INSS),
de frente pra rua. composto de
01 suíte + 02 quartos, sala ampla com sacada, banheiro social,
cozinha, área de serviço com sacada e churrasqueira e garagem.
Aluguel R$ 1.400,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Oferta para investidor ou para morar. Apartamento com 3 quartos,
dois banheiros, sala ampla em L,
com sacada, cozinha, á.sço, e uma
vaga de garagem. Cond. com área

de lazer. Elevador. Centro próximo
Colégio Vicentino e OAB. Valor R$
255.000,00 somente dinheiro. Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Oferta de R$ 345.000,00 por R$
315.000,00. Com 3 quartos, sendo suíte com roupeiro planejado, sala ampla com sacada e
churrasqueira, cozinha planejada, banheiro social, á. sço., garagem. Elevador, localizado no
Centro. Próximo do Supermercado Super Polo rua Guarani. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo apartamento no Edifício
Ana, localizado na Rua Aimoré
esquina com Itabira. Com 3 dormitórios, sendo uma suíte completa mobiliada, banheiro com
balcão, box em vidro temperado
e grande banheira de hidromassagem. Mais dois dormitórios menores, e um banheiro social com
balcão. Sala ampla com lareira, duas amplas sacadas sendo
uma com churrasqueira e mobiliada. Cozinha e área de serviço
também montadas com mobília,
2 vagas de garagem separadas, e
depósito. Tratar (46) 9 9132-6238
--------------------Vende-se estúdio na cobertura nº
801 Edifício Topázio. Contendo
42,43m² privativo. Interessados tratar pelo whatsapp (46) 99101-3174
--------------------Vende-se apartamento na planta
localizado no centro. Valor de entrada baixo assumindo restante direto com a construtora com parcelas baixas. Tratar no 46 991013174
--------------------Vende-se: apartamento no residencial Leoní: Rua Tapejara
n.º314, centro; 01 suíte mais 02
dormitórios, 01 banheiro social,
01 sala de tv / jantar, churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga
de garagem privativa. - móveis
sob medida, 03 apartamentos por
andar, excelente privacidade, teto
com rebaixamento em gesso, elevador, salão de festas na cobertura. R$ 320.000,00. Telefone: (46)
3025-3557 / Whatsapp (46) 999714087 / 9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
------------------Vende-se apartamento semi mobiliado 267,00 m² no Ed. Vêneto,
Centro da cidade de Pato Branco – Pr. Suíte com sacada ampla
e closet, 03 salas, 04 banheiros,
02 quartos, 02 vagas de garagem com depósito, churrasqueira com espaço gourmet. Valor
R$ 790.000,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
------------------Ciro Imóveis Vende: Apartamento no Edifício Esmeralda na Rua
Itabira esquina com a Rua Itapuã
- 01 suíte mais 02 quartos, lavabo, espaço gourmet com churrasqueira e fechamento sistema reiki,
02 vagas de garagem. A partir de
R$ 460.000,00. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Ed. Luiza 113 m², 2 quartos revitalizado, com garagem. Valor: R$
299.000,00. Tratar: Tel. 9 8404 0568
/9 8404 0572. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Ederson Imóveis vende apartamento novo com 02 quartos, sala
02 ambientes, bwc, cozinha, lavanderia e garagem individual. Oferta: R$ 215.000,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma
visita e confira: (46) 3225-4150
/ 99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Apartamento no centro de Pato
Branco, na rua Paraná, com área
total de 268 metros e construída
de 190 metros 2 vagas de garagem, sala de estar separada, sala
de jantar, sala de tv, cozinha com
móveis já planejados, churrasqueira espaço gourmet, sacada fecha-

da com vidro, área de empregada,
2 quartos , 1 suíte com hidromassagem, salão de festas, balcão
para dormitórios, armários nas dependências, apartamento bem localizado e ótima vista da cidade.
Valor: R$ 790.000,00. Fones: (46)
3025-4901, (46) 99116-0809 (Aliane) CRECI: 15943F / CNAI: 09827.
Confira nosso site: www.atkrom.
com.br. Referência:
AP876
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento Espaço confortável, excelente localização no
centro de Pato Branco próximo a
comércios, restaurantes, hospitais. Ambiente tranquilo sendo 2
apartamentos por andar. Vidros
duplos que permite desfrutar uma
noite tranquila. Varanda com churrasqueira e abertura móveis. Possui 3 suítes, sendo 1 master com
closet. 2 salas, 2 banheiros, 2 vagas para garagem. Infraestrutura de lazer completa, ideal para
confraternização com amigos e
famílias com crianças. Contém
espaço Gourmet com Churrasqueira, Academia, Brinquedoteca e Salão de Jogos. Área privativa 163 m²; Área de garagem 25
m²; Área total 193 m². Endereço:
Rua Araribóia, 282, Centro, Pato
Branco, Paraná. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento Seguro, ambiente agradável, com cômodos
amplos e confortáveis. Conta com
1 Suíte + 2 Quartos, Sala de estar,
Sacada com churrasqueira, Cozinha, área de serviço, 1 Garagem
coberta. 91 M² Área construída e
82 M² Área privativa. Localizado
no Condomínio residencial Maria
Eduarda, bloco IV. Apartamento
N°13, 4° andar. Bairro PinheirinhoPato Branco. Valor: R$ 230.000,00
Mais informações (46) 99912
30 45 e pelo site www.faverocorretores.com.br

Atkrom Empreendimentos – Aluga – Barracão ótima Localização
de frente a Rodovia sentido Vitorino, com Mezanino, 3 salas para
escritório, 2 banheiros, grande espaço interno, área total de 2,177
metros e construída 1.100 metros.
Loteamento Indústrial Smaniotto
Valor: R$ 10.000,00. Aluguel Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: CA826

Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casa – Localizada Na Rua
Dos Pica Paus Nº 61 Bairro Planalto. Casa de alvenaria composto de 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, cozinha, área
de serviço, churrasqueira e garagem.
Aluguel R$ 750,00. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Habitar Aluga: Sobrado 113 localizado no bairro São Luiz em Pato
Branco – PR. Possui 03 quartos
sendo 01 deles suíte; 01 banheiro; 01 lavabo; 01 vaga de garagem; Aluguel: R$ 2.200,00 + taxas. Código 198. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar Aluga: Casa 1742 localizada na Rua Araribóia bairro La Sal-
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le em Pato Branco – PR. Possui 02
quartos; 01 banheiro; 01 vaga de
garagem; Aluguel: R$ 800,00 +
taxas. Código 492. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.

Vende-se 02 casas, Rua Tocantins com Valdemar Viganó, 561, 1/2 quadra da Avenida Tupi próximo ao centro,
terreno de 300 metros. Valor: R$ 300.000,00. Contato: Joacir (46) 9 9125-4277.
--------------------Vende Casa no Bairro São Cristovão. Oferta de R$ 185.000,00
por R$ 160.000,00. Rua Gonçalves Dias, 1307. Tratar 46Creci
1.530-J
9-8404-0568
--------------------Sobrado bairro Sta. Terezinha.
Suíte c/roupeiro planejado, mais
dois quartos amplos (sacada),
cozinha com móveis planejados,
parte inferior com salão de festas, imóvel com 144 m². Estuda-se terreno como parte de pagamento. Rua Casemiro de Abreu,
próximo Res. Alexandre´s. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo excelente casa no bairro Cristo Rei próxima da UPA,
aceita apartamento de menor
valor, com: 3 dormitórios, sendo uma Suíte c/ closet, Lavabo
e banheiro social, mezanino Lareira Cozinha em conceito aberto Varanda com churrasqueira
Pergolado de madeira 03 vagas
de garagem. Pisos em porcelanato e laminado de madeira Aquecimento de água a gás,
Área construída: 160,22 m².
Área de terreno: 361,94 m². Próximo da UPA. Bairro Cristo Rei.
Pato Branco. Agende sua Visita!! Realize Correspondente Caixa e Mariely Corretora de Imóveis. Creci 32792. Telefone: (46)
98800-9572 ou (46) 99105-8064
Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vende-se casa mista com 75
mts contendo sala, copa, cozinha, bwc social, 03 quartos sendo 01 deles suíte. Lote
de 360 mts com sobra no terreno
para
futura
construção. Valor: R$ 214.000,00.
Interessados entrar em contato pelo fone 46 9 99131420
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Casa com ótima estrutura com 94,49 M² averbados mais 15 m² de área de serviço (sem averbação). Contendo
3 quartos sendo 1 com sacada,
sala, cozinha, 2 banheiro, lavanderia e garagem com churrasqueira. Ótima localização, local
calmo e seguro, toda murada
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com grades. Endereço: Rua Leduir Viganó, bairro São Luiz. Pato
Branco- PR. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Vendo ótima casa nova, com
60 m², na entrada do Bairro São Francisco, a uma quadra do pinheiro da Rua Tocantins, com fino acabamento.
Com 3 quartos, sala, cozinha,
área coberta para lavanderia,
churrasqueira privativa coberta e duas coletivas, em condomínio fechado. Ótima localização e segurança. 30% de
entrada e o restante financiado na Caixa ou outros bancos. Fone: (46) 99972-1340
--------------------Sobrados no Fraron, próximo antiga Ass. Cattani. Fino padrão
construtivo. De R$ 360.000,00 à
R$ 450.000,00. Rua Augustinho
Tatto e Dozolina Dagios. Prontos para entrar e morar! Tratar
46-9-8404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo Casa em Alvenaria no Bairro Santa Terezinha, Sendo: Área
Total: 190,00 m², Área Terreno:
450,00 m², 01 suíte com hidromassagem, 02 quartos, sala c/
lareira e ar condicionado, cozinha, banheiro social, edícula, piscina c/aquecimento solar, sistema de água quente R$ 600.00
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
--------------------Vende-se: casa no bairro Parzianello: 02 suítes + 02 demi-suítes,
02 lavabos,01 sala de tv com lareira, 01 sala de jantar, 01 jardim interno, 01 salão de festas, 01 despensa, 01 lavanderia, 03 vagas de
garagem, 01 piscina. Casa com
laje, coberta com telha, encanamento para água quente, aquecimento solar da piscina, ar condicionado, móveis planejados,
aberturas em alumínio, portas
em laca, piso cerâmica e laminado. Telefone: (46) 3025-3557
/ Whatsapp (46) 99971-4087 /
9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR.
--------------------Casa à venda no Vila Izabel com
cozinha, sala conjugada, escritório, WC social, 01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com
churrasqueira, lavanderia, dispensa, com 150,00m² construído e
84,39m2 averbado mais espaço
para construir piscina, toda murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
-------------------Ederson Imóveis vende casa semimobiliada, com 02 quartos, sala
de estar, sala de jantar, bwc, cozinha, lavanderia, garagem e deck
com churrasqueira. Ficam móveis sob-medida. Bairro Vila Isabel. Oferta: R$ 260.000,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma
visita e confira: (46) 3225-4150
/ 99933-5074. Mais opções em:

www.edersonimoveis.com.br
-------------------Ciro Imóveis Vende: Sobrado no bairro Fraron: 03 dormitórios, sacada, banheiro social, sala de tv/jantar, cozinha,
lavabo, churrasqueira, lavanderia,01 vaga de garagem. Valor R$
290.000,00. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Casa com ótima estrutura com 94,49 M² averbados mais 15 m² de área de serviço (sem averbação). Contendo
3 quartos sendo 1 com sacada,
sala, cozinha, 2 banheiro, lavanderia e garagem com churrasqueira. Ótima localização, local
calmo e seguro, toda murada
com grades. Endereço: Rua Leduir Viganó, bairro São Luiz. Pato
Branco- PR. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Casa com ótima estrutura com 94,49 M² averbados mais 15 m² de área de serviço (sem averbação). Contendo
3 quartos sendo 1 com sacada, sala, cozinha, 2 banheiro, lavanderia e garagem com churrasqueira. Ótima localização,
local calmo e seguro, toda murada com grades. Endereço: Rua
Leduir Viganó, bairro São Luiz.
Pato Branco- PR. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Ciro Imóveis Vende: Casa na
Rua Silvestre Ambrósio Franchin,
n.º 63, bairro Fraron 03 dormitórios, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 01 vaga de garagem. Valor
R$ 240.000,00, aceita terreno de
menor valor como parte de pagamento. E mail: atendimento@ciroimoveispb.com.br, endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende – Casa no Loteamento Paulafonso, com 2 quartos, sala, Cozinha, 1 banheiro, grande área
de terreno, com 295 metros total
e de casa construída 56 metros.
Valor: R$ 180.100,00 . Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: CA864
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Casa em alvenaria no bairro Amadori, com Cozinha, sala
de jantar, sala de estar, lareira, 1
suíte, 2 quartos, 2 vagas de garagem, piscina com aquecimento solar, aquecimento de água,
localizada próximo ao centro.
Área total de 450 metros e construída de 190 metros. Valor: R$
600.000,00. Fones: (46) 3025-

4901, (46) 99116-0809 (Aliane)
CRECI: 15943F / CNAI: 09827.
Confira nosso site: www.atkrom.
com.br.
Referência:
CA863
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Sobrado, com 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar, cozinha,
1 banheiro, 1 vaga de garagem,
lavanderia. Área total de 64 Metros. Valor: R$ 185.000,00. .Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: SO861
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa com ótima estrutura com 94,49 M² averbados mais
15 m² de área de serviço (sem
averbação). Contendo 3 quartos
sendo 1 com sacada, sala, cozinha, 2 banheiro, lavanderia e garagem com churrasqueira. Ótima
localização, local calmo e seguro,
toda murada com grades. Endereço: Rua Leduir Viganó, bairro São
Luiz. Pato Branco- PR. Agende sua
visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
CRECI: 15943F / CNAI: 09827.
Confira nosso site: www.atkrom.
com.br. Referência:
AP879

Vende-se linda chácara na Comunidade de São João Batista,
zona rural de Pato Branco-PR,
á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m² contendo: casa em alvenaria, galpão
para carros e trator, galpão
para gado leiteiro, 4.500m² de
aviários construídos com equipamentos para galinha poedeira, três casas de madeira.
Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como parte
do pagamento. Contato: (46)
98801-5115 (whatssap) ou
(46) 99129-0548 (whatssap).
--------------------Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em
Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na
beira do Rio Chopin, possui sobrado misto com 200m² e uma
casa de madeira de 100m², contém mais de 200 pés de frutas de
várias espécies e uma água composta de 25%de mineral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Chácara Apartamento no Centro de Pato Branco medindo 114
metros provado e total com 170
metros, com 1 sala , cozinha com
móveis planejados, 1 lavanderia, 2 quartos, 1 suíte, 1 banheiro social, 1 vaga de garagem privilegiada ao lado da porta de
entrada, espaço gourmet com
churrasqueira,
apartamento
bem localizado ao lado da Unimed de Pato Branco . Valor: R$
500.000,00. Fones: (46) 30254901, (46) 99116-0809 (Aliane).

Famex imobiliária aluga sala 01,
localizado na Rua Itabira, n° 1402,
centro, área privativa de 120,00
m², sendo 01 copa, 02 bwc, mezanino. Valor da locação R$ 4.200,00
+ taxas. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Sala Comercial, localizado na Rua Itabira,
n° 1414, centro, área privativa de
240 m², sendo 01 copa, 02 bwc,
mezanino. Valor da locação R$
7.850,00 + taxas. Consulte-nos no
site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Atkrom Empreendimentos – Vende – Ponto Comercial na Avenida Tupí de Pato Branco, com
3 resfriador, 1 geladeira, 7 mesas se Sinuca, 1 fritadeira 18 Litros, Forno Micro ondas. Valor:
R$ 120.000,00. Fones: (46) 30254901, (46) 99116-0809 (Aliane)
CRECI: 15943F / CNAI: 09827.
Confira nosso site: www.atkrom.
com.br. Referência:
PO878
------------------Habitar Aluga: Quiosque 36 localizado no Uno Shopping no Centro em Pato Branco – PR. Possui
37 m²; Aluguel: R$ 700,00 + taxas. Código 482. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp

(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
------------------Habitar Aluga: Sala comercial localizada Rua Assis Brasil bairro Brasília em Pato Branco
– PR. Possui 175 m² e 02 banheiros; Aluguel: R$ 3000,00 + taxas. Código 478. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.

Vende-se loja em área central,
com toda estrutura de funcionamento, com estoque em roupas,
presentes, artigos de artesanatos, bebidas e perfumes em geral.
Atendendo seus clientes a 8 anos.
Aceita como forma de pagamento carro ou terreno Valor sob consulta. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
------------------Vende-se ou permuta - se quatro conjuntos comerciais no Edifício Caramuru Center, todo 5º
andar, em Pato Branco. Em frente à Prefeitura Municipal de
Pato Branco. Interessados entrar em contato pelos telefones:
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.
------------------Vendo ou Alugo 2 Salas Comerciais: Sala Comercial Térrea com
277 m², com vaga de garagem.
Rua Itacolomi n° 947, Edf Libera Bianchi (ao lado do Thereza Mussi); Sala Comercial Térrea com 170 m². Rua Guarani n°
771, Edf Felipe 1 (em frente a Lavoura S/A). Tratar – Rudi: (46)
3225-5150 ou (46) 9 9101-9410
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Vende-se Terreno no centro. Terreno de esquina com 900 m² com
a mais bela vista da cidade. Aceito
veículos ou imóveis como parte do
pagamento. Tratar (46)99112-9660.
--------------------Oportunidade de Negócios: Vendo
terreno área central de Pato Branco c/611,52m², por menos de 600
reais o m², na Rua Iguaçu, com
14 metros de frente x 43,68 fundo.
Valor R$ 350.000,00. Aceita carro
de até 40.000 - Interessados chamar WhatsApp (46) 9 8404-1525
--------------------Vendo Lotes com descontos e até 12 meses para pagar
sem juros, ou até 240 meses
com financiamento bancário.
Os melhores preços e condições! Loteamento Forselini/Shopping 46 99972-1340
-------------------Terreno rua Tapir , lado nº 405.
Metragem para construção 400
m² 12x33. Próprio para investidor
construir sobrados. Ou para revenda futura. Terreno em documento
tem 450 m² sendo que destes 50
m² é de servidão lateral Sanepar/
Prefeitura. Oportunidade única! De
R$ 180.000,00 por R$ 155.000,00.
Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m²,
R$ 140.000,00. Gostou? Entre
em contato e Agende uma Visita! Realize Correspondente Caixa e Mariely Cattoni corretora de
imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em

Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se somente terreno com
429,60m², localizado na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel com 612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
--------------Vende-se lote com relevo plano
400,00 m² na Rua Itabira Bairro Jardim Primavera em Pato Branco-Pr, próximo da antena da OI. Valor R$ 400.000,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
-------------------Vende-se lote 17 da quadra
928 com 360,00 m² (12,00 x
30m) no antigo Clube de Campo Iguaçu, na Rua Papa João
XXIII no Bairro São Cristóvão
em Pato Branco – Pr. Valor R$
100.000,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
-------------------Vende-se lote urbano 990,00 m²
(22 x 45m) na Rua Pedro José da
Silva nº 974 Bairro Santa Terezinha,
próximo da piscina do Grêmio em
Pato Branco/PR. Possibilidade de
construir 06 pavimentos. Encontra-se encravado no mesmo uma
casa de alvenaria com 75,00 m².
Valor R$ 550.000,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
-------------------Ederson Imóveis vende terrenos
no Bairro Fraron, prontos para
construir. A partir de R$ 95.000,00
cada. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 32254150 / 99933-5074. Mais opções

em: www.edersonimoveis.com.br
-------------------Ederson Imóveis vende dois terrenos no Bairro Fraron, local alto,
linda vista, prontos para construir,
cada terreno com área total de
279,50 m2. R$ 120.000,00 cada
lote. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 32254150 / 99933-5074. Mais opções
em: www.edersonimoveis.com.br
--------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Jardim Primavera, lotes a partir
de 372,00m²no valor de R$ 500,00
o m². Entrada, restante parcelado
direto com o proprietário. Pronto para construir, confira esse e
outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------		
Solar Imóveis Vende: Loteamento Vó Normélia, bairro Fraron,
próximo a Faculdade Fadep, lotes a partir de 259,00m² no valor a partir de R$ 90.000,00, entrada, restante parcelado em até
48 vezes, confira esse e outros
imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779.
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Terreno no loteamento Smaniotto em Vitorino com tamanho total de 1.727 Metros, de frente a BR
280 Valor: R$ 431.825,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:
09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: TE871
--------------------Atkrom Empreendimentos – Vende Terreno próximo ao centro da
cidade com área total de 530 metros 5 quadras da praça, colégio
e creche próxima, medindo, 15
metros de frente por 35 de fundos. Valor: R$ 500.000,00. Fones:
(46) 3025-4901, (46) 99116-0809
(Aliane) CRECI: 15943F / CNAI:

09827. Confira nosso site: www.
atkrom.com.br. Referência: TE862

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor
valor. Interessados entrar em contato pelo fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vendo Toyota SW4 7 lugares Ano
2011 , Hilux SRV 4X4, 3.0 Turbo,
Intercooler Diesel, cambio automática, completa. Baixa quilometragem apenas 140.000 km rodados, placa a, sem sinistro e leilão.
Camionete dispensa comentários a toda prova só rodar. Interessados chamar no (46)991130460 – Aliel. Valor R$ 110.000,00
- Analisa trocas - Para pagamento a vista desconto especial.
--------------------Vende-se CRV – LX, 2.0, ano 2013,
câmbio automático, completa, cor
preta. Valor à vista ou financiado R$ 67.000,00. Estuda-se troca. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados
--------------------Vende-se Ford KA, 1.0, 2013,
com ar condicionado. Valor à vista ou financiado R$ 19.800,00, Troca R$ 20.800,00. Recebo na troca, moto com partida elétrica ou
troco por carro de maior valor, até
R$ 35.000,00 que seja completo. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,

nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Uno, 1.0, EVO, 2013,
4 portas, com ar quente, limpador e desembaçador. Valor: R$
22.500,00. Troca por carro ou
moto de menor valor, ou troca
por carro até R$ 38.000,00. Informações: (46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Fiesta 1.0, SE Sedan,
2014, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme e som. Valor à vista ou financiado: R$ 25.800,00,
Troca R$ 26.800,00. Recebo carro ou moto de menor valor. Informações: (46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Corsa Premium sedan
1.4, ano 2008, na cor branca, c/ar
cond., D.H., V.E., T.E., alarme, jogo
de rodas, bancos em couro. Valor
à vista ou financiado R$ 19.800,00
ou na troca R$ 21.000,00, recebo
moto com partida elétrica na troca. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.

Estou disponibilizando serviços de
diarista, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços gerais. Com experiência comprovada e referência.
Tratar: DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959
-----------------Vaga para Departamento de Marketing / Publicidade e propaganda. Enviar currículo para: coordenacaogeral@pmed.com.br
-----------------Valdir está à procura de trabalho
em Pato Branco, tem experiência
em pintura, jardinagem, e serviços
gerais. Contato 45 – 99141-8902
-----------------Contrata-se
vendedora:
Função: Realizar orçamentos, vendas, acompanhamento da entrega e pós vendas. Venda exclusiva
por ecommerce, whatsapp e outros canais digitais. Interessados
entrar em contato pelos fones
46 3025 6777/ 46 9 91306777

ANUNCIE
AQUI

Vende-se
Refrigerador
Consul Frost Free CRM33. Tratar:
(46)
3025-6505

O JORNAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER TIPO DE ANÚNCIO APRESENTADO NESTE CADERNO

Caderno Integrante da Edição nº 7814 | Pato Branco, 26 de janeiro de 2021

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ADIFER ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO E BAQUELITE CNPJ
07.902.764/0001-11, torna público que irá requerer ao Instituo Água e
Terra, a Licença de Operação para a fabricação de artigos de metal para
uso doméstico e pessoal, na Rodovia BR 158 nº 3100, Bairro São
Francisco, Pato Branco/PR.

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis
Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA Fernando Dalla Costa, a comparecer na Rua Assis Brasil,
nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00 horas dos dias úteis de segunda a
sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem
até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes ao contrato de financiamento
com garantia fiduciária nº 8.4444.181961-1, firmado em 11/05/2018, registrado sob o nº R-2,
na matrícula nº 52.696, desta Serventia, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida,
consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora e imediata execução da dívida
através de leilão extrajudicial do imóvel.

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 019/2019
Sexto Termo Aditivo ao Contrato n° 019/2019, firmado em 08/01/2019, referente fornecimento, em
favor
da CONTRATANTE, dos materiais didáticos que compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil,
composto por Livros Didáticos Integrados; Ambiente Digital com conteúdo educacionais;
Acompanhamento e Assessoramento Pedagógico; Avaliação Externa do Processo de Aprendizagem nas
áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, exclusivamente para os alunos do 4º ano do ensino
fundamental; e, Sistema de Gestão das Informações Educacionais, Processo de Inexigibilidade nº
029/2018. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, estabelecida na Rua Frei Vito Berscheid, 708, nesta cidade,
representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, brasileiro, RG nº. 7.706.657-8 SSP/PR
e CPF nº. 006.374.659-03, residente e domiciliado nesta cidade, a Av. Iguaçu s/n°. CONTRATADA:
EDITORA POSITIVO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Senador Accioly Filho,
431, Cidade Industrial, em Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o n.º 79.719.613/0001-33, Inscrição
Estadual nº 1011473551, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Lucas Raduy Guimarães,
portador da Carteira de Identidade nº 3.666.258-1 SSP/PR e inscrito no CPF n.º 875.483.489-91. TIPO DO
TERMO ADITIVO: aplicação do índice INPC/IBGE. VALOR DO INDICE: Em decorrência da revisão anual do
valor contratual aplica-se o percentual de 5,44% (cinco inteiros e quarenta e quatro centésimos por
cento) relativo ao INPC/IBGE, passando a vigorar como valor unitário. VALOR DO ADITIVO: R$ 19.689,22
(dezenove mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos). DATA DE ASSINATURA:
21/01/2021.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 100
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” da Lei
Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar o Inciso I do art. 1º da Portaria nº 625, de 27 de outubro de
2020, que nomeia Conselho Municipal do Trabalho, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º [...]

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis

Representantes do Poder Público
a) Titular: Fabrício Preis de Mello
Suplente: Adriano Giovani Pagnoncelli
b) Titular: Leandro Gustavo Lamp
Suplente: Sérgio Dariva
c) Titular: Alcenor Pompeo
Suplente: Jesiel Julio da Silva
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 21 de janeiro de 2021.

Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA Dalmir Cezar da Silva, a comparecer na Rua Assis Brasil,
nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00 horas dos dias úteis de segunda a
sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem
até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes ao contrato de financiamento
com garantia fiduciária nº 8.5555.086144-0, firmado em 14/01/2011, registrado sob o nº R-3,
na matrícula nº 43.564, desta Serventia, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida,
consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora e imediata execução da dívida
através de leilão extrajudicial do imóvel.

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis
Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA Claudiomiro Sampaio e Ana Christini Moraes, a
comparecerem na Rua Assis Brasil, nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00
horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a
contar deste Edital, para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso,
bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes
ao contrato de financiamento com garantia fiduciária nº 1.4444.011292-2, firmado em
19/09/2012, registrado sob o nº R-2, na matrícula nº 45.203, desta Serventia, sob pena de
vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2021
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, sediado no
Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca os aprovados no Concurso
Público, para que compareçam à Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Izabel, para tomarem posse no cargo, conforme
instruções da cláusula 36º do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da
Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná.
Médico Intervencionista 24h – Pato Branco
Classificação por Microrregião (Pato Branco e Chopinzinho)
Nº. INSC.
NOME
CLASS.
115385
DIELI DESENGRINI
11º
115186
RODRIGO EIJI FUJITA
12º
Pato Branco, 25 de janeiro de 2021
Disnei Luquini
Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de
Urgências Sudoeste do Paraná

RESOLUÇÃO Nº. 096, de 25 de janeiro de 2021.

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis
Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região
Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeado para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Administrativo,
ITACIR BRUM, Percebendo 100% (cem por cento) do valor estabelecido no símbolo CC-1, constante na
Tabela de Valores dos Cargos de Provimento em Comissão, a partir de 25 de janeiro de 2021.
A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme autorizado pela Lei Municipal
nº 2759/2017 e alterações constante na Lei Municipal nº 2.852/2018.
Anderson Manique Barreto - Presidente do Consórcio Pinhais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA Antonio Carlos Basi e Patricia Martins Basi, a
comparecerem na Rua Assis Brasil, nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00
horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a
contar deste Edital, para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso,
bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes
ao contrato de financiamento com garantia fiduciária nº 8.4444.038699-7, firmado em
26/06/2013, registrado sob o nº R-2, na matrícula nº 43.211, desta Serventia, sob pena de
vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel.

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis
Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco-PR, nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA Joanir João da Silva, a comparecer na Rua Assis Brasil,
nº 353, Bairro Brasília, entre as 08:30-11:00 e 13:00-17:00 horas dos dias úteis de segunda a
sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem
até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, referentes ao contrato de financiamento
com garantia fiduciária nº 8.4444.122309-6, firmado em 18/05/2016, registrado sob o nº R-2,
na matrícula nº 49.442, desta Serventia, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida,
consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora e imediata execução da dívida
através de leilão extrajudicial do imóvel.

RESOLUÇÃO N.º 095/2021, de 25 de JANEIRO de 2021.
Autoriza o Presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento
Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, a alterar ações orçamentárias
da despesa no Plano Plurianual – PPA para o quadriênio de 2018 a 2021 (especificamente
ao exercício de: 2021), o qual foi aprovado através da Resolução nº 056/2017, de 20 de
julho de 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2021, a qual foi aprovada
através da Resolução nº 090/2020, de 14/08/2020, e na Lei Orçamentária Anual– LOA, a
qual foi aprovada através da Resolução nº 091/2020, de 14/08/2020, e dá outras
providências.
A publicação na íntegra do ato acima se encontra disponível no seguinte endereço
eletrônico: http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme
autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constante na Lei Municipal
nº 2.852/2018. Anderson Manique Barreto Presidente do Consórcio Pinhais

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 166/2017
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 166/2017 firmado em 21/12/2017, tendo como objeto:
Contratação de empresa para fornecer licença de software, com manutenção Mensal e Suporte
Técnico no processo de Informatização do Sistema de Saúde, decorrente do inexigibilidade
023/2017. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Rua Frei Vito Berscheid, 708 - Centro – Saudade
do Iguaçu-PR, inscrita no CGC/MF nº 95.585.477/0001-92, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor DARLEI TRENTO, brasileiro, RG
nº. 7.706.657-8 SSP/PR e CPF nº. 006.374.659-03, residente e domiciliado nesta cidade, a Av.
Iguaçu s/n°. CONTRATADA: CONSULFARMA – INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
CNPJ Nº 03.191.328/0001-20, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça Padre
Casemiro Chichon, 407, Jardim Maria Luiza, Cascavel, Pr, Cep: 85.819-535, neste ato
representada Legalmente por NELI ALVES MAGNUS, brasileira, solteira, portadora da cédula de
Identidade nº 100.393.2017 SSP/RS e inscrita no CPF/MF sob o nº 151.568.180-72, domiciliada
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. TIPO DO TERMO ADITIVO: aplicação do índice
INPC/IBGE. VALOR DO INDICE: Em decorrência da revisão anual do valor contratual aplica-se o
percentual de 5,44% (cinco inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) relativo ao
INPC/IBGE, passando a vigorar como valor unitário. VALOR DO ADITIVO: R$ 2.447,64 (dois mil
quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). DATA DE ASSINATURA:
15/01/2021.

ROBSON CANTU
Prefeito
•

1

Portaria republicada por erro material

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 03/2021 - Contrato nº 96/2020.GP.
Tomada de Preços nº 07/2020, Processo n° 96/2020. PARTES:
Município de Pato Branco e S.A Follmer Construções e Serviços
Ltda - ME. OBJETO: A revitalização dos canteiros centrais
localizado no trecho da Avenida Tupi, Rua Guarani e Rua Iguaçu
(entre a Rua Tapir e Travessa Santo Colla) incluindo: Retirada e
transporte de estrutura metálica, vasos e petit pavé existentes;
Impermeabilização de 1.150 de floreiras em concreto e a instalação
de 970 destas; Corte do canteiro central para a instalação das
floreiras em concreto e o preenchimento das mesmas com terra
adubada, em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais
de Meio Ambiente e de Engenharia e Obras. ADITAMENTO: Da
Glosa: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
especialmente em seu Artigo 65, inciso I, alínea b, as partes pactuam
glosa no valor de R$ 13.163,83, passando o valor total do contrato
para R$ 267.863,95, perfazendo o percentual de 4,6841841%,
conforme anexo I – Glosa. Permanecem em plena vigência todas as
demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente
Termo. Pato Branco, 25 de janeiro de 2021. Robson Cantu - Prefeito.
Gerson Rogério Follmer – Representante Legal.
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2020.
PROCESSO Nº 715/2020. Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pela
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 32/2020 de 11 de Janeiro de 2021, e,
estando o procedimento licitatório de acordo com a Lei n° 8.666/93, especialmente em seu artigo 43,
e com fulcro no Decreto Municipal nº 43, de 29 de agosto de 2007 que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços, ADJUDICO e HOMOLOGO o Edital epigrafado, que tem por objeto a implantação
de Registro de Preços para eventual aquisição de peças para linha mecânica leve, que serão
utilizadas nos diversos veículos da frota municipal, as empresas: LubriPeças Comércio de
Lubrificantes e peças Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 20.777.790/0001-23,
inscrição estadual n° 90671136-21, com o valor total de R$ 882.638,50 (Oitocentos e oitenta e dois
mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). Luiz Carlos Teicheira Machado e Cia Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 09.232.143/0001-01, inscrição estadual nº
90424364-77, com o valor total de R$ 296.202,24 (duzentos e noventa e seis mil duzentos e dois
reais e vinte e quatro centavos. E determino que sejam elaboradas as documentações necessárias
de acordo com os termos legais. Mariópolis, 25 de Janeiro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE
Gabinete do Prefeito

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

PORTARIA N° 022/2021
Revoga a Portaria n° 013/2021.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1° - Revogar a Portaria n° 013/2021, a qual nomeava a Comissão Organizadora
Municipal de Teste Seletivo Público Simplificado - 2021, para contratação de docentes em
Nível Superior, em regime temporário, para suprir vagas na Faculdade Municipal de
Educação e Meio Ambiente – FAMA
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM
25 DE JANEIRO DE 2021.
RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal
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BALANÇO PATRIMONIAL
Município: Sulina
Estado do Paraná
Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA
Sulina - Estado do Paraná

Exercício: 2020

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Câmara Municipal de Pato Branco - PR

ATIVO

Poder Legislativo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativo Não Circulante Mantido para Venda
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagás Antecipadamente
Total Ativo Circulante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
DESPESAS EXECUTADAS

Ativo Não Circulante

Ativo Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
Total do Ativo Não Circulante
TOTAL DO ATIVO

0,00

0,00

18.331,93

18.331,93

0,00

0,00

0,00

0,00

18.331,93

18.331,93

18.331,93

18.331,93

0,00

0,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Passivo Circulante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA COM PESSOAL

(a)

Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria
Total do Patrimonio Líquido

-

Pessoal Ativo
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis
Obrigações Patronais
Benefícios Previdenciários
Pessoal Inativo e Pensionistas
Aposentadorias, Reserva e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º
do art.18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) § 1º do art.19 da LRF
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

4.734.877,85
4.097.502,40
637.375,45
-

-

-

-

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

4.734.877,85

-

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA C[ALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(IV- V-VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,00

0,00

18.331,93

18.331,93

0,00

0,00

18.331,93

18.331,93

18.331,93

18.331,93

GOVBR CP - Contabilidade Pública

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Valor

% sobre a RCL

348.363.138,30

-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Art. 166-A, § 1º da CF) (V)

-

-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166, § 16 da CF) (VI)

-

-

348.363.138,30

-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)

4.734.877,85

1,36

LIMITE MÁXIMO (VIIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

20.686.475,35

6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

19.652.151,58

5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIIII) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)
18.617.827,82
5,40
FONTE: * RCL – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Líquida enviado pelo Município de Pato Branco 20/01/2021.
* GOVBR RF – Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal de Pato Branco, 20/01/2021.
NOTA EXPLICATIVA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei
4.320/64.
1 Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior
continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Moacir Gregolin
Presidente

Emitido em: 25/01/2021 08:45:45
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BALANÇO PATRIMONIAL

(b)
4.734.877,85

0,00

Patrimonio Líquido

(Últimos 12 Meses)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃOPROCESSADOS 1

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
Total do Passivo Não Circulante

LIQUIDADAS

Gean Geronimo Dranka
Controlador Interno

Câmara Municipal de Pato Branco - PR - Poder Legislativo

Município: Sulina
Estado do Paraná

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre de 2020

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA

Sulina - Estado do Paraná
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)
ATIVO (l)

Nota

Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Total do Ativo

Exercício: 2020
Exercício
Atual

Exercício
Anterior

R$ 1,00

0,00

18.331,93

18.331,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

18.331,93

18.331,93

Receita Corrente Líquida
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites
de Endividamento
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites
da Despesa com Pessoal

PASSIVO (ll)

Passivo Financeiro
Passivo Permanente
Total do Passivo

0,00

Saldo Patrimonial (l - ll)

LRF, Art. 48 - Anexo VI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.331,93

18.331,93

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

348.363.138,30
348.363.138,30
348.363.138,30

DESPESA COM PESSOAL

Sulina - Estado do Paraná
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Despesa Total com Pessoal DTP
Nota

Exercício: 2020
Exercício
Anterior

Exercício
Atual

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contrapartidas recebidas
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres
Direitos Contratuais
Outros atos potenciais ativos
Total dos Atos Potenciais Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% SOBRE A RCL
AJUSTADA

VALOR
4.734.877,85

1,36

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%

20.901.788,30

6,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%

19.856.698,88

5,70

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%

18.811.609,47

5,40

RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

RESTOS A PAGAR

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Obrigações contratuais
Outros atos potenciais passivos
Total dos Atos Potenciais Passivos

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total

94 Retenções Em Caracter Consignatório

Superávit/Déficit do Exercício

Nota

Exercício
Atual

Márcia Regina Zanoelo
Contadora - CRC/PR nº. 27.823/O-3

Exercício
Anterior
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
NOTA 1 - O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da Câmara Municipal de Sulina no exercício de 2020. Mediante a observação, é possível conhecer
qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio
líquido) desta municipalidade, conforme segue:
a) Ativo – São recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos
futuros ou potencial serviços;
b) Passivo – São obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos;
c) Patrimônio Líquido – É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos;
d) Contas de Compensação – Compreende os atos que possam vir a afetar o patrimônio da entidade.
NOTA 2 – O Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2020, demonstra que não houve variação Patrimonial. Os saldos do Ativo e do Passivo do exercício de 2019
comparando com o exercício de 2020 não houve nenhuma alteração este anexo 14 está elaborado com as Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP).
NOTA 3 – Imobilizado - Engloba os Bens Móveis tais como: Máquinas, Aparelhos Equipamentos, Bens de Informática, Móveis e Utensílios, e Demais Bens Móveis.
Sendo o Patrimônio da entidade.
NOTA 4 – Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Gean Geronimo Dranka
Controlador Interno

Câmara Municipal de Pato Branco - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2020
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA

De Exercícios
Anteriores
(a)

Restos a Pagar
Empenhados e Não
Liquidados de
Exercícios
Anteriores

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
Do Exercício

(b)

(c)

(d)

Demais Obrigações
Financeiras

(e)

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA
INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)¹
(f) = (a – (b + c + d +
e))

(g)

(h) = (f - g)

386.897,36

-

-

-

2.378.993,11

(1.992.095,75)

386.897,36

-

(2.378.993,11)

Recursos Ordinários

386.897,36

-

-

-

2.378.993,11

(1.992.095,75)

386.897,36

-

(2.378.993,11)

Outros Recursos não Vinculados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

-

-

-

-

(1.992.095,75)

1.992.095,75

-

-

1.992.095,75

Recursos Vinculados ao RPPS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos de Operações de Crédito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recusos Vinculados a Precatórios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.992.095,75)

1.992.095,75

-

-

1.992.095,75

386.897,36

-

-

-

386.897,36

-

386.897,36

-

(386.897,36)

Outros Recursos Vinculados
TOTAL (III) = (I + II)

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Moacir Gregolin
Presidente

Emitido em: 25/01/2021 08:45:45

DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(APÓS A INSCRIÇÃO
EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)

EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)

RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E
NÃO LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CÂMARA DE VEREADORES, 22/Jan/2021, 13h e 56m.

GOVBR CP - Contabilidade Pública

-386.897,36

Moacir Gregolin
Presidente
Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS

386.897,36

FONTE: *RCL – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Líquida enviado pelo Município
de Pato Branco 20/01/2021. * GOVBR RF – Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal de Pato Branco, 20/01/2021.

Sulina - Estado do Paraná
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

1 Recursos Do Tesouro (Descentralizados)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)

Márcia Regina Zanoelo
Contadora - CRC/PR nº. 27.823/O-3

Gean Geronimo Dranka
Controlador Interno

DIÁRIO DO SUDOESTE
26 de janeiro de 2021

B3

Publicações legais

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021.
UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 30/2021. Tipo de Licitação: MENOR
PREÇO POR ITEM. Data da realização: 08 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. 3/2021, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM – Processo n.º 30/2021, objetivando a implantação de
REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de baterias, que
serão utilizadas em veículos leves e pesados da frota municipal, 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 08/02/2021 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 3/2021 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,
25 de Janeiro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.

Câmara Municipal de
Palmas

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021
REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2021

Av. Clevelândia, 591 - Fones: (46) 3262-1509 (46) 3263-1103
Palmas – Paraná

UASG: 989979
O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o Pregão
Eletrônico nº 04/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando
futuras contratações de serviços de limpeza de caixa de água,
dedetização e desratização de prédios públicos do município,
conforme quantidades, especificações e condições descritas no
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. A sessão do pregão
eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia
09/02/2021, às 09h00min, o edital encontra-se disponível no endereço
eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br podendo ser solicitado pelos emails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais
informações: tel: (46) 3234-1135.
Bom Sucesso do Sul, 25 de janeiro de 2021.

Josiane Folle
Pregoeira

O município de Honório Serpa, por intermédio do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio
designados pela Portaria nº 20/2021, torna público, para conhecimento dos interessados,
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item, em
sessão pública eletrônica a partir das 9:00 horas (horário de Brasília- DF) do dia 05 de
Fevereiro de 2021, através do site www.comprasnet.go.gov.br , destinado a REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL,
LOCAÇÃO DE CILINDROS, VALVULAS E MANGUEIRAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE HONÓRIO
SERPA - PR., nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima citado ou no site
www.honorioserpa.pr.gov.br ,informações complementares podem ser obtidas pelo email
licitaçãopmhonorioserpa@gmail.com ou pelo telefone 0(46)3245-1130.
Honório Serpa, 25 de Janeiro de 2021.
Lucio Diego Guerra
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE
Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia – Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP 85.530-000
Fone/Fax: (046) 3252-8000
DECRETO Nº 051/2021
Autoriza a recomposição salarial, aos Servidores Públicos Municipais e da outras
providencias.

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021
(EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME, EPP E MEI)

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR comunica que realizará o Pregão Presencial 03/2021, do

Art. 1º- Fica autorizada a recomposição salarial de 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois
1
por cento) aos Servidores Públicos Municipais, conforme índice IPCA.
Art. 2º - As despesas decorrentes do cumprimento do presente decreto correrão pelas
dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 25
DE JANEIRO DE 2021.
RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE

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

DECRETO Nº. 050/2021
Concede licença, por motivo de doença em pessoa da família, à servidora MARLISE SALETE
DE CAMPOS MOREIRA.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art.
43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 44.733 e o parecer exarado
pelo Departamento Jurídico.
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida a licença por motivo de doença em pessoa da família, a servidora
MARLISE SALETE DE CAMPOS MOREIRA, pelo período de 60 (sessenta) dias, com
fundamento no Artigo 100 da Lei Municipal 1.240/1990, e suas alterações.
Art. 2º - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 19/01/2021 findando em
20/03/2021, sendo que no dia útil seguinte deverá a servidora, impreterivelmente, apresentar-se
para o exercício regular de suas funções.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em
contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE
JANEIRO DE 2021.
RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
001/2021 – DE 21/01/2021
O Exmo. Senhor Paulo Horn, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde,
no uso de suas atribuições legais, convoca os Exmos. Senhores Prefeitos, para
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 001/2021 a realizar-se no dia 26
de janeiro de 2021, às 08h30min, através de vídeo conferência no LINK:
https://meet.google.com/xqo-sjki-ivf (...)
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PERPÉTUO FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Palmas/PR

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao Registro de Preços de futuras e eventuais
contratações de serviços diversos de limpeza, manutenção e conservação de prédios públicos,
condições descritas neste edital, conforme descrito no Termo de Referência constante do Anexo I
do Edital. Sessão de recebimento e abertura das propostas: dia 08/02/2021, às 09h01min, na
Sede da Prefeitura Municipal, Rua Cândido Merlo, 290. O edital encontra-se disponível no

Câmara Municipal de
Palmas
Av. Clevelândia, 591 - Fones: (46) 3262-1509 (46) 3263-1103
Palmas – Paraná

endereço eletrônico:www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo também ser solicitado pelos
e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo
para microempresa (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual
(MEI), nos termos do art. 3º e art. 18”e”, da lei complementar 123/06 e lei complementar
147/14. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail.

Josiane Folle
Pregoeira

A Associação de Proteção Animal - APA Focinho Carente de Coronel Vivida
inscrita no CNPJ 18.128.725/0001-25, convoca os associados para Assembleia
Geral Ordinária para prestação de contas e regularização cadastral. A
assembleia será realizada na terça-feira, 26 de janeiro, às 19h, na Sede da
Associação, na rua Dr Claudino dos Santos, S/N, Centro, em convocação única.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 01/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2020
A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, através de seu Presidente
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PERPÉTUO FILHO, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em conformidade com a Lei
Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação, nestes termos:
a- Processo Nr: 01/2021
b- Licitação Nr: 01/2021 – PR
c- Modalidade: Inexigibilidade
d- Data da Homologação: 25/01/2021
e- Data da Adjudicação: 25/01/2021
OBJETO: Contratação de emissora de radiodifusão, para transmissão das
sessões ordinárias da Câmara Municipal de Palmas PR através da Rádio Club
de Palmas no período de 01 de fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro do ano
de 2021, objetivando a integração da comunidade com o Poder Legislativo
Municipal e a cidadania política, durante o período de vigência do contrato.
Vencedor: RÁDIO CLUB DE PALMAS LTDA – Valor total previsto para o
contrato R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais).
02 – Autorizar a Emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018
Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
tendo em vista o resultado final do Concurso Público realizado através do Edital n° 01/2018 com
resultado homologado pelo Edital n° 09/2018 de 26 de novembro de 2018.
RESOLVE:
Art. 1° - Convocar os candidatos abaixo, para comparecer no prazo de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste Edital, na Divisão de Recursos
Humanos da Prefeitura de Mariópolis, na Rua Seis, n° 1030, na cidade de Mariópolis, munido da
documentação necessária, relacionada no Item 16 do Edital Concurso Público, para a devida
nomeação no Cargo para qual se habilitou no referido Concurso Público.
O não comparecimento no prazo estipulado ou não apresentação da
documentação necessária será considerado desistente.
INSC.
55538
50832
48480

NOME
Samuel Saraça de Oliveira
Rudinei Tiago Silveira
Juliana Guareze

53262
43649

Eduardo de Oliveira Kruger
Motorista
4
Ronaldo Mendes Bresolin
Motorista
5
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 25 de janeiro de 2021.

CARGO
Servente
Servente
Servente

CLAS.
10
11
12

Palmas PR, 25 de janeiro de 2021.

JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PERPÉTUO FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Palmas

Espécie: Extrato do 2º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 27/2020. Contratante: Município de
Chopinzinho – PR. Contratada: A.E.M. Oeste Comercial Eireli. CNPJ: 12.144.365/0001-79. Objeto: Revisão
de preços com fundamento no art. 16 do Decreto Municipal nº 151/2013 e art. 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93,
sobre o saldo remanescente, conforme segue: Item 8 – Açúcar cristal – Valor Unitário: R$ 2,98. Item 25 –
Arroz parboilizado longo fino tipo 1 – Valor Unitário: R$ 4,98. Pregão Presencial 3/2020. Fundamento Legal
Artigo 65, Inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 22/01/2021. Assinam: Edson
Luiz Cenci, pelo Município e Moises Luiz Boff, pela Empresa.

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, no uso de suas atribuições legais previstas
no art.43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o estabelecido na Lei
Municipal nº 2.547/2015, Lei Municipal n° 2.649/2017 artigo 70, Lei Federal n° 11.738/2008
e Lei Complementar Federal n° 173/2020.
DECRETA:

Espécie: Contrato nº 01/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/PR
Contratado: RÁDIO CLUBE DE PALMAS LTDA
CNPJ nº: 75.661.751/0001-58
Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 – Lei nº 8666/93.
Objeto: Contratação de emissora de radiodifusão, para transmissão das sessões
ordinárias da Câmara Municipal de Palmas PR através da Rádio Club de Palmas,
no período de 01 de fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro do ano de 2021,
conforme Processo de Inexigibilidade.
Valor Global: R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais).
Vigência: De 01 de fevereiro de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.
Dotação: 1.100.3.3.90.39.99.00

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/2021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2020 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Palmas/PR, em 25 de janeiro de 2020.

Bom Sucesso do Sul, 25 de janeiro de 2021.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Edição nº 7814

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 19/2020
PROCESSO N.º 240/2020
O Município de Pato Branco, através da Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Portaria n.º 409/2020, torna público aos
interessados no Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços
n.º 19/2020 – Processo n.º 240/2020, que tem por objeto a Contratação
de empresa especializada em instalações elétricas, para substituição do
conjunto de postes metálicos e luminárias (lâmpadas de 250 watts e
reator de 25 watts) de iluminação pública convencional, equipadas
com lâmpadas de vapor de sódio, por luminárias em LED de 100
watts e postes metálicos galvanizados, na região central neste
município, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal
Engenharia e Obras; que considerando a apresentação de recurso na
fase de habilitação e considerando a alteração da autoridade
competente (Gestão 2021-2024) estará suspendendo o processo
licitatório por tempo indeterminado, para análise do processo. A nova
data da sessão pública será informada através dos mesmos meios de
divulgação do edital. Pato Branco, 25 de Janeiro de 2021. Mariane
Aparecida Martinello - Presidente Interina da Comissão Permanente
de Licitações
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
CIRUSPAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 - PROCESSO Nº 04/2021
O CIRUSPAR, torna público que no dia 09 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 por lote”. Objeto: Formação de registro de
preços para futura e eventual prestação de serviços em ar condicionado, sendo limpezas, higienizações, instalação e fornecimento de
peças, além de aquisição de novos aparelhos de ar condicionado para o CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR. A partir das 09
horas do dia 09/02/2021 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, 25 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Pregoeiro do
CIRUSPAR

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal, que apuraram o
resultado do Processo de Dispensa de Licitação por Limite nº 1/2021, eu, EDSON LUIZ CENCI, Prefeito,
torno pública a RATIFICAÇÃO do procedimento em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto da seguinte
forma:
EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL R$

ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

07.005.073/0001-15

R$ 6.920,00

Conforme proposta. É a decisão. Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR, 20 de janeiro de 2021. Edson
Luiz Cenci. Prefeito.

Espécie: Extrato do Contrato nº 3/2021. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Antoniale
Materiais Eletricos Eireli. CNPJ: 07.005.073/0001-15. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição e
Instalação de Moto Bomba. Valor R$ 6.920,00 (seis mil, novecentos e vinte reais). Origem: Dispensa de
Licitação nº 1/2021. Fundamento Legal: Artigo 24 da Lei 8.666/93. Elemento de despesa: (1883) Fonte:
000. Data da assinatura 20/01/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Antonio Luzza, pela
Empresa.
Espécie: Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 392/2019. Contratante: Município de Chopinzinho – PR.
Contratada: Construtora Bragato Eireli. CNPJ: 02.394.264/0001-00. Objeto: Acréscimos de valores ao Contrato
nº 392/2019. Valor dos Acréscimos R$ 98.887,26. Origem: Tomada de Preços nº 8/2019. Fundamento Legal:
Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 15/01/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo
Município e Lais Bragato, pela Empresa.
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CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO - PR - PODER LEGISLATIVO

C âm ar a Mun icip al d e Vi to r in o
Estado do Paraná
CNPJ 77.778.645/0001-84

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

SÚMULA:
R$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
DESPESAS EXECUTADAS

A Presidente da Câmara Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º - Em cumprimento às determinações constante do artigo 8º da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 - LRF, fica estabelecida a Programação
Financeira do Ingresso Mensal e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, para o
Exercício Financeiro de 2021, na forma do anexo I deste decreto.
Art. 2º - O Cronograma de desembolso poderá ser refeito bimestralmente
visando a sua adequação ao comportamento efetivo do ingresso da interferência financeira
e a compatibilização da despesa às alterações oriundas da abertura de créditos e/ou do
remanejamento de dotações orçamentárias.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor com efeito retroativo a 02 de Janeiro de
2021, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Vitorino, em 06 de Janeiro
de 2021.

(Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS

INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSADOS¹

(a)

(b)

DESPESA COM PESSOAL

770.480,38

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

-

770.480,38

-

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

637.516,54

-

Obrigações Patronais

132.963,84

Pessoal Ativo

Benefícios Previdenciários

-

-

Pessoal Inativo e Pensionistas

-

-

-

Aposentadorias, Reserva e Reformas

-

-

Pensões

-

-

Outros Benefícios Previdenciários

-

-

-

-

-

-

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

-

-

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

-

-

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

-

-

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

-

-

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

770.480,38

Vitoria Folgassa da Silva
Presidente da Câmara Municipal

Unidade Gestora : Camara Municipal de Vitorino
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial
DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

% SOBRE A RCL AJUSTADA

28.962.261,29
-

-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

-

-

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA
COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

28.962.261,29

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Cronograma

Fixação

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Desembolso

Inicial

-

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

Total

Janeiro

Despesas Correntes

-

VALOR
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Camara Municipal de Vitorino - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2021

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Dispõe sobre o Cronograma de
Execução Mensal de Desembolso da
Câmara Municipal de Vitorino, para o
Exercício Financeiro de 2021.

31.582,70

31.431,80

31.431,80

31.431,80

31.431,80

31.431,80

31.431,80

31.431,80

31.431,80

31.431,80

31.431,80

31.431,80

14.075,71

14.008,39

14.008,39

14.008,39

14.008,39

14.008,39

14.008,39

14.008,39

14.008,39

14.008,39

14.008,39

14.008,39

Despesas de Capital

377.332,50

377.332,50

168.168,00

168.168,00

-

INVESTIMENTOS

-

545.500,50

TOTAL GERAL

81.468,14

81.078,76

81.078,76

81.078,76

81.078,76

81.078,76

81.078,76

81.078,76

81.078,76

81.078,76

81.078,76

81.078,76

127.126,55

126.518,95

126.518,95

126.518,95

126.518,95

126.518,95

126.518,95

126.518,95

126.518,95

126.518,95

126.518,95

126.518,95

770.480,38

2,66

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

1.737.735,68

6,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

1.650.848,90

5,70

_________________________

___________________________

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

1.563.962,11

5,40

VITÓRIA FOLGASSA DA SILVA

ALESSANDRO DE SOUZA

Presidente da Câmara

973.334,50

973.334,50

973.334,50

1.518.835,00

1.518.835,00

Contador

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA DE VEREADORES, 25/Jan/2021, 14h e 26m.
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro
do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento
podem ser excluídos.
Nota:

PORTARIA Nº 029/2021, de 25 de janeiro de 2021.
______________________

______________________

ALESSANDRO DE SOUZA

______________________

NIVALDO JOÃO VITALE

Nomeia a Comissão Permanente para o
recebimento de Obras e Serviços
contratados pelo Município de Saudade
do Iguaçu.

LUIZ FERNANDO TURRA

Contador

Presidente Legislativo

Controle Interno

793.453.449-34

700.802.407-04

040.925.239-55
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O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020

Art. 1º DESIGNAR ALINE CÁSSIA DE BRITO CAMELLO portadora do RG nº 4704675,
GELSON LINDNER portador do RG 6.282.827-7, IRINEU ANTONIO PERUZZO, portador do RG nº
10.144.489-79, JULCIMAR MARANGON, portador do RG 4.830.290-4 e FABIELLE BOCHIO, portadora do
RG nº 6.911.638-8, para comporem a Comissão Permanente de Recebimento de Obras e Serviços
contratados pelo Município de Saudade do Iguaçu, pelo período de 1 (um) ano, a contar desta data.

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

Receita Corrente líquida

28.962.261,29

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

28.962.261,29

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

28.962.261,29

DESPESA COM PESSOAL

VALOR

Despesa Total com Pessoal DTP

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a
PORTARIA Nº 119/2020, de 29 de julho de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, 25 de janeiro de 2021.

% SOBRE A RCL AJUSTADA
770.480,38

2,66

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%

1.737.735,68

6,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%

1.650.848,90

5,70

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%

1.563.962,11

5,40

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

PORTARIA 004/2021
Data: 22.01.2021

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

RESTOS A PAGAR

Art. 2º A Comissão deverá emitir parecer favoráveis (Termo de Recebimento) ou
desfavoráveis ao recebimento das obras e serviços sempre que convocados para tal fim.

Valor Total

-

700.060,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA DE VEREADORES, 25/Jan/2021, 13h e 58m.

Sumula: Nomeia
providencias.

Servidor

e

da

outras

MARCUS VINICIUS BRAZ SANTOS, Presidente da Câmara
Municipal de Itapejara D’Oeste, estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,,
RESOLVE:

______________________

______________________

ALESSANDRO DE SOUZA

Art. 1º Nomear o Sr VINICIUS PASTRO GNOATTO,
portador do CPF 103.334.639-00, para o cargo de provimento em comissão de
Assessor Parlamentar, símbolo CC-1.
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria
entra em vigor na data de 22/01/2021.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Vereadores do Município de Itapejara D’Oeste, estado do Paraná, aos 22 dias do
mês Janeiro de 2021.

______________________

LUIZ FERNANDO TURRA

NIVALDO JOÃO VITALE

Contador

Controle Interno

Presidente Legislativo

793.453.449-34

040.925.239-55

700.802.407-04
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Camara Municipal de Vitorino - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2020

Marcus Vinicius Braz Santos
Presidente
R$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
De Exercícios
Anteriores
(b)

(a)

Do Exercício

Restos a Pagar
Empenhados e Não
Liquidados de
Exercícios Anteriores

(c)

Demais Obrigações
Financeiras

(d)

DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
EMPENHADOS E
PAGAR NÃO
NÃO LIQUIDADOS
PROCESSADOS DO
DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO)¹

(e)

(f) = (a – (b + c + d + e))

EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)

(g)

DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS
A INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
(h) = (f - g)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)

700.060,00

-

-

-

-

700.060,00

-

-

700.060,00

Recursos Ordinários

700.060,00

-

-

-

-

700.060,00

-

-

700.060,00

Outros Recursos não Vinculados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos Vinculados ao RPPS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos de Operações de Crédito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recusos Vinculados a Precatórios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros Recursos Vinculados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL (III) = (I + II)

700.060,00

-

-

-

-

700.060,00

-

-

700.060,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, CAMARA DE VEREADORES, 25/Jan/2021, 14h e 00m.
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR
DECRETO Nº 6/2021 – Data: 25/01/2021 Súmula: “Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de
Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2021”. A publicação na integra, do ato acima, encontra-se disponível
no seguinte endereço eletrônico: Amsop.dioems.com.br. edição do dia 26/01/2021, respectivamente, conforme Lei Autorizativa
nº 06/2012 de 25/01/2012.

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 349/2020. Contratante: Município de Chopinzinho – PR.
Contratada: Antoniale Materiais Elétricos Ltda EPP. CNPJ: 07.005.073/0001-15. Objeto: Acréscimos e
Supressões de valores ao Contrato nº 349/2020. Valor dos Acréscimos R$ 2.160,17. Valor da Supressão R$
13.679,00 (materiais) e R$ 375,00 (serviços). Origem: Pregão Presencial nº 101/2020. Fundamento Legal:
Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 20/01/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo
Município e Antonio Luzza, pela Empresa.

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

