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Divulgação

UTFPR DE
DOIS VIZINHOS
REALIZA TESTES
PARA COVID-19
Inaugurado em novembro do
ano passado, o laboratório
BioMol, que é uma parceria
entre a UTFPR, o Rotary
Internacional e o município de
Dois Vizinhos, já realizou 80
exames RT-PCR na testagem
da covid-19. Na segundafeira (18) o laboratório, com
investimentos de R$ 700 mil,
recebeu o reconhecimento
do Lacen e pode agora emitir
laudos do resultado dos exames.
No momento, trabalha-se com
a possibilidade de uma maior
demanda de testagem junto ao
Município e uma parceria com a
Fiocruz. PÁG. 7

CIDADE

Cesta básica
em Pato
Branco teve
um aumento
de 38,01%
em 2020

Vacinas contra a covid-19 começam
a ser aplicadas em Pato Branco
Paloma Stedile

Em janeiro de 2020 a cesta
básica custava R$ 350,88 no
município, já em dezembro
o ano encerrou com o
valor de R$ 484,24, o que
representa um acréscimo
de R$ 133,36 no bolso do
consumidor. O produto que
apresentou maior elevação
na cidade foi o óleo de soja,
começou o ano custando
R$3,58 e encerrou 2020
com o valor R$ 7,31. PÁG. 5

SEGURANÇA

Estelionatário
espalha dinheiro
falso no comércio
de Palmas PÁG. 14

Quatro profissionais da Saúde foram os primeiros a serem imunizados, na manhã de quartafeira (20). Três deles, devido às décadas que atuam no Município; e um por trabalhar junto ao
Samu, linha de frente também contra a pandemia. PÁG. 4
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Mourão diz que modelo democrático dos EUA é
‘farol para mundo ocidental’
Estadão Conteúdo
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou
nesta quarta-feira, 20, que a relação do Brasil com os Estados Unidos vai prosseguir independente
da mudança no comando do Executivo norte-americano. Segundo
ele, os EUA são importante parceiro comercial e o “modelo democrático americano é um farol para
o mundo ocidental”.
“A relação Brasil e Estados
Unidos é uma relação que vem
desde o período da nossa independência, é uma relação de Estado
para Estado e dessa maneira ela
vai continuar”, disse na chegada à
vice-presidente nesta quarta-feira
ao comentar a posse do novo presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden.
“É um parceiro comercial im-

portante, um parceiro tecnológico importante, e sempre colocando
que o modelo democrático americano é um farol para o mundo ocidental. Dessa forma, ela (relação) vai
prosseguir”, acrescentou Mourão.
A eleição de Biden expôs divergências entre o presidente da
República, Jair Bolsonaro, e seu
vice. Enquanto o chefe do Executivo insistia na tese de fraude
das eleições norte-americanas, na
mesma linha de Donald Trump, o
vice-presidente adiantou que o governo reconheceria a vitória de Biden “no momento certo”.
A fala não agradou Bolsonaro,
que expôs o distanciamento com
Mourão ao dizer que não havia
falado com ele sobre as eleições
americanas.
Mourão também antecipou
o reconhecimento do novo presi-

“A relação
Brasil e Estados
Unidos é uma
relação que vem
desde o período
da nossa
independência”,
disse Mourão
dente americano ao dizer, em 4 de
dezembro, que a vitória de Biden
já tinha sido aceita “tacitamente”

pelo governo. Da parte de Bolsonaro, a nota oficial de reconhecimento veio dias depois, em 15 de

dezembro, 38 dias depois de Biden vencer as eleições para a Casa
Branca.

Lira diz que tema ‘impeachment’ cabe a Maia
Estadão
Líder do Centrão na Câmara
dos Deputados e candidato favorito de Jair Bolsonaro para a presidência da Casa, o deputado Arthur Lira (PP-AL) afirmou nesta
quarta-feira, 20, que a discussão
sobre eventual processo de impeachment contra Bolsonaro não
é assunto de sua campanha. “Im-

peachment é tema pertinente ao
presidente atual da Casa. Não vou
usurpar nem um dia do mandato
dele”, declarou Lira, que faz visita
ao Rio. “Se eu me eleger no dia 1º,
eu falo dessa questão.”
O candidato, que na terça-feira recebeu apoio formal do PTB e
também de parte da bancada do
PSL, garantiu ainda que o apoio

a sua campanha já é o maior “em
termos quantitativos” na Câmara dos Deputados. Segundo Arthur Lira, o apoio do PSL à sua
candidatura “é fato consumado”.
“Temos regras regimentais, já tínhamos maioria absoluta. Havia
aquelas questões internas (no
PSL) de suspensões, mas nós não
concordamos com a decisão mo-

nocromática. Encontramos politicamente uma outra forma. Essa
questão está resolvida”, declarou.
“Tivemos também a entrada
do PTB, o que nos faz hoje o único
bloco formal dentro da Casa e o
maior em números quantitativos.”
O deputado também negou
que tenha conversado com o ministro da Economia, Paulo Gue-

des, sobre eventual apoio a um
novo imposto sobre transações
financeiras. E acrescentou: “quero deixar claro uma mudança de
rumo a partir de 2 de fevereiro. O
presidente (da Câmara) vai sempre pautar, mas vai sempre ouvir o colégio de líderes, a maioria.
A política do ‘eu faço’ vai acabar.
Nós vamos fazer.”

Desembargadores de MT têm extra de até R$ 274 mil
Estadão Conteúdo
Com uma remuneração
base de R$ 35,5 mil, o desembargador do Tribunal de
Justiça do Mato Grosso Mario Kono recebeu, apenas no
mês passado, quase R$ 274
mil como valor extra em sua
conta, destaca o Estadão. Ele
não é exceção. A média do

que foi pago aos 29 magistrados do tribunal, em dezembro, foi de R$ 262,8 mil.
Os contracheques gordos do
fim do ano vieram de “penduricalhos” e vantagens extras previstas nas normas
da Corte.
A Constituição limita o pagamento de salários

no funcionalismo público
ao que ganha um ministro
do Supremo Tribunal Federal - R$ 39,3 mil -, mas,
em alguns casos, tribunais
e demais órgãos públicos
muitas vezes conseguem
driblar a regra ao incluir
auxílios como verbas indenizatórias, o que não en-

tra no cálculo. Em maio do
ano passado, por exemplo,
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
barrou uma tentativa do
Ministério Público do Mato
Grosso de criar um auxílio-saúde no valor de R$ 1 mil
para cada procurador. O valor seria incorporado à fo-

lha de pagamento, mas não
incidiria no teto.
No caso do TJ-MT, os
valores extras pagos em dezembro são divididos entre
verbas indenizatórias - auxílios para transporte, alimentação, moradia e saúde - e vantagens pessoais,
como 13.º salário, indeniza-

ções por férias não tiradas
e até eventuais serviços extraordinários prestados pelos desembargadores. O Estadão procurou o tribunal
para detalhar estes pagamentos e explicar os motivos dos valores depositados,
mas não obteve resposta até
a conclusão desta edição.

Rede pede ao STF que Pazuello seja afastado da Saúde
Estadão Conteúdo
A Rede Sustentabilidade
entregou nesta quarta (20)
ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de afastamento imediato de Eduardo Pazuello da pasta da
Saúde. O documento argumenta que o ministro cometeu “diversos equívocos, incluídos os de logística, na
condução das atividades ministeriais durante a pandemia do Coronavírus”.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) justificou
à época de sua nomeação ao
cargo devido à experiência
de Pazuello em estratégia

de logística. No entanto, há
sete meses à frente da pasta, o ministro cometeu erros
considerados graves por especialistas da saúde como
o represamento de testes,
a lentidão no processo de
compra e distribuição de vacinas e, nos últimos dias, o
desabastecimento de cilindros de oxigênio no Estado
do Amazonas.
O partido também solicitou que o governo federal
construa um planejamento
de distribuição de oxigênio
para as unidades de atendimento médico do País, tendo como foco o Amazonas,

que vive um colapso relacionado ao desabastecimento
do insumo. Sustenta-se no
pedido que sejam enviados
cilindros de oxigênio aos estados do Norte, que por ventura tenham perspectiva de
escassez do item de atendimento de saúde nos próximos 30 dias. A Rede exige que o planejamento seja
apresentado em 24h e solicita que sejam expostas a
real situação dos estoques
de oxigênio no País. A petição já foi encaminhada para
o ministro Ricardo Lewandowski e o STF já acusou o
seu recebimento.
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Vereador estabelece contato com a
população via aplicativo de mensagem
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

O vereador Lindomar
Brandão do Democratas de
Pato Branco abriu um novo
canal de comunicação com a
população. Desde os primeiros dias de janeiro, o vereador, que pela primeira vez
ocupa uma cadeira do Legislativo, vem disponibilizando um número de telefone
onde por meio de aplicativo

de mensagem, busca compreender as demandas da
comunidade.
Segundo Brandão, “a
receptividade foi boa considerando que atualmente praticamente todos que
possuem um celular com
acesso à internet possuem
instalado o App WhatsApp, que inclusive no ramo
comercial já é considerado
uma ferramenta de trabalho imprescindível.”

Ele defende que a ideia
inicial é encurtar a distância do cidadão com o vereador. Desta forma, ele quer
estimular a população a tirar fotos das demandas e
encaminhar para seu gabinete, como uma forma
de auxiliar na solução dos
pleitos.
Contudo, ele afirma que
não apenas pedidos serão
aceitos no aplicativo, mas
também denúncias de irre-

gularidades nos serviços públicos, e esclarecimentos de
projetos de lei em andamento na Casa.
Conforme Brandão, “já
foram elaborados diversos requerimentos e ofícios
para o Executivo, que aguardam o início das sessões legislativas [marcadas para
1º de fevereiro], para serem
apreciadas pela Câmara e na
sequência encaminhados as
secretarias”.

Última hora

Copom mantém juros básicos da economia em 2% ao ano
Agência Brasil
Em meio ao aumento da
inflação de alimentos que começa a estender-se por outros setores, o Banco Central (BC) decidiu não mexeu
nos juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária
(Copom) manteve a taxa Selic em 2% ao ano pela quarta vez seguida. A decisão
era esperada pelos analistas
financeiros.
Em comunicado, o Copom informou que existem
riscos tanto de alta como de
queda da inflação. Segundo a autoridade monetária, a
alta do preço das commodities (bens primários com cotação internacional) e a alta
do dólar pressionam a inflação no início do ano. Por outro lado, o nível de ociosidade da economia e o aumento
no número de casos de covid-19 diminuem a demanda
e puxam para baixo os índices de preços.
Com a decisão de ontem
(20), a Selic está no menor
nível desde o início da série
histórica do Banco Central,
em 1986. Em julho de 2015,
a taxa chegou a 14,25% ao
ano. Em outubro de 2016,
o Copom voltou a reduzir
os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março
de 2018. Em julho de 2019,
a Selic voltou a ser reduzida
até alcançar 2% ao ano em
agosto de 2020.

Inflação

A Selic é o principal instrumento do Banco Central
para manter sob controle a
inflação oficial, medida pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Em 2020, o indicador fechou
em 4,52%, acima do centro
da meta, de 4%.
Para 2020, o Conselho
Monetário Nacional (CMN)
tinha fixado meta de inflação de 4%, com margem de
tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto,

não podia superar 5,5% neste ano nem ficar abaixo de
2,5%. A meta para este ano
foi fixada em 3,75%, também
com intervalo de tolerância
de 1,5 ponto percentual.
No Relatório de Inflação
divulgado no fim de dezembro pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava
que, em 2021, o IPCA fecharia o ano em 3,4% no cenário base. Esse cenário considera uma eventual alta da
inflação no primeiro semestre, seguida de queda no segundo semestre.

A projeção, por enquanto, está em linha com as previsões do mercado. De acordo
com o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições
financeiras divulgada pelo
BC, a inflação oficial deverá
fechar o ano em 3,43%.

Crédito mais
barato

A manutenção da taxa Selic em níveis baixos estimula a
economia porque juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa

atividade econômica. No último Relatório de Inflação, o
Banco Central projetava crescimento de 3,8% para a economia em 2021. A projeção
pode ser revisada nos próximos relatórios, que saem no
fim de cada trimestre.
O mercado projeta contração um pouco menor. Segundo a última edição do
boletim Focus, os analistas
econômicos preveem contração de 3,45% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos
pelo país) neste ano.

Da Redação ADI-PR Curitiba

jornalismo@adipr.com.br

Nova Ferroeste

O Ibama concedeu a Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio) para
o projeto chamado de Nova Ferroeste (Ferrovia EF277). Essa é uma nova etapa no processo de licenciamento ambiental do projeto, que foi qualificado
no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do
governo federal. A expectativa é colocar a Nova Ferroeste em leilão na B3 entre o final de 2021 e o começo de 2022.

Nova Ferroeste II

Nova Ferroeste terá extensão de 1.370 quilômetros. O projeto abrange a construção de novos trechos
e um corredor ferroviário de exportação ligando o polo
produtor de grãos do Mato Grosso do Sul (MS) e do
Oeste do Paraná ao Porto de Paranaguá. A iniciativa
atende ao objetivo de ampliar a malha ferroviária nacional, de modo a atender o transporte voltado à exportação, o que favorece a competitividade, a integração e
a segurança de mercadorias.

Formação profissional

O vice-governador Darci Piana participou do lançamento do Programa de Bolsas de Estudos do Senac PR.
O programa vai ofertar 13 mil vagas de cursos gratuitos para todo o Estado. Serão investidos mais de 18 milhões de reais para contribuir na formação profissional
e auxiliar a retomada econômica do comércio de bens,
serviços e turismo no Paraná. “É uma grande oportunidade que todos vão ter de se qualificar para disputar
uma vaga no mercado de trabalho. Preparamos esses
cursos para fazer a grande arrancada de 2021″
, finalizou Piana.

Maratona das Cataratas

A 13ª edição da Meia Maratona das Cataratas, a
corrida da Maravilha Mundial da Natureza, será realizada no dia 6 de junho de 2021, integralmente dentro
do Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural da
Humanidade, na cidade de Foz do Iguaçu. As inscrições
para a Meia das Cataratas estão abertas para as provas
de 21 km e para o desafio de 8 km das Cataratas. As
inscrições devem ser realizadas no site oficial da corrida http://www.meiamaratonadascataratas.com.br/.

Pedágio no Paraná

A Frente Parlamentar sobre os Pedágios da Alep
vai realizar uma série de ações para tentar mudar o
novo modelo de pedágio proposto pelo governo federal para as estradas paranaenses. Entre as ações está a
realização de audiências públicas pelo Estado para informar a população sobre o modelo híbrido e o pedido
de urgência na tramitação do projeto que trata da tarifa por menor preço.

Pedágio no Paraná II

O estudo feito pela Empresa de Planejamento e Logística S.A (EPL) e discutido com o Ministério da Infraestrutura prevê a licitação de mais de 3,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais em seis lotes.
Serão 42 praças de pedágio, 15 a mais das atualmente
existentes. A previsão é de que sejam investidos R$ 42
bilhões e que em 10 anos sejam duplicados mais de 1,8
mil quilômetros de vias.

Vacina covid

A Secretaria de Saúde do Paraná entregou a todas
as 22 regionais as vacinas da primeira fase de imunização contra a covid19. A região Oeste recebeu 18.760
doses, divididas entre as regionais de Cascavel, Toledo
e Foz do Iguaçu. Estimada em 5%, 17.893 moradores
do Oeste do Paraná receberão a imunização. Como são
duas ações de vacinação necessárias por pessoa, outro
lote com a mesma quantidade chegará à região em até
15 dias para reforçar a dose.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Enfermeira da UPA recebe a primeira dose da
vacina contra a covid-19 em Pato Branco
Paloma Stedile

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Após receber as cerca
de 1.500 doses, na tarde de
terça-feira (19), a Prefeitura
de Pato Branco realizou as
primeiras imunizações no
município, ontem (20), no
Largo da Liberdade.
E enfermeira, Eunicia
de Souza Lourenço (Nice),
foi a primeira que recebeu a
dose. Ela é gerente de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24),
que é unidade sentinela da
covid-19 em Pato Branco.
A servidora, que tem 61
anos, é natural do Espírito
Santo. Porém, considera-se
pato-branquense, pois há
quase 35 anos mora e atua
no município.
Outra servidora pública
da saúde, imunizada nesse
primeiro momento, foi Clarice Maria Bernardo de Almeida, técnica de enfermagem,
também da UPA. Ela tem 58
anos e atua há 34 na saúde.
Ela, inclusive, foi quem aplicou a primeira dose em Nice.
“Estou muito feliz e
tranquila, por fazer parte dessa equipe, que me escolheu. É gratificante ter
aplicado a primeira dose e
também ter sido uma das
primeiras a receber. Senti-me muito privilegiada por

Nice, a primeira pessoa que recebeu a vacina em Pato Branco, tem 61 anos e trabalha há
quase 35 anos na saúde pública
aplicar na enfermeira, que
é uma das minhas chefes na
UPA 24h”, declarou Clarice.
Os outros dois profissionais que receberam as
doses no Largo da Liberdade foram o médico Roberto
Rivas, de 68 anos, que há 27
anos presta serviços ao Município na área da saúde pública; e William Holderied,
41 anos, que é médico regulador e intervencionista do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme a secretária
de Saúde de Pato Branco, Lilian Brandalise, os critérios
usados para a escolha desses profissionais foram que
“Nice, Clarice e doutor Rivas
estão em nosso quadro há
muitos anos, prestando serviços à população de Pato
Branco. Então, nada mais justo do que esses profissionais
representarem os demais. Inclusive, quando eu mencio-

nei a Nice para representar,
todos ficaram muito felizes”.
Quanto a Holderied, ela
acrescenta que foi um meio
de representar o Samu, “uma
vez que o serviço de atendimento tem papel fundamental na urgência e emergência.
Por isso, quisemos dar o valor
devido que eles também têm”.

Demais doses

Após a solenidade, que

contou ainda com as presenças de vereadores; do
prefeito Robson Cantu; da
vice, Angela Padoan; e do
chefe da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nesello, as outras 1.468 doses já começaram a ser aplicadas.
De acordo com a secretária de Saúde, servidores e moradores do Lar de
Idosos, e profissionais que
atuam no Samu, hospitais
e UPA estão recebendo as
imunizações.
“Pensamos
que até sexta-feira terminaremos a nossa vacinação
dessa primeira dose. Daqui
14 a 20 dias, aguardamos
a segunda dose, bem como
as demais vacinas para que
sejam contemplados os demais grupos”.
Ela informa que cerca de 50 profissionais estão atuando na imunização,
os quais precisaram passar
por capacitação. “São técnicos de enfermagem, enfermeiros, além do pessoal de
apoio para cadastrar as informações no sistema, como
nome de quem está recebendo a vacina, CPF, além dos
dados referentes a dose”.

Primeira dose

Nice conta que as escolhas pelo seu nome e dos

demais colegas ocorreu há
uma semana. Contudo, ela
ficou sabendo da notícia
um dia antes da imunização.
“Confesso que foi uma surpresa ser a primeira. A escolha foi pela secretária de
Saúde e pela minha coordenadora geral, Marta Lemes,
da UPA 24h. Para mim é um
motivo de muita alegria representar a minha classe e
a população pato-branquense. Sinto-me muito honrada
com esse convite, com essa
escolha”.
Ela acrescenta: “Fico
contente por saber que estamos dando os primeiros
passos para a cura dessa
doença tão terrível e temida, que abalou o mundo inteiro, ceifando muitas vidas. Esperamos que não
ocorra mais”.
Nice, que não passou
pela covid-19, destaca que
estão sendo tomados todos os cuidados, seguindo
as normas do Ministério da
Saúde, “Mesmo assim, estamos tendo aumento de casos. Inclusive, peço à população que cuide, que não
baixe a guarda. A vacina
veio, mas não ainda para
curar. Veio para prevenir,
dar início ao caminho da
cura”.
divulgação

a técnica em
enfermagem,
loreci, foi a
primeira pessoa
do Hospital
Policlínica a
receber a vacina

Policlínica

No início da tarde de quarta, o
Hospital Policlínica divulgou que
369 profissionais da instituição serão imunizados nesta etapa.
Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a vacinação iniciou na tarde de ontem, sendo
que a lista de profissionais, definida pela Vigilância Epidemiológica de
Pato Branco, abrange: médicos, equipes de Enfermagem do Centro Cirúrgico, das UTIs Adulto e Neonatal e
Pediátrica e Posto de Internação 1;
enfermeiras supervisoras dos Postos

de Internação; equipes da Higienização e Lavanderia; enfermeiros e técnicos do Pronto Atendimento; colaboradores do setor de Recepções; e
fisioterapeutas.
Loreci Cardoso Garcia, técnica
em Enfermagem da UTI Adulto e há
37 anos no quadro de colaboradores, foi a primeira pessoa do hospital a receber a vacina. “Uma alegria
muito grande por receber a vacina,
dá até vontade de chorar. A vacinação renova as energias e a motivação
para continuar atendendo à popula-

ção”, emocionou-se.
O médico Daniel Emygdio do
Nascimento, diretor administrativo e
comercial do hospital, observa que o
início da vacinação significa a proteção dos profissionais que estão na linha de frente do combate à covid-19.
“A imunização é importante para
manter as equipes saudáveis e em
condições de fazer os atendimentos
necessários à comunidade. Embora a
pandemia ainda esteja longe de acabar, começamos a vislumbrar um bom
caminho para voltar à normalidade.
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Em 2020 cesta básica em Pato Branco teve
um aumento de 38,01%
Em janeiro de 2020 a cesta básica custava r$ 350,88 no município, já em dezembro o ano encerrou com o valor de r$ 484,24
Júlia Heimerdinger
redacao@diariodosudoeste.com.br

toques reguladores por parte do governo”, segundo o
Dieese.
No Sudoeste, o GPEAD
constatou que em 2020 o
preço médio do arroz parboilizado teve alta significativa no acumulado, as maiores altas fo-ram em Dois
Vizinhos, 90,29% e Francisco Beltrão, 93,38%.
O pacote de 5 kg de
arroz em Pato Branco custava R$8,42 em janeiro,
em dezembro estava custando R$15,60, o que representa um aumento de
85,27%. O feijão teve um
acréscimo de 85,41% no
ano de 2020.

Segundo o levantamento realizado pelo Grupo de
Pesquisa em Economia Agricultura e Desenvolvimento
(GPEAD) da Unioeste, realizado em conjunto com instituições parceiras, o valor da
cesta básica de alimentação
no ano de 2020 fechou com
um aumento de 38,01%, o
que representa um valor de
R$ 133,36.
O produto que mais
teve acréscimo no munícipio foi o óleo de soja,
começou o ano custando
R$3,58 e encerrou 2020
custando R$ 7,31, o que
demonstra uma elevação
de 104,19%.
O menor índice apontado foi o café em pó, que em
janeiro custava R$9,83 e em
dezembro apresentou o valor de R$10,24, o que representa uma taxa de 4,17%.
Nas cidades pesquisadas pelo GPEAD, os preços dos itens da cesta básica foram semelhantes
nas capitais. O arroz, óleo
de soja, tomate e carne foram os produtos que mais
apresentaram alta nos
preços.

O preço médio do quilo da batata, pesquisada nas
capitais do centro sul, apontou aumento em todas as 10
capitais. Segundo o Dieese, as altas estão associadas
a condição desfavorável do
clima e da redução oferta do
tubérculo.
Nos municípios pesquisados pelo GPEAD, o preço médio da batata au-mentou, no acumulado 124,72%
em Realeza. Em Pato Branco
a batata teve um acréscimo
de 50,23%, em 2020.

Carne bovina

Óleo de soja

O valor médio da carne bovina de primeira, em
2020, segundo o Depar-tamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), registrou
alta em todas as capitais
pesquisadas. O aumento intenso foi em razão do “ritmo
de exportação, principalmente para a China; baixa
disponibilidade de boi gordo no pasto; elevação nos
preços de importan-tes insumos pecuários importados; e aumento no valor dos
insumos de alimentação,
como o milho e o farelo de
soja”.
Nas cidades pesquisadas no Sudoeste, o preço
da carne aumentou em todas as localidades. Em Pato
Branco quilo da carne de
primeira teve um aumento
de 28,45%.

Arroz e feijão

O preço médio do arroz
agulhinha foi o “vilão” de
2020. As elevações de preço decorreram da “desvalorização do real frente ao dólar, que aumen-tou o custo
de produção e elevou o volume de grão exportado; a
dimi-nuição da área plantada nos últimos anos; e, o
abandono da política de es-

Antônio Cruz/AgênCiA BrAsil

Batata

O comportamento do
preço médio do óleo de soja
em 2020 foi de alta em todas capitais pesquisadas
pelo Dieese. A alta dos preços é explicada pelo aumento das exportações de soja
e derivados, devido ao real
desva-lorizado em relação
ao dólar e à forte demanda
externa.
Nas cidades pesquisadas pelo GPEAD, o óleo de
soja aumentou em to-das as
localidades. A menor alta foi
a de Dois Vizinhos 94,14% e
a maior alta foi em Realeza
155,20%, no acumulado de
2020.

Açúcar

Em 2020, o preço médio do quilo do açúcar aumentou em todas as cida-des pesquisadas pelo
Dieese. O preço mais elevado do açúcar é explicado
pelo aquecimento das exportações, mesmo com uma
produção maior.
Na pesquisa do GPEAD, o preço do açúcar aumentou em todas as cida-des, com destaque para
Realeza e Francisco Beltrão, que no acumulado
do ano apresentou alta
de preços de 56,36% e
41,89%, respectivamente.

Em Pato Branco a cesta básica aumentou r$ 133,36 em 2020
Em janeiro o pacote de
açúcar custava R$5,33 em
Pato Branco, já em dezembro o valor era de R$7,82, o
que demonstra um aumento
de 46,72% no ano.

Farinha de trigo
e pão

O preço médio da farinha de trigo e do pão francês aumentou em todas as
capitais. Situação não diferente para as cidades do Sudoeste do Paraná.
Em Pato Branco o pacote de farinha de trigo começou o ano custan-do R$3,31,
e encerrou o ano de 2020
no valor de R$ 4,25, o que
repre-senta um acréscimo
de 28,40%. O pão no município apresentou um aumento de 10,36%, no ano de
2020.

Tomate

O valor do tomate apresentou elevação em todas as
capitais. Nas pesqui-sas do
GPEAD, o preço médio do
tomate aumentou, no acumulado, 241,85%, em Realeza, a maior alta.
A alta dos preços foi
influenciada por fatores
climáticos e redução de
área plantada. O quilo do
tomate em Pato Branco
custava R$ 22,59 em janeiro, já em dezembro estava custando R$39,33, o
que representa um acréscimo de 74,10%.

A6

Regional

diariodosudoeste.com.br
21 de janeiro de 2021

Covid-19: maioria dos municípios do Sudoeste
começou a vacinar ontem
DIVULGAÇÃO

Área da 7ª Regional de Saúde
Município

Doses
entregues

Dia do
início da vacinação

Bom Sucesso do Sul ............................. 22* ..............................19
Chopinzinho ............................................. 441 .............................20
Clevelândia ................................................ 203 .............................19
Coronel Domingos Soares ............... 51 ................................20
Coronel Vivida ......................................... 585 .............................19
Honório Serpa ......................................... 40 ................................20
Itapejara DʼOeste ................................... 102 .............................20
Mangueirinha .......................................... 793 .............................20
Mariópolis .................................................. 33 ................................20
Palmas .......................................................... 920 .............................20
Pato Branco ............................................... 1.472 ..........................20
São João ...................................................... 70 ................................20
Saudade do Iguaçu............................... 39 ................................20
Sulina ............................................................ 17 ................................20
Vitorino ........................................................ 52 ................................20

Área da 8ª Regional de Saúde
Município

Doses
entregues

Dia do
início da vacinação

Ampére........................................................ 93 ................................20
Barracão ...................................................... 55 ................................20
Bela Vista da Caroba............................. ** .................................**
Boa Esperança do Iguaçu.................. 22 ................................20
Bom Jesus do Sul ................................... ** .................................20
Capanema ................................................. 97 ................................19
Cruzeiro do Iguaçu ............................... 27 ................................**
Dois Vizinhos ............................................ 261 .............................20
Enéas Marques ........................................ ** .................................20
Flor da Serra do Sul ............................... 30 ................................20
Francisco Beltrão.................................... 1.078 ..........................19
Manfrinópolis ........................................... ** .................................**
Marmeleiro ................................................ 96 ................................20
Nova Esperança do Sudoeste ......... 44 ................................20
Nova Prata do Iguaçu .......................... ** .................................19
Pérola DʼOeste ......................................... 33 ................................20
Pinhal de São Bento ............................. 17* ..............................20
Planalto........................................................ ** .................................20
Pranchita..................................................... 51 ................................20
Realeza ......................................................... 120 .............................20
Renascença ............................................... ** .................................20
Salgado Filho ........................................... ** .................................**
Salto do Lontra........................................ ** .................................20
Santa Izabel DʼOeste ............................ 85 ................................19
Santo Antonio do Sudoeste ........... 138 .............................20
São Jorge DʼOeste ................................. 144 .............................19
Verê................................................................ 57 ................................20
*Todas as doses aplicadas
** Dados não foram repassados

A médica Sandra Breowicz Pederiva, foi a primeira imunizada em Vitorino

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Tão logo as pouco mais de 7,5
mil doses de vacina contra a covid-19, chegaram ao Sudoeste na
tarde da terça-feira (19), as direções das duas regionais de saúde, ̶ 7ª em Pato Branco e 8ª em
Francisco Beltrão ̶, realizaram a
distribuição dos imunizantes para
cada um dos municípios.
Muitos realizaram a vacinação
simbólica ainda na terça, como
ocorreu em Bom Sucesso do Sul,
Clevelândia, Coronel Vivida, Capanema e Francisco Beltrão.
Já a grande maioria, segundo levantamento feito pelo Diário
do Sudoeste, iniciaram os trabalhos de imunização dos integrantes do primeiro grupo ao longo
dessa quarta-feira (20), como foi
o caso de Palmas, Pato Branco e
Mangueirinha ̶municípios com
maior quantitativos e doses na
área da 7ª Regional de Saúde.
O mesmo levantamento feito
pelo Diário aponta que pelo menos dois municípios, Bom Sucesso do Sul e Pinhal de São Bento,
já utilizaram todas as doses dispo-

nibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e agora aguardam a segunda dose, para concluir
esta etapa da vacinação dos profissionais.
Outra expectativa é a descrita pelo prefeito de Bom Sucesso
do Sul e presidente da Associação
dos Municípios do Sudoeste (Amsop), Nilson Feversani de que um
maior quantitativo seja contemplado com os imunizantes nos próximos repasses de vacinas.
Ele reconhece a dificuldade
existe de conseguir mais vacina,
mas Feversani disse ter conversado com Guto Silva, chefe da Casa
Civil, e Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do
Paraná (Alep), como a esperança
de que tão logo sejam distribuídas
mais doses, o Sudoeste também receba um maior volume.

Pelo Sudoeste

Em sua maioria técnicos de
enfermagem, enfermeiros ou médicos foram os primeiros profissionais a serem imunizados no
Sudoeste. Contudo, alguns municípios escolheram trabalhadores
como motoristas, integrantes das

equipes de limpeza para as primeiras doses.
A enfermeira da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) Silvana
Matiollo, foi a primeira a receber
a vacina em Coronel Vivida, ainda
no final da tarde da terça.
Ela foi convidada por ter sido
a primeira profissional da UPA
contaminada. Contamina no início
da pandemia, Silvana relata que
a princípio, teve sintomas leves,
como muita dor de cabeça. “Três
dias em diante só progrediu. Fiquei
quase 20 dias isolada, para conseguir retornar bem ao trabalho, em
segurança para mim, aos meus colegas e aos pacientes. Tive sintomas que considero moderados. Não
precisei internar, nem UTI, consegui ficar em casa. Mas tive sintomas ao ponto de não conseguir iniciar e terminar um banho, de tanto
cansaço e falta de ar. De caminhar
um pouco e já cansar. De não conseguir almoçar normalmente”.
Em Vitorino, município que recebeu 52 doses, a médica Sandra
Breowicz Pederiva foi a primeira imunizada. Ela trabalha diretamente com os pacientes suspeitos
e confirmados do município.
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Lacen homologa UTFPR de Dois Vizinhos no sistema
estadual de exames para testagem da covid-19
DivulgAção

Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

Além de professores, alunos da graduação e do mestrado
participam do laboratório

Desde
segunda-feira
(18), o Laboratório Multiusuário de Análises Moleculares e Biologia Molecular
(BioMol), da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Câmpus Dois
Vizinhos, faz parte da rede
estadual de análises da covid-19 do Laboratório Central do Estado (Lacen).
O BioMol tem por objetivo atender a demanda de
exames para testagem da
covid-19 através do RT-PCR.
No entanto, tem capacidade
para realizar qualquer tipo
de investigação molecular,
como dengue, febre amarela e chikungunya.
Desde sua inauguração,
em novembro de 2020, o laboratório estava autorizado apenas a analisar amostras de pacientes suspeitos
da covid-19, sem emitir nenhum laudo do resultado.
Com a homologação do Lacen, nesta semana, tornou-se oficial perante o Estado
na comprovação das análi-

ses relativas à doença. Antes da aprovação, o BioMol
havia examinado 80 amostras clínicas com o intuito
de preparar a documentação e homologação junto ao
Laboratório Central.
Até o momento, quatro
mil kits de testes RT-PCR e
dois mil kits de extração já
foram encaminhados ao BioMol. Porém, trabalha-se junto a Secretaria de Saúde de
Dois Vizinhos a possibilidade da realização de mais exames, de forma estratégica,
para monitorar e frear a contaminação do coronavírus.
O resultado das análises no
laboratório da universidade
fica pronto em até 48 horas.

Investimentos

De acordo com o diretor-geral do câmpus, Everton Lozano, para a implantação do laboratório foram
investidos R$ 700 mil. Essa
quantia foi levantada através de parceria entre a reitoria da UTFPR, do câmpus
Dois Vizinhos, do Rotary Internacional e da prefeitura do município. “Não estão
nesse cômputo os auxílios e

doações recebidos de várias
empresas, que permitiram a
compra de roupas especiais,
máquina de lavar, freezer e
insumos”, explicou Lozano.

Equipe

Até o momento, atuam
no laboratório 18 pessoas.
Entre elas, sete são professoras doutoras em Biologia
Molecular, quatro são mestrandos em Biotecnologia
e outras sete são alunos de
graduação na universidade.
Conforme o diretor-geral do câmpus, antes de ingressarem no projeto, tanto
os alunos quanto os professores foram capacitados, de
acordo com os protocolos
de análises internacionais,
pela própria UTFPR.

Capacidade de
análises

Entre os equipamentos
que compõem o BioMol está
o robô Maxuel. Com ele o laboratório pode realizar, por
dia, até 150 análises. Segundo Lozano, sem a tecnologia
os profissionais conseguiriam investigar apenas 120

amostras, no prazo de uma
semana.

Parceria com a
Fiocruz

Como o laboratório tem
capacidade para outras análises além do RT-PCR para
testagem da covid-19, o
câmpus de Dois Vizinhos
está trabalhando na possibilidade de uma parceria com
a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). O objetivo é poder
realizar análises capazes de
detectar o vírus da dengue.
De acordo com Lozano,
as tratativas com a fundação
já estão em andamento. “Acreditamos que nos próximos
meses também realizaremos
essas análises, que necessitam de kits (marcador molecular e insumos ) específicos”,
disse contando que também
foi solicitado ao Ministério
da Saúde mais kits de extração de RNA e de RT-PCR para
análises da covid-19. “O ministério já confirmou o envio
de 48 mil kits de extração de
RNA e 48 mil de RT-PCR, que
são complementares para
a realização das análises.”
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Ambev anuncia R$ 385 milhões para ampliar
produção de cervejas puro malte no Paraná
AEN
A Ambev investirá R$
370 milhões em sua cervejaria de Ponta Grossa, na
região dos Campos Gerais,
para ampliar a capacidade de produção de cervejas
puro malte e uma nova linha de envase para abastecer o Sul e Sudeste do País,
e R$ 15 milhões na fábrica de refrigerantes instalada em Almirante Tamandaré, que serão utilizados para
ampliação da unidade, totalizando um investimento de
R$ 385 milhões no Estado.
O anúncio foi feito pelo
governador Carlos Massa
Ratinho Junior e pelo vice-presidente de Relações
Corporativas da Ambev
na América do Sul, Ricardo Gonçalves Melo, no Palácio Iguaçu, nesta quarta-feira (20).
“É uma grande conquista para o Paraná e que chega em momento simbólico,
de retomada da economia

e do início da imunização
em todo o País. A Ambev
aposta há muitos anos no
Estado, na capacidade de
trabalho do paranaense. Recebemos com entusiasmo
esse novo investimento, que
aposta em um segmento específico do mercado cervejeiro”, afirmou Ratinho Junior. “Novos anúncios como
esse induzem ciclos virtuosos de emprego, inovação e
tecnologia. É o que estamos
atraindo no Paraná”.
A unidade de Ponta
Grossa é a mais moderna
da Ambev no País, com tecnologias da indústria 4.0.
A planta produz cervejas
como Brahma Duplo Malte,
Serramalte, Original e Budweiser, dentre outras. O
aumento da capacidade de
produção atende a crescente demanda dos consumidores brasileiros por cervejas
puro malte e premium.
“O Estado do Paraná é de extrema importân-

gerAldo BuBniAk/Aen

são r$ 370 milhões
em Ponta grossa,
na unidade mais
moderna da
empresa no País
cia para a Ambev. A nossa
unidade de Ponta Grossa é
responsável por abastecer
mercados importantes e estratégicos do Sul e Sudeste e esse investimento vem
para reforçar o nosso compromisso com o Estado, ampliando nossa capacidade de
produção e nos preparando
para o futuro”, afirmou Ri-

cardo Gonçalves Melo, VP
de Relações Corporativas da
Ambev na América do Sul.
Na última década, a Ambev investiu mais de R$ 1,2
bilhão na unidade de Ponta
Grossa. No Estado do Paraná a Ambev possui uma cervejaria, uma fábrica de refrigerantes, seis centros de
distribuição direta e gera

mais de 17 mil empregos diretos, indiretos e induzidos.

Mercado

O investimento da Ambev no Paraná acompanha
um crescimento na produção de bebidas no Estado
em 2020, mesmo diante da
pandemia provocada pelo
novo coronavírus. Segundo

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
esse setor cresceu 5,2% entre janeiro e dezembro na
comparação com o mesmo período de 2019. Apesar de acumular perdas no
ano passado, a indústria paranaense acumula sete meses seguidos de alta depois
de abril.

Justiça estende benefício a atingidos da tragédia de Mariana
Agência Brasil
A Justiça Federal estendeu até o fim de 2021
o pagamento do auxílio
emergencial mensal para
pescadores e agricultores
de subsistência de diversas
cidades afetadas após a tragédia de Mariana (MG). Em
2022, ele será substituído

por um vale alimentação em
data a ser definida em juízo.
O auxílio emergencial
mensal é uma das medidas
previstas no termo de transição e ajustamento de conduta (TTAC), acordo de reparação assinado após o
rompimento da barragem
da Samarco, ocorrido em

novembro de 2015. A tragédia levou à morte 19 pessoas, ocasionou destruição em
comunidades e causou poluição em dezenas de municípios na bacia do Rio Doce.
Conforme o acordo, todas as pessoas que tiveram
suas atividades econômicas
interrompidas em decorrên-

cia do episódio devem receber o auxílio emergencial.
A quantia é de um salário
mínimo, acrescido de 20%
para cada dependente, além
do valor de uma cesta básica. Os pagamentos são feitos pela Fundação Renova, entidade que foi criada
para administrar todas as
ações de reparação financiadas pela Samarco e por
suas acionistas Vale e BHP
Billiton. O auxílio emergencial não se confunde
com a indenização individual por danos morais e
materiais, cujo cálculo é
feito separadamente.
No ano passado, a Fundação Renova questionou os repasses para pescadores e agricultores de
subsistência. São categorias que não tiveram perda de renda, mas prejuízo
na produção pra consumo
próprio. Assim, a entidade
chegou a anunciar a suspensão dos pagamentos a
esses grupos, argumentando que eles não fariam jus
ao auxílio emergencial.
Em julho de 2020, o
juiz Mário de Paula Franco
Júnior reconheceu a omissão do TTAC em relação aos
pescadores e agricultores
de subsistência, mas proibiu a realização de cortes
repentinos no benefício. O
magistrado estabeleceu um
regime de transição para
um vale alimentação, que
começou neste mês com a

José Cruz/AgênCiA BrAsil

Benefício a pescadores e agricultores será pago até o final
deste ano
redução do auxílio emergencial pela metade, ficando
em uma média de R$ 900.
Estava previsto para julho deste ano uma mudança
na natureza dos pagamentos. Pescadores de subsistência passariam a receber
mensalmente valor correspondente ao kit de proteína da cesta básica do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Já os
agricultores de subsistência
teriam direito ao valor integral da cesta básica. Mas em
novo despacho divulgado
ontem (19), Mário de Paula considerou que os efeitos
da pandemia de covid-19
foram mais adversos do que
imaginado e adiou a transição para 2022.
“Os atingidos, mesmo

com a promessa de chegada da vacina e retorno às
condições normais da vida
em sociedade, ainda não tiveram o tempo necessário
(e suficiente) para se adequarem e se adaptarem à
nova realidade”, escreveu o
magistrado.
Em nota, a Fundação
Renova afirma que a decisão judicial reconhece que
“a concessão do auxílio financeiro emergencial para
quem sofreu um dano na
atividade de pesca de subsistência ou agricultura para
consumo próprio está em
desacordo com o estipulado no TTAC”. De acordo com
a entidade, até dezembro de
2020, foram pagos R$ 3,07
bilhões em indenizações e
auxílios financeiros para
cerca de 320 mil pessoas.
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Em discurso como presidente, Biden pede união
nacional e alerta para a covid-19
RepRodução

Estadão Conteúdo
O presidente dos Estados Unidos, Joe
Biden, fez no período da tarde dessa quarta-feira (20), seu primeiro discurso como líder da Casa Branca, após ser empossado em
cerimônia no Capitólio. Nos primeiros minutos à frente de um país altamente polarizado politicamente, o democrata convocou a
população a se unir para derrotar desafios.
“Vou lutar pelos que me apoiaram e pelos que não me apoiaram. Neste dia de janeiro, minha alma inteira está dedicada a unir
nossa nação”, declarou o democrata. “Com
união, podemos fazer grandes coisas. Podemos superar o vírus mortal”, seguiu, em referência ao novo coronavírus, que já matou
mais de 400 mil cidadãos americanos.
Ele pediu um minuto de silêncio pelas
vítimas e disse que os EUA estão entrando,
provavelmente, na fase mais mortal da pandemia. “Vamos derrotar o coronavírus como
uma nação unida.”
Biden afirmou que sua posse não celebra o triunfo de um candidato, mas de uma
causa: a democracia. “A democracia é preciosa e frágil. Desta vez, ela prevaleceu.”
A fala vem após uma transição de poder
bastante tensa nos EUA, com o antecessor
Donald Trump sem reconhecer a legitimidade das eleições de novembro. O republicano
tampouco compareceu à cerimônia de posse desta quarta.
Há exatas duas semanas, o Capitólio,
sede do Congresso norte-americano, foi invadido por apoiadores de Trump que tentaram impedir a certificação da vitória do
então presidente eleito. “Esse é o dia da
América, da democracia. Dia de história e
esperança”, declarou nesta quarta o democrata. “Juntos, vamos escrever uma história
de esperança, não de medo”.
O novo presidente dos EUA agradeceu
seus antecessores dos dois partidos e disse acreditar na resiliência da Constituição
americana. Os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton compareceram à cerimônia de posse.
Reforçando seu tom conciliador, Biden
confirmou que vai restaurar antigas alianças para “engajar os EUA com o mundo”

A cerimônia de posse foi realizada no Capitólio
outra vez.
A expectativa é que o democrata
anuncie ainda nesta quarta o retorno do
país ao Acordo de Paris e à Organização
Mundial da Saúde (OMS). “Podemos fazer
os EUA outra vez uma força de liderança
para o bem neste mundo. Seremos julgados de acordo com como lidamos com as
crises deste momento.”
Sem citar nominalmente o agora ex-presidente Trump, Biden afirmou que “a
política não precisa ser um fogo destruindo tudo ao redor” e que líderes têm responsabilidade de defender a verdade sobre
a mentira.
Trump foi banido do Twitter por compartilhar notícias falsas, como as supos-

tas fraudes eleitorais, e insuflar a população no episódio da invasão do Capitólio.
“Precisamos confrontar e vamos derrotar
a ameaça do terrorismo doméstico. Vamos voltar a nos escutar e nos ver outra
vez; vamos nos respeitar”, clamou o novo
presidente.
Biden também parabenizou Kamala
Harris, primeira mulher eleita vice-presidente dos EUA, e lembrou a mancha do racismo no país.

Manifestações lideranças

Líderes mundiais parabenizaram Joe
Biden e Kamala Harris, , pela posse dos
democratas como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, respectivamente. O ex-vice de Barack Obama é o 46º
chefe da Casa Branca e a ex-senadora, a
primeira mulher negra a ocupar o cargo
de vice.
“No FMI, esperamos trabalhar com seu
governo para apoiar a recuperação da pan-

demia, revigorar o crescimento e construir
um mundo mais verde e justo!”, escreveu a
diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, em sua conta
oficial no Twitter.
Também na rede social, o presidente
do Conselho Europeu, Charles Michel, desejou “o melhor” a Biden e Harris para combater a pandemia de covid-19.
“É hora de trazer de volta a convicção e
o bom senso e rejuvenescer nossa relação
UE-EUA”, escreveu Michel.
O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe
Conte, afirmou que o país europeu está
pronto para enfrentar os desafios da agenda internacional juntamente com os EUA.
“Este é um grande dia para a democracia,
alcançando muito além das fronteiras americanas”, ressaltou.
Mais cedo, o premiê do Reino Unido,
Boris Johnson, e a presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der Leyen, haviam parabenizado os democratas.

Economia
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IPC-Fipe acelera e
sobe 0,86% na 2ª
quadrissemana
Estadão Conteúdo
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede
a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,86% na segunda quadrissemana de janeiro, acelerando ante a
alta de 0,79% da primeira quadrissemana do mês, segundo dados publicados nesta quarta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Na quadrissemana mais recente, cinco componentes apresentaram aceleração dos preços: Habitação (de alta de 0,51% na primeira quadrissemana
para avanço de 0,80% na mais recente); Transportes
(de altas de 0,72% a 0,74%, na mesma comparação);
Saúde (de avanço de 0,56% a uma alta de 0,76%); Vestuário (de avanços de 0,47% a 0,65%, na mesma comparação); e Educação (de alta de 0,67% a um ganho
de 1,07%).
Por outro lado, dois componentes perderam força ou aprofundaram leituras no território negativo:
Alimentação (de crescimento de 2,01% na primeira
quadrissemana do mês para alta de 1,98% na mais recente); e Despesas Pessoais (de um recuo de 0,39%
para uma queda de 0,79%).

Crise segura valor
de aluguéis

Entrada de dólares supera
saída em US$ 2,914 bi

Estadão Conteúdo
A inflação medida pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) disparou no ano passado, mas isso
não mexeu no preço de aluguéis no Brasil, embora
o indicador seja comumente usado como indexador
de contratos de locação.
Segundo especialistas em inflação da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), diferentes fatores seguraram os reajustes.
A queda na renda da população por causa
da crise provocada pela pandemia de covid-19, o
mercado de trabalho ainda deteriorado e o elevado estoque de imóveis vazios disponíveis levaram a negociações diretas entre inquilinos e
proprietários.
Em consequência, o aluguel residencial encerrou 2020 com uma alta de apenas 2,77%, segundo
a inflação oficial no País, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE.
Já o IGP-M avançou 23,14% no ano passado, divulgou a FGV. A taxa acumulada em 12 meses já tinha iniciado 2020 em 7,81%, permanecendo elevada durante todo o ano.

Estadão Conteúdo
Depois de encerrar dezembro de 2020 com saídas líquidas
de US$ 8,353 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo
de US$ 2,914 bilhões em janeiro de 2021 até o dia 15, informou nesta quarta-feira, 20, o Banco Central. O período corresponde às duas primeiras semanas úteis do ano.
O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$
3,240 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor
de US$ 23,303 bilhões e de retiradas no total de US$ 20,063
bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo de janeiro até o dia 15 é negativo em US$ 326 milhões, com importações de US$ 6,153
bilhões e exportações de US$ 5,827 bilhões. Nas exportações,
estão incluídos US$ 1,011 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 838 milhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 6,153 bilhões em outras entradas.
O fluxo cambial registrado na semana passada (de 11 a 15
de janeiro) para o Brasil ficou positivo em US$ 1,605 bilhão,
informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$
1,984 bilhão na semana, resultado de aportes no valor de US$
11,227 bilhões e de envios no total de US$ 9,242 bilhões.

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

20/01/21

CÂMBIO

20/01/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Baixa: 0,82%

119.646 pontos

Volume negociado: R$ 28,24 bilhões
121.933 123.480 120.348 121.241 120.636 119.646

EURO
Var. janeiro: +2,37%
R$ 5,311
R$ 5,312

Baixa: 0,64%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

EURO TURISMO

Var. janeiro: +2,05%
R$ 5,3027
R$ 5,3033

Alta: 0,17%
Compra
Venda

13/01

14/01

15/01

18/01

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
B2W Digital ON
Magazine Luiza ON
Lojas Americanas PN
Embraer ON

19/01

%
-1,67%
-1,85%
-1,65%
-2,08%
+8,53%
+5,56%
+4,06%
-3,27%

20/01

R$
28,21
92,32
30,32
25,85
87,50
25,42
25,65
9,16

BOLSAS NO MUNDO

%

Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

31.188,38
6.740,39
13.921,37
28.523,26

+0,83
+0,41
+0,77
-0,38

OURO - BM&F
20/01

var. dia
R$ 315,00 /grama

-0,31%

IR

DÓLAR TURISMO

Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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

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

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

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

MÊS
Dez/20
*Jan/21

em 29/01,

TAXA SELIC
0,16%
1,00%

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

R$ 0,0512
R$ 7,23
R$ 0,06

US$ 1 É IGUAL A:

Var. janeiro: +2,20%
R$ 5,04
R$ 5,57

Iene
Libra esterlina
Euro

103,56
0,73
0,83

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índices em %
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
IPCA-15 (IBGE)
IPC (FIPE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)
IPA-DI (FGV)
IPC-DI (FGV)
INCC-DI (FGV)

jul

ago

set

out

nov

dez

ano

0,44

0,36

0,87

0,89

0,95

1,46

5,45

0,36

0,24

0,64

0,86

0,89

1,35

4,52

0,30

0,23

0,45

0,94

0,81

1,06

4,23

0,25

0,78

1,12

1,19

1,03

0,79

5,62

2,23

2,74

4.34

3,23

3,28

0,96

23,14

2,34

3,87

3,30

3,68

2,64

0,76

23,08

3,14

5,44

4,38

4,86

3,31

0,68

31,72

0,49

0,53

0,82

0,65

0,94

1,07

5,17

1,17

0,72

1,16

1,73

1,28

0,70

8,81

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Out/20
Nov/20

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

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

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

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

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

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

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

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

PREVIDÊNCIA

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

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

COMPETÊNCIA DEZEMBRO

Venc.: empresas 20/1, pes.físicas 15/1, emp. domésticos 6/1. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Facultativo

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre R$ 1.045,00
(R$ 114,95) e R$ 6.101,06 (R$ 671,12), através de GPS.

Contribui com 20% sobre qualquer valor entre R$ 1.045,00
(R$ 209,00) a R$ 6.101,06 (R$ 1.220,21), através de carnê.

Autônomo

Empregados - taxas de desconto

1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.045,00 (R$ 209,00) a R$ 6.101,06 (R$
1.220,21).
2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11% sobre o máximo de R$ 6.101,06 (R$ 671,12) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: desconto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.101,06 (R$ 671,12). Se não atingir este
teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$
6.101,06.
4) Aut. especial: sobre R$ 1.045,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposentadoria é por idade..

Taxa até R$ 1.045,00 (sal. mínimo)
Taxa entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60
Taxa entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40
Taxa entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06

7,5%
9%
12%
14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os valores obtidos.
EMPREGADOR Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

SALÁRIO FAMÍLIA 2020
Salários até R$ 1.425,56

48,62

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
Novembro/20
Dezembro/20

NOVA POUPANÇA
Novembro/20
Dezembro/20

ano
5,64
6,17

12 m
6,17
6,17

%
0,1159
0,1159

ano
1,99
2,11

12 m
2,29
2,11

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

Novembro/20
Dezembro/20
Período
21/11 a 21/12
22/11 a 22/12
23/11 a 23/12
24/11 a 24/12
25/11 a 25/12
26/11 a 26/12
27/11 a 27/12
28/11 a 28/12
1/12 a 1/1
2/12 a 2/1
3/12 a 3/1
4/12 a 4/1
5/12 a 5/1
6/12 a 6/1
7/12 a 7/1
8/12 a 8/1
9/12 a 9/1
10/12 a 10/1
11/12 a 11/1
12/12 a 12/1
13/12 a 13/1
14/12 a 14/1
15/12 a 15/1
16/12 a 16/1
17/12 a 17/1
18/12 a 18/1
19/12 a 19/1
20/12 a 20/1
21/12 a 21/1
22/12 a 22/1
23/12 a 23/1

POUP
ANTIGA
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

POUP
NOVA
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159
0,1159

TR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

CUB PARANÁ
Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2
NOV
DEZ %m %ano %12m
Paraná
1.696,22 1.720,00 1,40 7,94 7,94
Norte
1.755,40 1.765,20 0,84 10,94 10,94
Noroeste 1;529,92 1.564,08 2,23 5,95 5,95
Oeste
1.736,45 1.758,75 1,46 9,48 9,48

SAL. MÍNIMO - PARANÁ
Grupo 1
R$ 1.383,80
Trab.s na agricultura.
Grupo 2
R$ 1.436,60
Serviços administrativos,
domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

20/01/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. janeiro: +2,19%
R$ 5,04
R$ 5,59

Baixa: 0,71%
Compra
Venda

Var. janeiro: +0,90%
R$ 5,97
R$ 6,74

Baixa: 0,44%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Baixa: 0,71%
Compra
Venda

Var. janeiro: +0,43%
R$ 6,4184
R$ 6,4212

Baixa: 0,01%
Compra
Venda

POUPANÇA, TR

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

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

TRIGO - saca 60kg
R$
167,00
166,00
162,00
162,00
162,00
162,00

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

30 d.
7,7%
15,3%
13,3%
13,3%
13,3%
13,3%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

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

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

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

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

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

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

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

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

20/01
2.747,26
294,60
650,54
441,86

DIA
0,30%
0,77%
0,00%
-0,29%

MÊS
9,91%
10,28%
7,23%
16,00%

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

20/01/21

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
155,54
-1,1%
-0,3%
16,7%
MILHO
saca 60 kg
75,09
0,1%
1,0%
19,3%
TRIGO
saca 60 kg
72,16
0,0%
0,9%
6,9%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
265,99
-0,7%
0,3%
-1,6%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
279,37
0,4%
2,7%
0,1%
BOI GORDO
arroba, em pé
274,28
0,7%
2,8%
6,3%
SUÍNO
kg, vivo
6,92
-1,1%
-4,8%
4,5%
ERVA MATE
arroba
22,39
0,8%
5,0%
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$
158,00
77,00
73,00
292,00
6,50
-

Pato B.
R$
156,50
76,70
71,00
270,00
280,00
275,00
19,00
-

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

20/01/21
MILHO

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

FECH.
1.369,50
1.367,25

*DIF. 1 SEM.
-16,25 -2,6%
-16,00 -2,6%

1 MÊS
11,9%
11,7%

442,40
438,40

-8,10
-8,60

Cont.
mar/21
mai/21

FECH.
522,00
524,00

*DIF. 1 SEM.
-4,00 -0,5%
-4,25 -0,7%

1 MÊS
19,3%
19,3%

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

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

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

-3,2%
-3,4%

9,2%
9,2%

mar/21
mai/21

667,75
668,00

-4,50
-5,50

1,1%
1,0%

9,8%
9,6%

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

BOLSA DE NOVA YORK (NYBOT)
CAFÉ
Cont.
mar/21
mai/21

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

FECH.
125,20
127,30

*DIF. 1 SEM.
-1,95
0,0%
-1,95
0,0%

1 MÊS
0,0%
0,2%

20/01/21
ALGODÃO

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

Cont.
mar/21
mai/21

FECH.
81,59
82,50

*DIF. 1 SEM.
0,44
0,8%
0,43
0,9%

1 MÊS
5,7%
6,0%

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

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

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

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

29/08/17

MILHO - R$/saca 60 kg

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

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

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

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%
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MP-AM recomenda restringir
vacinação a profissionais de
saúde do grupo de risco
Estadão Conteúdo
O Ministério Público do
Estado do Amazonas vai investigar possíveis casos de
aplicação da vacina da covid-19 em pessoas fora dos
grupos prioritários de vacinação Com a suspeita de
“fura-fila”, a instituição e
os Ministérios Públicos de
Contas (MPC) e do Trabalho (MPT) em conjunto com
as Defensorias Públicas da
União (DPU) e do Estado
(DPE) emitiram uma recomendação para que a imunização dê preferência para
os profissionais de saúde do
grupo de risco.
“O Ministério Público
informa, ainda, que vai apurar as notícias de que houve
desvio de quantidades da referida vacina em detrimento
de pessoas pertencentes ao
grupo prioritário para receber as primeiras doses”, manifestou-se em nota.
Em Manaus, a aplicação
em duas médicas recém-nomeadas pela prefeitura foi
alvo de críticas, especialmente pelo grau de parentesco das profissionais com
figuras importantes localmente e o recente ingresso de ambas na saúde municipal. Diante da situação,
o prefeito David de Almeida (Avante) defendeu que a
imunização seguiu as normas do governo federal e
disse que vai proibir que os
vacinados postem registros
em redes sociais.
A recomendação dos
MPs e das defensorias públicas ocorreu após reunião
na terça-feira, 19, com representantes da prefeitura
de Manaus e da Secretaria
Estadual de Saúde do Amazonas. O entendimento foi
que, diante da oferta limitada de doses, a prioridade
deve ser dos profissionais
de saúde idosos ou que têm
comorbidades, restrição que
não é prevista no plano nacional de imunização.
“Ao assinarem a medida, os órgãos de controle
consideram que a insuficiência das doses disponibilizadas obriga que seja feita a
seleção de trabalhadores de
saúde (redes pública e privada), que receberão as primeiras doses, em forma de listas
nominais, previamente elaboradas pelos gestores das
unidades, contendo as informações sobre os critérios de
prioridade e risco, obedecendo os princípios de impessoalidade e eficiência, sob pena
de ocorrência de caracterização de improbidade adminis-
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Sanepar na Bovespa

Pela primeira vez, a Sanepar passa a integrar a carteira do Índice Carbono Eficiente (ICO2) da B3 na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo
(BM&FBovespa). A empresa está entre as 100 com mais
ações negociadas na Bolsa e submeteu seus inventários
de emissões de gases de efeito estufa (GEE) à B3. O Índice tem relação clara com a sustentabilidade ambiental,
com ações de descarbonização da economia e combate
às mudanças climáticas. O ICO2 existe desde 2010 e é
um dos índices de sustentabilidade criado em uma parceria de BM&FBovespa com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Atualmente, tem
ações de 58 companhias, sendo de 22 setores diferentes, com cerca de R$ 3,3 trilhões em valores de mercado.

Indústria automotiva

Prefeito de Manaus defendeu que a imunização seguiu as normas do governo federal
trativa”, diz comunicado do
MP do Amazonas.
Segundo a instituição,
o não atendimento da recomendação tornará “evidente
o dolo do gestor de violar a
ordem jurídica e a assunção
dos riscos de dano, em caso
de omissão injustificada de
providências”.
O Amazonas enfrenta
uma grave crise sanitária,

com um novo agravamento pandemia da covid-19 e
a falta do fornecimento de
oxigênio. Somente no interior do Estado, 18 pessoas
morreram pela falta de oxigênio na última semana.
Segundo boletim epidemiológico do governo amazonense, a capital está com
ocupação de 94,3% nos leitos de UTI públicos e pri-

vados para pacientes com
covid-19, média que é de
94,5% nos leitos de enfermaria. Na última terça-feira, 19, Manaus realizou 177
sepultamentos, dos quais
98 de casos confirmados ou
suspeitos de covid-19. Há
um mês, em 19 de dezembro, foram realizados 39 sepultamentos, dos quais sete
eram de vítimas da doença.

Estruturar uma cadeia produtiva cooperativa e competitiva, provedora de soluções inovadoras e sustentáveis para a mobilidade. Este é o grande desafio do setor
Automotivo e de Autopeças para os próximos dez anos,
de acordo com o estudo Rota Estratégica para o Futuro da Indústria Paranaense-2031, lançada na última terça-feira, 19, pelo Sistema Fiep. O trabalho aponta como
principais tendências que transformarão a cadeia nos
próximos anos, a eletrificação automotiva, a conectividade, a mobilidade compartilhada e a direção autônoma. É
um mapa que identifica caminhos que precisam ser percorridos, indicando ações de curto, médio e longo prazo,
para vencer esses desafios. O estudo completo pode ser
visto no site da Agência Fiep: agenciafiep.com.br.

Mudança na Volvo

A Volvo tem um novo vice-presidente de manufatura no Brasil. Cyro Martins será o responsável pela operação industrial da fábrica da Volvo em Curitiba. Em sua
nova posição, Martins fará parte da diretoria executiva
da Volvo do Brasil. Martins é engenheiro eletricista, formado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do
Paraná (atual UTFPR), com pós-graduação em Engenharia de Produção e Economia (FAE) e MBA em negócios
pela Fundação Dom Cabral. Cyro Martins sucede a Jorge
Marquesini, em mudança para a matriz da marca na Suécia, onde ocupará a posição de vice-presidente sênior da
divisão de Manufatura para Europa e Brasil, a qual é responsável pelas fábricas de caminhões da Volvo na Suécia, Bélgica, França, Rússia, além do Brasil.

Paraná Turismo

A Paraná Turismo firmou um convênio de R$ 500
mil junto ao Ministério do Turismo (MTur), que tem foco
a promoção de destinos internos e a retomada das atividades turísticas a partir de viagens de curta distância,
seguindo tendências mundiais. Para a obtenção do recurso, a Paraná Turismo, com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, cadastrou uma
proposta de promoção de destinos junto ao MTur. Está
prevista contrapartida de R$ 12 mil por parte da Paraná Turismo. “Queremos conciliar a economia, lazer e
saúde dos paranaenses”, ressalta o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes. “É
também um estímulo para as pessoas conhecerem o que
o Paraná tem de melhor, pertinho delas”.

Nova Ferroeste

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu neste mês a
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico (Abio) para o projeto da chamada de Nova Ferroeste (Ferrovia EF-277). A Abio permite o início dos trabalhos de campo para o diagnóstico ambiental da fauna
na área do projeto da Nova Ferroeste. É mais uma etapa
no processo de licenciamento ambiental do projeto, que
foi qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do governo federal. O Corredor Oeste de Exportação – Nova Ferroeste terá extensão de 1.370 quilômetros. O projeto abrange a construção de novos trechos
e um corredor ferroviário de exportação ligando o polo
produtor de grãos do Mato Grosso do Sul (MS) e do Oeste do Paraná ao Porto de Paranaguá.
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PASSATEMPO

TEMPO

www.simepar.br

PATO BRANCO
MÁX.

23°
MIN.

18°
PROBABILIDADE DE CHUVA 80% | 50mm

LUA

24°/18°

CURITIBA

21°/17°

CASCAVEL

29°/18°

LONDRINA

28°/20°

ESTAÇÃO

VERÃO

CRESCENTE

RADICCI

F. BELTRÃO

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

190
193
192

iotti

ILUSTRAÇÃO

HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 A 20/04

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Esta fase é negativa para você, mas
como tudo passa esta fase também
passará dentro de poucos dias. Mas
agora tome cuidado com notícias
falsas, com pessoas que se dizem
amigas. Cuide da sua saúde. Negativo ao amor.

Os astros devem favorecer você neste período. Haverá possibilidades de
elevação material através do esforço
que têm enviado no trabalho e dos
bons negócios realizados ou a realizar. Ótimo para consultas médicas.

Momento em que terá muita disposição mental e física para trabalhar e
para tratar de assuntos pessoais. Se
o seu trabalho está de alguma maneira relacionado com o público, a
imprensa ou o meio artístico, então
tudo sairá às mil maravilhas.

Você deve pensar no êxito de
tudo. Imagine assuntos do amor,
amizades, férias, vida social e intercâmbios de ideias. Favorabilidade total para as viagens e assuntos de transportes.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Conte hoje com a poderosa proteção dos amigos. Boas inﬂuências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados
práticos. Cuidado com discussões.
Quem está só, não deve pensar em
relacionamentos sérios.

Você deverá poupar as suas economias, a ﬁm de conseguir a casa própria que tanto sonha e deseja, será o
mais importante a fazer agora. O ﬂuxo é dos melhores para a compra de
bens móveis e imóveis.

Os astros estarão lhe propiciando
um feliz contato com parentes e
com pessoas de sua estima. Procure, também, levar a paz aos mais necessitados lhe transmitindo mais otimismo e conﬁança. Eexcelente para
viagens a negócios ou para recreio.

Muita harmonia familiar, conjugal e na vida sentimental e amorosa está prevista para você neste
período. Muito favorável também,
aos negócios, às especulações e
às novas empresas.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Notícias, aparentemente exageradas ou formuladas com o intuito
de pressioná-lo, deverão ser pura
e simplesmente desacreditadas.
Faça ouvidos de mercador. Esteja
alerta para o que vier. Bom ﬂuxo ao
amor e ao casamento.

As pessoas do seu signo estão, realmente, mais favorecidas nesta
fase astrológica. Aproveite as próximas horas para dedicar-se à vida
sentimental, cultural, intelectual
e ter muito resultado nas relações
humanas.

Excelente disposição mental para
tratar de assuntos importantes e
de negócios, para entabular novas
ideias relacionadas com publicidade e comunicações e para lucrar
nos negócios escritos. Contudo,
seja sincero.

Procure agir de forma dinâmica e
com mais tato, sem impor sua autoridade. No trabalho, haja com
mais vontade. Aguarde notícias.
Conciliando a sua busca de segurança, aliada a sua versatilidade,
saberá agradar a pessoa amada.

Opinião
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A perfeição de Deus se revela
em detalhes como essas
flores, registradas
em Pato Branco

DIRCEU ANTONIO RUARO

Aprendizagem entre pares como estratégia de ensino de forma ativa
Prezados amigos, no momento em que
escrevo, mais do que nunca nesses últimos
meses, a esperança renasce. A vacina está
autorizada no Brasil e, se tudo sair conforme o ensaio governamental, no momento
em que você lê este texto, já deve ter iniciado o processo de vacinação no Brasil.
Renovam-se as expectativas, especialmente na área educacional. Deveremos,
mesmo, iniciar o ano letivo de forma híbrida, presencial e on-line.
Isso é, alvissareiro. Com certeza, porém,
não é a solução definitiva. Ainda há muito
que se cuidar e cuidar dos outros.
Causa-me estranheza certos comportamentos e ideias a respeito da pandemia.
Respeito a opinião e decisão pessoal de cada
um, mas se vivemos numa coletividade é
bom pensar que o bem maior não é o particular, mas sim o coletivo e, se o coletivo depende do comportamento individual, então
é bom reavaliar certas atitudes e iniciativas
que, em resumo, podem influenciar negativamente e causar prejuízos ao coletivo.
Dito isso, é interessante que lembremos
que, se estamos no limiar de uma nova época na educação, com o ensino híbrido, especialmente no ensino fundamental, mais
do que nunca, precisamos estar preparados
como professores-educadores, para o nosso
papel no ensino e na aprendizagem de nossos alunos.
Temos apresentado nesse nosso espaço, desde novembro do ano passado, ideias
e estratégias de ensino-aprendizagem que
serão necessárias para o ensino híbrido.
Dando continuidade, uma das estratégias utilizadas com muito sucesso e que
faz o aluno refletir, analisar e tomar decisões ativamente é o “Peer Instruction” ou,
em português, “estudo em pares” ou ainda,
se quiserem, “estudo em duplas”.

Sabemos que, na atualidade, um dos desafios maiores é engajar os alunos no processo de aprendizagem. Sabemos, também,
que nossos professores, desde os anos iniciais, desejam que seus alunos aumentem
seu desempenho, sua capacidade de aprender, de analisar, de sintetizar e conceituar
os conteúdos escolares, de uma forma mais
contextualizada com suas realidades.
Por isso, uma das alternativas ao ensino tradicional, que possa, nesse momento
de transição entre o puramente presencial
e o híbrido, transformando a sala de aula ou
melhor dizendo “o ambiente de aprendizagem” em um ambiente interessante e desafiador, ao mesmo tempo que motivador, é o
ensino por meio de pares.
Não se trata de repetir o velho “trabalho em duplas” no qual um aluno faz e o outro põe o nome. Não é disso que estamos falando. É crucial que professores, alunos, e
pais de alunos (porque a família terá de estar muito mais participativa no ensino híbrido) entendam que o ensino na “metodologia
de pares” é uma estratégia para aumentar,
além da aprendizagem, a interação entre os
alunos e os conteúdos de forma significativa.
Importante entender a origem dessa
metodologia. “ Peer Instruction é uma metodologia desenvolvida pelo professor de Física da Universidade de Harvard (Estados Unidos), Eric Mazur. Traduzindo literalmente
como “Instrução entre os Pares”, surgiu na
década de 1990, após alguns anos de observações feitas pelo professor na própria sala
de aula e baseando-se em dados estatísticos
sobre o rendimento dos alunos nos cursos
introdutórios de Física norte-americanos.
A partir de experiências próprias e observações sobre seu auto desempenho em
ensinar, Mazur, propõe alterar a dinâmica
da sala de aula para que os alunos auxiliem

uns aos outros no entendimento dos conceitos e, em seguida, sejam conduzidos pelo
professor no aperfeiçoamento desse aprendizado por meio de questões dirigidas.
Aqui fica importante o professor entender que a “aula” precisa ser muito bem
preparada e, novamente entender que há
três grandes momentos: antes da aula, durante a aula e depois da aula, e seu papel
de mediador.
Nessa estratégia, os alunos devem passar por uma fase preparatória em que realizam leituras pré-aula. Já apropriados desse material quando encontram o professor,
respondem a questões de múltipla escolha.
Com base nos “votos”, o professor direciona
os pontos que precisam ser mais bem enfatizados para o aprendizado dos estudantes.
Como dissemos anteriormente, o ponto
central da Peer Instruction é a interação entre os alunos. Como é criado um ambiente
colaborativo, em que eles discutem conceitos e elaboram interpretações acerca de um
assunto, tornam-se agentes no processo de
ensino-aprendizagem.
Por isso é importante o planejamento
da aula, a disponibilização de um conteúdo para que os alunos leiam antes da aula
(como tarefa de casa, por exemplo);os alunos responderem a questões dirigidas sobre
esse conteúdo previamente oferecido considerando o feedback dos alunos às perguntas iniciais, a aula transcorre e o professor
explica os conceitos e problemas do conteúdo proposto; na sequência, novas questões
são propostas pelo professor, dentro de um
teste conceitual (concept tests), a fim de que
os alunos reflitam e respondam sobre um
assunto relacionado ao mesmo conteúdo.
Ao analisarem essas perguntas, os alunos podem refletir sobre o que leram e reelaborar sua interpretação; os alunos respon-

dem individualmente a todas as perguntas.
Então, o professor avalia a quantidade
de erros e acertos do teste e mostra o resultado para a turma, sem, no entanto, revelar
as respostas corretas de cada questão; caso
a taxa de acertos seja alta (mais de 70%),
faz-se uma breve conclusão sobre o conteúdo estudado; se o nível de acertos for baixo (30%) ou médio (30%-70%), o professor
explica novamente o conteúdo e os alunos
são incentivados a discutir com seus colegas (daí o termo Peer Instruction).
Nesse momento, comentam o significado e importância das questões e cada um
argumenta sobre o motivo de terem escolhido suas respostas. Com isso, todos os alunos são engajados na construção do conhecimento; após a discussão, novamente as
questões são respondidas.
Agora, espera-se que a quantidade de
acertos aumente; uma vez alcançados os objetivos da aula, o professor apresenta as respostas corretas do teste e faz uma avaliação
geral de cada pergunta com a turma.
Essa estratégia tanto pode ser utilizada para as aulas presenciais (fisicamente)
quanto as aulas síncronas (alunos conectados) à sala de aula onde se realiza o processo. É, portanto, mais uma ideia de como
reorganizar o ensino nesse tempo de pandemia, pense nisso, pense nisso, enquanto lhe
desejo boa semana.
Doutor em Educação pela Unicamp,
psicopedagogo Clínico-Institucional e
assessor pedagógico da
Faculdade Mater Dei
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PLANTÃO
Lesão
corporal

A Polícia Militar foi comunicada, terça-feira à noite, que havia dado entrada na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), em
Coronel Vivida, uma mulher com lesão corporal. Os
policiais foram ao local e
a vítima contou que estava ingerindo bebida alcoólica na companhia de um
amigo, que mora com ela,
quando houve um desentendimento. Após ser empurrada pelo rapaz, ela esbarrou num portão, que
caiu sobre o seu pé, causando a lesão.

Acusado de
ameaças

Na última terça-feira, a Polícia Militar prestou
apoio a Polícia Civil para a
localização de um homem,
em Realeza, que é acusado
de ameaças, lesão corporal e descumprimento de
medida protetiva. Ele estava escondido na residência
da avó, onde foi preso e encaminhado à Delegacia da
Polícia Civil para as devidas
providências.

Prisão em
Beltrão

Em
patrulhamento
terça-feira à noite pelo bairro Pinheirinho, em Francisco Beltrão, a equipe da
Rotam abordou um homem, que estava parado
em frente a uma residência. Ele foi revistado e não
tinha nada de ilícito, mas
em consulta ao sistema os
policiais constataram que
havia um mandado de prisão em desfavor do suspeito, expedido pela 1ª
Vara Federal de Chapecó
(SC). O preso foi entregue
na Delegacia da Polícia Civil, estando à disposição
da Justiça.

Apreensão de
agrotóxicos

A Polícia Federal e
o Batalhão de Polícia de
Fronteira (BPFron) abordaram terça-feira, em Cascavel, uma camionete Hilux, ocupada por dois
homens, que estava carregada com 1.200kg de
agrotóxicos contrabandeados. Além disso, os dois
contrabandistas estavam
com uma pistola calibre
380, com dois carregadores e 18 munições intactas,
R$ 12.558,00, 106 dólares e
2.000 guaranis. Os acusados, o veículo, o produto e
demais objetos apreendidos foram encaminhados
a Delegacia da Polícia Federal de Cascavel para as
devidas providências.

Homem é preso
acusado de
assédio e
disparos de
arma de fogo
A arma e as munições foram apreendidas pela Polícia Militar

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Um homem foi preso na madrugada desta-quarta-feira na linha Lajeado Grande, em Francisco Beltrão.
Ele é acusado de assediar a enteada
e efetuar vários disparos de arma de
fogo. Os policiais encontraram, na
residência do preso, um revólver ca-

libre 38 e dezenas de munições, entre intactas e deflagradas.
A vítima relatou a Polícia Militar que, na terça-feira, foi até um
bar da comunidade na companhia
do seu padrasto, onde compraram
bebidas alcoólicas. No retorno para
casa, ela foi assediada pelo padrasto, que teria colocado a mão no ombro da mulher e dito: “eu te amo, a

gente não manda no coração”.
Após chegarem na residência,
a mulher pegou seus pertences e
a sua filha de três anos. Ela estava
saindo da propriedade quando ouviu quatro tiros efetuados pelo seu
padrasto. A vítima foi até a rodoviária de Francisco Beltrão, acionou a
Polícia Militar e fez a denúncia.
Os policiais foram até a proprie-

dade do acusado, que estava dormindo. Ele foi chamado pela sua mulher
e confirmou ter efetuado disparos
utilizando um revólver calibre 38.
A arma foi apreendida, juntamente
com dezenas de munições, entre intactas e deflagradas. O homem preso,
o revólver e as munições foram entregues na Delegacia da Polícia Civil
para as providências cabíveis ao fato.

Estelionatário espalha dinheiro falso no comércio de Palmas
A Polícia Militar recebeu, na tarde de terça-feira, comunicados de
quatro responsáveis por estabelecimentos comerciais de Palmas, com
relação a dinheiro falso. Um homem
comprou objetos de baixo valor nas
lojas para passar as cédulas falsas e
pegar o troco.
Os comerciantes repassaram

para a Polícia Militar as características do estelionatário. Trata-se
de um homem moreno, com tatuagem no braço e na perna, que trajava blusa listrada nas cores verde e
branca, boné marrom e chinelo. Ele
foi nas lojas e comprou produtos de
baixo valor para pegar o troco. Em
três estabelecimentos foram passa-

das notas falsas de R$50,00, e em
outro uma cédula de R$100,00.
Segundo a Polícia Militar, os
comerciantes só constataram a falsidade do dinheiro depois que o
homem havia deixado os estabelecimentos. Equipes policiais realizaram buscas, mas não conseguiram
localizar o estelionatário. As cédu-

las falsas foram recolhidas para as
devidas providências.
A Polícia Militar orienta os comerciantes e a população para ficarem atentos. Em caso de desconfiança de que o dinheiro é falso, devem
acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou disque denúncia 181.
(AB)

Paraguaios são presos com drogas em Dois Vizinhos
Durante patrulhamento terça-feira à noite pelo bairro Alto da Colina, em Dois Vizinhos, a Polícia Militar abordou um rapaz, que estava
em atitude suspeita. Ele foi revistado e estava com uma bucha de maconha, um cigarro da droga e R$
58,00.

O rapaz foi identificado, sendo de naturalidade paraguaia, que
alegou estar retornando de uma
praça, onde havia várias denúncias de tráfico de drogas. Ele passou a direcionar os policiais para
endereços que não eram da sua residência e foi levado até a Com-

panhia da Polícia Militar, onde
chegou o seu irmão e forneceu o
endereço correto.
Os policiais foram até a residência, na avenida Rio Grande do Sul,
onde tiveram autorização da moradora para realizar buscas. Foram localizadas mais 38 gramas de ma-

conha (morruga) e uma porção de
cocaína, além de uma balança de
precisão.
Os policiais prenderam os dois
paraguaios. Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de
Francisco Beltrão e deverão responder por tráfico de drogas. (AB)

BPFron e PF apreendem
300kg de maconha
Em ação da Operação Hórus, a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) apreenderam terça-feira à noite, em Guaíra (PR), 300kg de maconha, acarretando um prejuízo de R$ 380 mil aos traficantes. A droga
estava num veículo Honda/Civic e numa motocicleta Honda/CB 300cc.
De acordo com o BPFron, a apreensão ocorreu após os
policiais terem observado a movimentação suspeita de um
veículo, pois o condutor acelerou e entro dentro de uma
edificação. Com a aproximação das equipes policiais, houve
grande correria, com os criminosos fugindo em meio a uma
mata fechada, abandonando o Civic e a moto, que estavam
carregados com a maconha.
Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram
localizar os traficantes. Os veículos e a maconha foram entregues na Delegacia da Polícia Civil de Guaíra. (AB)

Esporte
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Patrick de Paula e Veron treinam e
podem enfrentar o Flamengo
CeSar greCo/PalmeiraS

Pia Sundhage disse que teve boas impressões das
jogadoras durante os treinos

Pia faz balanço positivo
da seleção feminina
Patrick de
Paula voltou a
treinar com o
elenco após se
recuperar de um
desconforto na
coxa esquerda

O Verdão encerrou na
manhã de quarta-feira (20),
na Academia de Futebol, a
preparação para o confronto com o Flamengo, nesta
quinta (21), às 19h, no Estádio Mané Garrincha, em
Brasília-DF, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades do dia foram as voltas de Patrick de
Paula e Gabriel Veron.
O meio-campista sentiu um desconforto na coxa
esquerda no triunfo sobre
o Sport por 1 a 0, no dia 9,
pelo Brasileirão, e foi desfalque diante de River Plate-ARG (Libertadores), Grêmio
e Corinthians. Já o atacante lesionou a coxa esquerda
também no duelo no Recife-PE e ficou fora das mesmas
partidas.

A dupla, após período
de transição física, trabalhou pela primeira vez com
os companheiros. Nas atividades técnicas, porém, eles
foram curingas, ou seja, tiveram uma exigência menor do que os demais porque puderam tabelar com
ambos os times compostos
por dez atletas. Na parte final, Abel Ferreira chamou
alguns prováveis titulares e
conversou bastante.
O zagueiro Gustavo Gómez, que machucou a virilha
esquerda contra o River (no
dia 12), avançou em seu tratamento e trabalhou com os
preparadores físicos do Núcleo de Saúde e Performance na parte interna do centro de excelência e também
no gramado, inclusive com

Uefa revela time ideal de
2020 com Neymar e Messi
Estadão Conteúdo
A Uefa divulgou na quarta-feira a seleção ideal de
2020 no futebol europeu. O time, montado através de
uma votação popular - mais de seis milhões de pessoas participaram da escolha no site da entidade no período de um mês -, tem a base do Bayern de Munique, atual campeão europeu.
O ataque é formado pelo brasileiro Neymar, pelo
português Cristiano Ronaldo, pelo argentino Lionel Messi e pelo polonês Robert Lewandowski, eleito o melhor
do mundo pela Fifa.
Além dos quatro atacantes, o time ideal da Uefa ainda conta com o goleiro Manuel Neuer, os laterais Joshila
Kimmchi e Alphonse Davies, os zagueiros Sergio Ramos
e Virgil Van Dijk e os meias Thiago Alcântara e Kevin
de Bruyne. “Equipe masculina da UEFA do ano de 2020!
Quase 6 milhões de votos!”, anunciou a entidade em seu
Twitter.
Craque português da Juventus, Cristiano Ronaldo
aparece nessa seleção ideal da Uefa pela 15ª vez na carreira e de forma consecutiva desde 2007. Messi, por sua
vez, figurou em 12 oportunidades. Ao todo, sete clubes
e nove países estão representadas na seleção ideal de
2020 da Uefa montada pelo público.

bola.

Flamengo

Aliviado após vencer o
Goiás e espantar a má fase,
o Flamengo tem um desafio difícil nesta quinta-feira,
para se manter entre os primeiros colocados. Enfrenta o embalado Palmeiras, finalista da Copa do Brasil, da
Libertadores e que vem de
goleada sobre o Corinthians
no dérbi.
Após uma sequência de
três jogos sem vencer que
levantou questionamentos
sobre o trabalho de Rogério Ceni, o deixou pressionado e impediu que a equipe
se aproximasse dos líderes,
O Flamengo fez 3 a 0 no
Goiás na segunda-feira e foi
aos 52 pontos O time cario-

ca ganhou confiança e agora quer consolidar a reação
para se fortalecer na briga
pelo título.
O resultado positivo
conquistado diante de um
rival que briga contra o rebaixamento foi satisfatório,
mas o time ainda apresenta algumas falhas e precisa melhorar seu desempenho caso queira se manter
na luta pelo bicampeonato
brasileiro.
Um dos que vêm produzindo pouco é Everton Ribeiro. Ceni, no entanto, não
o tira do time titular e sempre que pode reforça a importância do capitão para
o elenco. Acontece que Diego Ribas foi um dos melhores em campo em Goiânia e
pede passagem. (Assessoria)

Estadão Conteúdo
O ano de 2021 da seleção brasileira feminina começou cheio de trabalho e ele está tendo um balanço positivo por parte da técnica sueca Pia Sundhage. Desde o último dia 5, a equipe estava concentrada em Viamão, no
Rio Grande do Sul, para o primeiro período de preparação já de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020,
adiados em um ano por conta da pandemia do novo coronavírus. As atividades terminaram na quarta-feira e, para
a treinadora, foi uma importante oportunidade para avaliar de perto as atletas.
“Eu acho que tem sido fantástico, tive boas impressões aqui! Contamos com boas jogadoras neste período
e, assim, conseguirmos montar um time coeso. Tivemos
ótimas performances, jogos-treinos e bons treinamentos.
Foi a melhor forma de começar o ano olímpico, com certeza!”, avaliou Pia.
Para os 15 dias de treinamentos, a comissão técnica
elaborou uma programação equilibrando a carga de trabalho com o grupo. Neste período de observações, a seleção feminina esteve em campo em três oportunidades
para disputar jogos-treinos diante do time sub-16 masculino do Grêmio, a equipe feminina do Grêmio e o time
masculino sub-16 do Cruzeiro (RS).
Neste primeiro encontro, Pia contou com 23 jogadoras, sendo que quatro ganharam a inédita oportunidade:
as goleiras Vivi e Nicole e as meias Ingryd e Kerolin Nicole. Com as estreantes, a técnica somou 70 atletas convocadas para a seleção. De olho em novos talentos, a ideia é
mesclar atletas jovens e experientes. Para a sueca, a mistura contribui para que todas se sintam desafiadas e garante: “todas precisam brigar por uma vaga na Olimpíada”.
O primeiro compromisso oficial da seleção feminina
neste ano será a disputa do Torneio She Believes, nos Estados Unidos, na Data Fifa entre os dias 15 e 24 de fevereiro. Na competição, o Brasil enfrentará as equipes dos
Estados Unidos, Japão e Canadá.
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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, sala, cozinha, Wc social, lavanderia,
02 sacadas 02 vagas de garagem por apartamento, Medidor de Água e Gás individual, sacada com churrasqueira
e ponto de gás, plataforma de
elevação para portadores necessidades especiais, salão de
festas com playground, água
quente em todos os ambientes,
ponto de ar condicionado em
três ambientes. Creci J-4.201.
Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Aluga-se
apartamento
no
Centro, 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de garagem
R$800,00 mais cond. www.
joaresbrasil.com.br
Creci f 12.632
46 999720112
--------------------Atkrom Empreendimentos –
Aluga – Apartamento Novo no
Edíficio Aliane Tonial, com 3
quartos, sala e cozinha, WC social, sacada com churrasqueira, 1 caga de garagem, área
de 76 metros R$ 1.300,00.+
Taxas Fones: (46) 3025-4901,
(46) 99116-0809 (Aliane) CRE-
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Classificados

CI: 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
------------------Favero Corretores De Imóveis – Aluga: Ótimo apartamento com 02 Quartos, Sala,
Cozinha, Banheiro e Garagem. Valor R$ 880,00 com R$

80,00 de desconto por pontualidade. Tratar: (46) 9 99076247 (watsapp) CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Residencial Padoan Filho - Localizado Na Rua Jaciretã - 465 Centro- (em frente
ao Teatro Municipal). Apartamento - 201 -B, composto de
03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, e garagem. Aluguel R$
820,00 + cond. Fones: 463225-1769/ 3225-4576 ou 46 98409-4084 Whats, email: arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Apartamento - 101 E 203
– Localizado Na Rua Itabira, Nº
1789, Centro. Composto de
03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço
e garagem. Aluguel R$ 900,00
+ cond. - (cada). Fones: 463225-1769/ 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) 99971-4087 / 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 na região central com
03 quartos, sala 02 ambientes, bwc, cozinha, lavanderia e garagem individual. Oferta: R$ 209.000,00. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Apartamento Espaço
confortável, excelente localização no centro de Pato Branco
próximo a comércios, restaurantes, hospitais. Ambiente tranquilo sendo 2 apartamentos por
andar. Vidros duplos que permite desfrutar uma noite tranquila. Varanda com churrasqueira e abertura móveis. 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
--------------------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 fechada com vidro, área de empregada, 2 quartos , 1 suíte com
hidromassagem, salao de fes-

tas, balcão para dormitórios,
armários nas dependências,
apartamento bem localizado e
ótima vista da cidade. Valor: R$
790.000,00. Fones: (46) 30254901, (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
--------------------Aliel Corretor de Imóveis Vende Apartamento no Edifício Alexandres com 2 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro, garagem - Área 52,71
M². Valor R$ 145.000,00 analisa propostas. Faça-nos uma visita na Rua Guarani Nº 1101 Centro próximo ao IAP. Fones
(46) 2604-0888 ou (46)991130460 whats. Acesse o nosso site; www.alieltonial.com.br

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
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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: 463225-1769/ 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)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
--------------------Habitar Aluga: Casa 1742 localizada na Rua Araribóia bairro
La Salle 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)32253232, WhatsApp (46)999720461
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 469-8404-0568 Creci 1.530-J
--------------------Sobrado bairro Sta. Terezinha. Suíte c/roupeiro planejado, mais dois quartos amplos
(sacada), cozinha com móveis planejados, parte inferior
com salão de festas, imóvel
com 144 m². Estuda-se terreno como parte de pagamento.
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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) 988009572 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
--------------------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 46-98404-0568 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 / 99734188. 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.
-------------------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 aver-

bados 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
--------------------Ederson Imóveis vende casa
em condomínio fechado, com
02 quartos, sala 02 ambientes, bwc, cozinha sob medida, lavanderia e garagem e
churrasqueira. Bairro Fraron.
Oferta: R$ 135.000,00. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------------Ciro Imóveis Vende: 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) 30254901, (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 BrancoPR. Agende sua visita! Mais
informações sobre valor (46)
99912 30 45 CRECI 11349

www.faverocorretores.com.br
--------------------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
--------------------Aliel Corretor de Imóveis Vende Casa nova no programa
minha casa verde e amarela
no Bairro Planalto. Contendo,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, toda
murada. Área construída 50
m², terreno 100 m2. Valor R$
150.000,00 - Aceita veículo, terreno até 70 mil. Faça-nos uma
visita na Rua Guarani nº 1101
- centro próximo ao iap. Fones
(46) 2604-0888 ou (46)991130460 whats. Acesse o nosso
site;
www.alieltonial.com.br

Vende-se linda chácara na
Comunidade de São João Batista, zona rural de Pato Branco-PR, á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m²
contendo: casa em alvenaria, galpão para carros e trator, galpão para gado leiteiro,
4.500m² de aviários construídos com equipamentos para
galinha poedeira, três casas de madeira. Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como parte do
pagamento. Contato: (46)
98801-5115 (whatssap) ou
(46) 99129-0548 (whatssap).
--------------------Beto Corretor de Imóvel Vende: chácara com área de lazer em Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000
metros na beira do Rio Chopin, possui sobrado misto com
200m² e uma casa de madeira de 100m², contém mais de
200 pés de frutas de várias
espécies e uma água composta de 25%de mineral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
--------------------Aliel Corretor de Imóveis Vende Chácara de 7 alqueires sendo 3 de lavoura, podendo abrir
mais, 3 nascentes de agua,
borda em sanga, mata nativa,
casa iniciada, açude - Na Comunidade de São Roque do
Chopim. Valor R$ 375.000,00 Aceita veículo. Faça-nos Uma
visita na Rua Guarani Nº 1101
- Centro próximo ao IAP. Fones
(46) 2604-0888 ou (46)991130460 Whats. Acesse O Nosso Site; www.alieltonial.com.br
--------------------Aliel Corretor de Imóveis Vende Chácara na Comunidade
de Passo da Ilha A 2.900 metros do asfalto, com dois açudes, lavoura, mata nativa, água
de nascente com escritura individual. Valor R$ 300.000,00
- Aceita veículo analisa troca imóvel. Faça-nos uma visita na Rua Guarani Nº 1101 Centro próximo ao IAP. Fones
(46) 2604-0888 ou (46)991130460 whats. Acesse o nosso
site;
www.alieltonial.com.br
--------------------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) 3025-4901, (46)
99116-0809 (Aliane). CRECI:
15943F / CNAI: 09827. Confira nosso site: www.atkrom.
AP879
com.br. Referência:

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) 3025-4901, (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)32253232, WhatsApp (46)999720461
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)99972-0461CRECI-PR3985J.

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
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quatro conjuntos comerciais
no Edifício Caramuru Center,
todo 5º andar, em Pato Branco. Em frente à Prefeitura Municipal de Pato Branco. Interessados entrar em contato
pelos telefones: (46)30251902
ou
(41)99206-0606.
------------------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

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!LoteamentoForselini/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) 99105-8064
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. Possibilida-

de 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 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) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Jardim Primavera, lotes
a partir de 372,00m²no valor de
R$ 500,00 o m². Entrada, restante parcelado direto com o
proprietário. Pronto para construir, confira esse e outros imóveis no site www.solar.imb.br
ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------		
Solar Imóveis Vende: Loteamento Vó Normélia, bairro Fraron, próximo a Faculdade Fadep, lotes a partir de
259,00m² no valor a partir de
R$ 90.000,00, entrada, restante parcelado em até 48 vezes, confira esse e outros imóveis no site www.solar.imb.br
ou 3225 8800, Creci J-3779.
--------------------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) 30254901, (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) 30254901, (46) 99116-0809 (Aliane)
CRECI: 15943F / CNAI: 09827.
Confira nosso site: www.atkrom.
com.br. Referência: TE862
--------------------Aliel Corretor de Imóveis Vende Terreno no Bairro Fraron com 325 m2 (lot.universitário). Valor R$ 90.000,00
- Aceita veículo - Entrada mais
parcelas direto com o proprietário. Faça-nos uma visita na Rua Guarani Nº 1101 Centro próximo ao IAP. Fones
(46) 2604-0888 ou (46)991130460 whats. Acesse o nosso
site;
www.alieltonial.com.br

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor valor. Interessados entrar em contato pelo
fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se 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 me-

nor 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.
--------------------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 Refrigerador Consul
Frost
Free
CRM33.
(46)
3025-6505
Tratar:

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
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fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
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empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2021
O Prefeito de Pato Branco, no uso de suas atribuições legais, com base no determinado
pelo art. 22, letra A, da Lei Complementar nº 001 de 17 de dezembro de 1998 (Código Tributário
Municipal), e no art. 142 do Código Tributário Nacional, faz saber aos senhores contribuintes do Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, que através do decreto nº 8.826 de 07 de dezembro de
2020, foram fixadas as datas de vencimento das parcelas de recolhimento do tributo, correspondente ao
ano fiscal de 2021.
1º Parcela
01/12
Vencimento em 22 de fevereiro de 2021
2º Parcela
02/12
Vencimento em 22 de março de 2021
3º Parcela
03/12
Vencimento em 20 de abril de 2021
4º Parcela
04/12
Vencimento em 20 de maio de 2021
5º Parcela
05/12
Vencimento em 21 de junho de 2021
6º Parcela
06/12
Vencimento em 20 de julho de 2021
7º Parcela
07/12
Vencimento em 20 de agosto de 2021
8º Parcela
08/12
Vencimento em 20 de setembro de 2021
9º Parcela
09/12
Vencimento em 20 de outubro de 2021
10º Parcela
10/12
Vencimento em 22 de novembro de 2021
11º Parcela
11/12
Vencimento em 20 de dezembro de 2021
12º Parcela
12/12
Vencimento em 20 de janeiro de 2022
Ficam assim, NOTIFICADOS do lançamento do ISSQN para o ano de 2021, os
contribuintes inscritos no cadastro municipal, cujo valor vem fixado pela Lei Complementar 001/98 e suas
alterações, tendo os mesmos o prazo de 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento da primeira parcela
para impugná-los.
NOTIFICA aos referidos contribuintes, que os carnês referentes ao lançamento das taxas acima
mencionadas, deverão ser impressas no site do Município, www.patobranco.pr.gov.br , através do link
Portal do Cidadão ou no sistema ISS e taxas on-line http://nfse2.patobranco.pr.gov.br/iptu/index.php.
Da impossibilidade da impressão, as taxas podem ser retiradas junto ao Setor de Tributação da
Prefeitura Municipal de Pato Branco.
Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 20 de janeiro de 2021.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
2º REGIST RO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PAT O BRANCO - PR

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

EDITAL DE LOTEAMENTO
LEONARDO LUIZ SELBACH, Oficial Titular do 2º Serviço de Registro Geral de Imóveis da
Comarca de Pato Branco-PR, FAZ PÚBLICO, para ciência de todos os interessados, em
cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.766/79, que JORGE EDUARDO CHIOQUETTA,
CPF nº 051.496.719-67, MARCELO CHIOQUETA, casado com HELAIZ JUCIANE BALBINOTTI
CHIOQUETTA, CPF nº 020.691.619-19 e CPF nº 956.198.799-68, SILVIA CHIOQUETTA, CPF nº
881.606.459-53, GETULINHO CHIOQUETTA, casado com ROSEMERI BRESSAN CHIOQUETTA,
CPF nº 167.557.669-68 e CPF n° 513.705.571-91, JEAN CARLOS CHIOQUETTA e sua esposa
LORENA SIQUEIRA CORDEIRO CHIOQUETTA, CPF nº 031.455.939-60 e CPF n° 652.579.44200, CLAUDIA CHIOQUETTA, CPF n° 014.735.212-62, VANDIR CHIOQUETA & CIA LTDA - ME,
CNPJ nº 14.758.190/0001-15, CAGOL E CHAVES IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ nº 07.533.855/000127, VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 12.244.460/0001-44, S. CAGOL
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, CNPJ nº 19.905.664/0001-28 e ALL
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, CNPJ nº 21.129.342/0001-86, requereram,
nos termos do art. 18 da Lei nº 6.766/79, o registro de loteamento do imóvel matriculado sob nº
27.650, constante no Livro 2 desta Serventia Registral, com a área superficial de 136.142,00m²,
situado na “Chácara Marcelo”, na Planta Urbana do Município de Pato Branco-PR, denominado
“LOTEAMENTO ARMANDO CHIOQUETTA”, tendo sido o projeto aprovado pelo Município de Pato
Branco -PR, na forma do Alvará nº 21.220/2019 de 06/06/2019, com prorrogação da aprovação
pela municipalidade em 04/11/2020, conforme Certidão nº 089/2020 da Secretaria de Planejamento
Urbano do Município de Pato Branco-PR. Sua área ficou assim distribuída: Quadra 2136, com
10.671,74m², composta por 12 lote; Quadra 2137, com 11.521,99m², composta por 12 lotes;
Quadra 2138, com 12.377,57m², composta por 18 lotes; Quadra 2139, com 11.014,40m², composta
por 34 lotes; Quadra 2140, com 11.050,58m², composta por 34 lotes; Quadra 2141, com
8.656,48m², composta por 26 lotes; Quadra 2142, com 19.237,22m², composta por 19 lotes, Quadra
2143, com 8.691,16m², composta por 26 lotes; Área de Preservação de Recursos Hídricos APRRH, com 14.581,15m². Área total ocupada pelas ruas/sistema viário: 28.339,71m²,
denominadas de Rua Belmiro Michelin, Rua Alice Chioquetta, Rua Maria Pagnoncelli da Rosa, Rua
Amelio Marcelo Pagnoncelli, Rua Ampélio José Pagnocncelli, Rua Evandro Cagol e Rua Angela
Parzianello. Os documentos apresentados foram prenotados sob nº 102.630, em 12/11/2020, e
encontram-se à disposição dos interessados neste 2º Registro de Imóveis, situado à Avenida
Brasil, nº 938, centro, no Município de Pato Branco-PR [Tel.: (46) 3224-5140 e site:
www.pb2ri.com.br]. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados em relação ao referido
loteamento deverão ser apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, corridos, sendo que pelo Covid19 o prazo foi dobrado (30 dias corridos), contados da última publicação deste Edital. Findo o prazo
sem impugnação, será feito imediatamente o registro, na forma do art. 19, § 1º, da Lei nº
6.766/79. Dado e passado neste Município de Pato Branco-PR, aos 15 de janeiro de 2021.
[ORIGINAL ASSINADO]

LEONARDO LUIZ SELBACH
OFICIAL TITULAR

ROBSON CANTU
Prefeito

•
•

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2021
O Prefeito de Pato Branco, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no
Decreto 8.826 de 07 de dezembro de 2020, NOTIFICA os contribuintes que foram fixadas as respectivas
datas de vencimento de recolhimento das taxas a seguir, relativas ao ano fiscal de 2021.
20/05/2021 – Taxa de Verificação e Regular Funcionamento
21/06/2021 – Taxa de Vigilância Sanitária
Ficam NOTIFICADOS do lançamento das referidas taxas para o ano de 2021, essas com seu
valor fixado pela Lei Complementar nº 001/98, de 17 de dezembro de 1998 em seus anexos III e IV, e
ainda que os mesmos têm o prazo de 30 (trinta) dias anteriores a data do vencimento da parcela, para
querendo, apresentar impugnação.
NOTIFICA aos referidos contribuintes, que os carnês referentes ao lançamento das taxas acima
mencionadas, deverão ser impressas no site do Município, www.patobranco.pr.gov.br , através do link
Portal do Cidadão ou no sistema ISS e taxas on-line http://nfse2.patobranco.pr.gov.br/iptu/index.php. Da
impossibilidade da impressão, as taxas podem ser retiradas junto ao Setor de Tributação da Prefeitura
Municipal de Pato Branco.
Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 20 de janeiro de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito

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

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

SÓ QUEM REGISTRA É DONO!
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cooperativa Agropecuária Tradição, inscrita no CNPJ nº 05.528.196/0017-72 e IE nº 90.753.09578 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para Depósito e
Comércio de Agrotóxicos instalada na Rodovia BR 373, Km 401,5 s/nº. Centro do Município de
Candói/PR.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2021
(Vinculado a Dispensa por Justificativa nº 002/2021)
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Copel Distribuição SA.
OBJETO: Contratação dos serviços de distribuição de energia elétrica, pelo
período de 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 696.600,00 (seiscentos e noventa e seis mil e seiscentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19 de janeiro de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 19 de janeiro de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão Eletrônico número
104/2020, Processo nº 213/2020. OBJETO: Implantação de
registro de preços para futura e fracionada aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S, para atender às
necessidades de todas as Secretarias e Departamentos do
Município. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO E LOCAL DE
ENTREGA: A aquisição do objeto será feita de forma fracionada e
de acordo com a necessidade e os equipamentos deverão ser
entregues no Setor de Segurança do Servidor, sito a Rua
Caramuru, n° 271, Centro, Pato Branco – PR, em um prazo
máximo de 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será
realizado até o 15º dia útil, após a entrega objeto (EPI’S). O
pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de
ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, ou por
meio de fatura com utilização do código de barras. Ata de Registro
de Preços – ARP n.º 36/2021. Partes: Município de Pato Branco e
AH2A Comércio de EPIS e Uniformes Ltda, com o valor total de
R$ 3.876,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 37/2021.
Partes: Município de Pato Branco e Brasepi Comercio de
Equipamentos de Segurança Ltda, com o valor total de R$
3.300,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 38/2021. Partes:
Município de Pato Branco e Limp Safe Comércio de
Equipamentos EIRELI, com o valor total de R$ 5.420,00. Ata de
Registro de Preços – ARP n.º 39/2021. Partes: Município de Pato
Branco e Martins & Randel Comércio Ltda, com o valor total de
R$ 900,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 40/2021. Partes:
Município de Pato Branco e Mastersul Equipamentos de
Segurança Ltda, com o valor total de R$ 891,00. Ata de Registro
de Preços – ARP n.º 41/2021. Partes: Município de Pato Branco e
MGS Brasil Distribuidora EIRELI, com o valor total de R$
4.222,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 42/2021. Partes:
Município de Pato Branco e Portátil Comércio de Equipamentos
de Segurança Ltda, com o valor total de R$ 124.249,70. Ata de
Registro de Preços – ARP n.º 43/2021. Partes: Município de Pato
Branco e Safe e Supply & IT Suprimentos Ltda, com o valor total
de R$ 1.691,95. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 44/2021.
Partes: Município de Pato Branco e Sagati Comércio de
Equipamentos de Segurança EIRELI, com o valor total de R$
3.000,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 45/2021. Partes:
Município de Pato Branco e Treviso Equipamentos de Segurança
Ltda, com o valor total de R$ 116.571,25. Pato Branco, 15 de
Janeiro de 2021. Robson Cantu – Prefeito.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ.
DECRETO Nº 7503, de 19 de janeiro de 2021. DECRETA: Art. 1 – Ficam
nomeados os Membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB. A publicação na íntegra dos atos acima encontrase
disponível
no
seguinte
endereço
eletrônico:
www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme autorizado pela Lei Municipal nº.
2759/2017 e alterações constantes na Lei Municipal nº. 2.852/2018.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão Eletrônico número
111/2020, Processo nº 226/2020. OBJETO: Implantação de
Registro de Preços para futura, eventual e fracionada aquisição de
materiais diversos para paisagismo, insumos, mudas de flores,
folhagens, árvores e gramas em leiva, para atender às necessidades
das Secretarias Municipais de Agricultura, Meio Ambiente,
Educação e Cultura, Desenvolvimento Econômico, Saúde,
Engenharia e Obras, Esporte e Lazer. VIGÊNCIA: 12 meses.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O pedido será executado
mediante solicitação formal da contratante, através de Nota de
Empenho, ficando de responsabilidade da contratada, a entrega
dos materiais e/ou insumos no endereço indicado pela Contratante.
A entrega do objeto deverá ser realizada em um prazo não
superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho, ficando de responsabilidade da contratada, a
entrega dos materiais e/ou insumos no endereço indicado pela
Contratante. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos
serão efetuados até o 15º dia útil após a entrega do produto
solicitado, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada
pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento
de Bens e Serviços. DOT. ORÇ: Diversas conforme atas.
GESTOR: Secretário Municipal de Meio Ambiente Agustinho
Rossi, matrícula nº 2172-5. Ata de Registro de Preços – ARP n.º
25/2021. Partes: Município de Pato Branco e BC Agro Comércio
de Sementes Eireli, com o valor total de R$ 20.620,60. Ata de
Registro de Preços – ARP n.º 26/2021. Partes: Município de Pato
Branco e CBS TRANSPORTES E COMERCIO DE PLANTAS
LTDA, com o valor total de R$ 189.698,00. Ata de Registro de
Preços – ARP n.º 27/2021. Partes: Município de Pato Branco e
GRAMEIRA NEGRELLO LTDA, com o valor total de R$
423.510,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 28/2021. Partes:
Município de Pato Branco e J. DA SILVA TAVARES - CASA
JARDIM, com o valor total de R$ 597.419,00. Ata de Registro de
Preços – ARP n.º 29/2021. Partes: Município de Pato Branco e JB
COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA, com o
valor total de R$ 1.750,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º
30/2021. Partes: Município de Pato Branco e MARCELUS
JACOB SANDESKI, com o valor total de R$ 359.035,00. Ata de
Registro de Preços – ARP n.º 31/2021. Partes: Município de Pato
Branco e MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI, com o valor
total de R$ 1.600,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º
32/2021. Partes: Município de Pato Branco e OSMAR JOAO
MARCHESE, com o valor total de R$ 276.410,55. Ata de
Registro de Preços – ARP n.º 33/2021. Partes: Município de Pato
Branco e TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, com o
valor total de R$ 7.705,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º
34/2021. Partes: Município de Pato Branco e VIVEIRO DE
MUDAS CALDATTO EIRELI, com o valor total de R$
18.050,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 35/2021. Partes:
Município de Pato Branco e VIVEIRO DE MUDAS MEURER
LTDA, com o valor total de R$ 150.570,00. Pato Branco, 13 de
Janeiro de 2021. Robson Cantu – Prefeito.
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 104/2020.
OBJETO: A Implantação de registro de preços para futura e
fracionada aquisição de Equipamentos de Proteção Individual –
EPI’S, para atender às necessidades de todas as Secretarias e
Departamentos do Município, para as empresas: AH2A COMÉRCIO
DE EPIS E UNIFORMES LTDA, inscrita no CNPJ nº
12.670.797/0001-13, com o valor total de R$ 3.876,00; BRASEPI
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA,
inscrita no CNPJ nº 27.509.080/0001-61, com o valor total de R$
3.300,00; LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 08.973.252/0001-09, com valor total de R$
5.420,00; MARTINS & RANDEL COMÉRCIO LTDA, inscrita no
CNPJ nº 37.351.556/0001-32, com valor total de R$ 900,00;
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita
no CNPJ nº 18.274.923/0001-05, com valor total de R$ 891,00; MGS
BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº
25.329.901/0001-52, com valor total de R$ 4.222,00; PORTÁTIL
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA,
inscrita no CNPJ nº 04.819.377/0001-28, com valor total de R$
124.249,70; SAFE E SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ nº 14.183.614/0001-60, com valor de R$ 1.691,95; SAGATI
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 22.327.120/0001-30, com o valor de R$ 3.000,00
e TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita
no CNPJ nº 84.889.997/0001-70; com valor de R$ 116.571,25. Pato
Branco, 15 de janeiro de 2021. Augustinho Zucchi - PREFEITO.
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso nº 01/2020. Permitente: Município de
Chopinzinho – PR. Permissionário: CFC Vani Ltda. CNPJ: 37.205.641/0001-92. Objeto: Supressão do Item 01
do Termo de Permissão de Uso nº 01/2020. Origem: Chamamento Público nº 10/2020. Fundamento Legal: Lei
Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 15/01/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Ivanilda
Petica Venazzi, pela Empresa.
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Publicações legais

Edição nº 7811
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 111/2020.
OBJETO: A implantação de Registro de Preços para futura, eventual e
fracionada aquisição de materiais diversos para paisagismo, insumos,
mudas de flores, folhagens, árvores e gramas em leiva, para atender às
necessidades das Secretarias Municipais de Agricultura, Meio
Ambiente, Educação e Cultura, Desenvolvimento Econômico, Saúde,
Engenharia e Obras, Esporte e Lazer e ADJUDICO seu objeto para as
empresas: BC Agro Comércio de Sementes Eireli, inscrita no CNPJ nº
29.220.447/0001-58, com o valor total de R$ 20.620,60 (vinte mil
seiscentos e vinte reais e sessenta centavos); CBS Transportes e
Comercio de Plantas Ltda, inscrita no CNPJ nº 19.054917/0001-05,
com o valor total de R$ 189.698,00 (cento e oitenta e nove mil e
seiscentos e noventa e oito reais); Grameira Negrello Ltda, inscrita
no CNPJ nº 78.070.281/0001-46, com o valor total de R$ 423.510,00
(quatrocentos e vinte e três mil e quinhentos e dez reais); J. da Silva
Tavares - Casa Jardim, inscrita no CNPJ nº 32.750.848/0001-24,
com o valor total de R$ 597.419,00 (quinhentos e noventa e sete mil e
quatrocentos e dezenove reais); JB Comercio de Insumos e
Substratos Ltda, inscrita no CNPJ nº 19.157.862/0001-50, com o
valor total de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinqüenta reais);
Marcelus Jacob Sandeski, inscrita no CNPJ nº 11.700.973/0001-50,
com o valor total de R$ 359.035,00 (trezentos e cinqüenta e nove mil
e trinta e cinco reais); Mercosul Agronegocios Eireli, inscrita no
CNPJ nº 11.258.338/0001-64, com o valor total de R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais); Osmar João Marchese, inscrita no CNPJ nº
03.649.963/0001-09, com o valor total de R$ 276.410,55 (duzentos e
setenta e seis mil quatrocentos e dez reais e cinqüenta e cinco
centavos); Teca Tecnologia E Comercio Ltda, inscrita no CNPJ nº
11.163.447/0001-06, com o valor total de R$ 7.705,00 (sete mil e
setecentos e cinco reais); Viveiro de Mudas Caldatto Eireli, inscrita
no CNPJ nº 28.780.698/0001-24, com o valor total de R$ 18.050,00
(dezoito mil e cinqüenta reais) e Viveiro De Mudas Meurer Ltda
inscrita no CNPJ nº 07.168.382/0001-06, com o valor total de R$
150.570,00 (cento e cinqüenta mil quinhentos e setentas reais). E
determino que sejam elaboradas as respectivas Atas de Registro de
Preços nos termos legais. Pato Branco, 13 de janeiro de 2021. Robson
Cantu – PREFEITO.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 09/2021 - Contrato nº
219/2019.GP. Pregão Eletrônico nº 77/2019, Processo n° 225/2019.
PARTES: Município de Pato Branco e Gente Seguradora S.A.
OBJETO: Prestação de serviços de Seguro para Veículos, destinado a
cobertura de diversos veículos de propriedade do Município para
atender as necessidades da Administração Municipal, conforme
solicitação apresentada no protocolo 427884/2020. ADITAMENTO:
Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente
em seu Art. 65, Inciso I, alínea “b”, fica acrescido ao objeto o seguro
do veículo FIAT/STRADA HD WK, Placa: PTU-5j85, Chassi:
9BD5781FFLY415281, Renavam: 01232165945, Ano/Modelo:
2020/2020. Da Apólice: O prazo de vigência da apólice será de 14 de
Janeiro de 2021 até 18 de outubro de 2021. Do Valor: O valor certo e
ajustado para a execução do presente aditivo é de R$ 504,22 que
corresponde ao percentual de 1,00844%. Da Dotação Orçamentária:
06 02 Secretaria Municipal de Engenharia e Obras - Departamento
De Transito. 267820021.2.032000 Manutenção das Atividades da
Coordenadoria De Transito. 3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços De
Terceiros Pessoa Jurídica. Fonte 509. Despesa n.º 1953.
Desdobramento n.º 10711. Permanecem em plena vigência todas as
demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente
Termo. Pato Branco, 13 de Janeiro de 2021. Robson Cantu - Prefeito.
Marcelo Wais – Representante Legal

DESPACHO/DECISÃO DA AUTORIDADE
DESPACHO/DECISÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
Pregão Eletrônico N.º 048/2020

Pregão Eletrônico N.º 049/2020

Objeto: Decisão de Acolhimento de Parecer Jurídico.

Objeto: Decisão de Acolhimento de Parecer Jurídico e da Comissão de Licitação.

A comissão de licitação, designada através do decreto Nº 001/2021, considerando o recurso apresentado pela empresa CLEIDE B. VIEIRA ME, junto a Comissão Municipal de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico N.º 048/2020.
DECIDE por acolher o Parecer Jurídico de 08 (oito) de janeiro de 2021, referente ao recurso
administrativo, pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, mantendo-se a
decisão de inabilitação da licitante.

Considerando que foi realizada a sessão pública de Pregão Eletrônico Nº
049/2020, no dia 23 de dezembro de 2020, para a aquisição de materiais e prestação de serviços de consertos e manutenção de parelhos ar condicionado dos departamentos municipais.
Considerando o Parecer Jurídico, emitido pelo advogado/procurador do Município, em 08 (oito) de janeiro de 2021, referente ao recurso administrativo, sendo que não temos nenhuma prova ou documentos que confirmam que houve falha técnica no sistema do
Compras Net, que possa ter prejudicado a sessão da licitação.
Acolho o parecer da Comissão de licitação e o parecer jurídico do procurador do Município, e
Decido por não acatar a intenção de recurso da licitante.

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

Notifiquem-se todos os participantes do Pregão Eletrônico pela decisão.

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

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

Vilmar Schmoller,
Prefeito Municipal.

DESPACHO/DECISÃO DA AUTORIDADE
DESPACHO/DECISÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

Pregão Eletrônico N.º 048/2020

Pregão Eletrônico N.º 049/2020
Objeto: Decisão de Acolhimento de Parecer Jurídico.
A comissão de licitação, designada através do decreto Nº 001/2021, conside-

Objeto: Decisão de Acolhimento de Parecer Jurídico e da Comissão de Licitação.
Considerando que foi realizada a sessão pública de Pregão Eletrônico Nº
048/2020, no dia 21 de dezembro de 2020, para a aquisição de merenda escolar para as esco-

rando o recurso apresentado pela empresa JOEL PEREIRA, inscrita no CNPJ nº
21.812.101/0001-37, junto a Comissão Municipal de Licitação, referente ao Pregão Eletrô-

las municipais.

nico N.º 049/2020.

Considerando o Parecer Jurídico, emitido pelo advogado/procurador do Município, em 08 (oito) de janeiro de 2021, referente ao recurso administrativo, recomendando pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão de inabilitação da licitante.
Acolho o parecer da Comissão de licitação e o parecer jurídico do procurador
do Município, e Decido por manter a inabilitação da licitante.

DECIDE por acolher o Parecer Jurídico de 08 (oito) de janeiro de 2021, referente ao recurso
administrativo, sendo que não temos nenhuma prova ou documentos que confirmam que houve falha técnica no sistema do Compras Net, que possa ter prejudicado a sessão da licitação,
portanto mantem pelo não acatamento de intenção de recurso.

Notifiquem-se todos os participantes do Pregão Eletrônico pela decisão.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE
DECRETO Nº 015/2021
DATA: 20.01.2021
SUMULA: Nomeia Gestores para movimentação bancaria do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa do Município de Itapejara D’Oeste e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
do Município de Itapejara D’Oeste. A integra se encontra no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
DECRETO Nº 016/2021
DATA: 20.01.2021
SUMULA: Nomeia o Sr. Lucas Biolki, Chefe da Divisão de Agricultura. A integra se encontra no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
DECRETO Nº 017/2021
DATA: 20.01.2021
SUMULA: Designar o Sr. Osmar Sadí Bernardi, Diretor do Departamento Municipal de Obras e
Viação. A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
DECRETO Nº 018/2021
DATA: 20.01.2021
SUMULA: Designar a Senhora Eliane Zanatta, para responder como responsável pelo Setor de
Tributação. A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
DECRETO Nº 019/2021
DATA: 20.01.2021
SUMULA: Destitui gratificação. A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

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

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

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

Vilmar Schmoller,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 01/2021

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE
Praça Getúlio Vargas, nº. 71, Centro, Clevelândia – Paraná
Cx. Postal nº. 61, CEP 85.530-000

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 03 de
Fevereiro de 2020, através do site www.comprasnet.go.gov.br , destinado a REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA PARA
O ANO LETIVO DE 2021, 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, 20 de Janeiro de 2020.
Lucio Diego Guerra
Pregoeiro

Fone/Fax: (046) 3252-8000

DECRETO Nº 049/2021
Exonera, a pedido, a pessoa de ROMARIO MULLER do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, no uso de usas atribuições legais previstas
no art.43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo n° 44.736.
DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerado a pedido, a partir de 20 de janeiro de 2021, a pessoa de ROMARIO
MULLER portador do RG nº 12.905.201-5 SSP/PR e CPF nº 089.704.399-51 do cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Espécie: Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 9/2020. Locatário: Município de Chopinzinho. Locador:
José Carlos Pereira. CPF: 734.121.128.87. Objeto: Dilatação do prazo de execução e vigência por mais 12
(doze) meses, reequilíbrio econômico financeiro e troca da Gestão do Contrato. Novo Prazo: 30/01/2022. Valor
do Aditivo: R$ 5.632,80 (cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos). Nova Gestora: Mari Lucia
Lazarotto. Origem: Dispensa de Licitação Por Justificativa nº 2/2020. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei
Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 15/01/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Jose Carlos
Pereira, Locardor.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 20
DE JANEIRO DE 2021.
RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO DE PESSOAL Nº. 025/2021
Vilmar Schmoller, Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município (nova
edição) em seu Art. 64 incisos IX, X, XXV e XXVI, resolve:
1 - CONVOCAR:
1.1 – Para tomar posse no respectivo Cargo o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Público
Municipal, face ao Edital nº 001/2018.
1.2 - O (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), deve se apresentar no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal, a partir da publicação deste edital, para assumir o respectivo
Cargo, sob pena de convocação dos (as) próximos candidatos (as) respectivamente classificados
(as).
GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL
CARGO: Motorista II
INSC.
NOME
NF
CLASSIF.
143907
WILSON MAIKON LANHI
84,40
5°
Itapejara D’Oeste, 20 de janeiro de 2021.
Vilmar Schmoller,
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE – ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020
JULGAMENTO
Após análise e verificação dos documentos de habilitação oferecidos pelas licitantes, a Comissão foi
unânime na classificação para o Edital de Concorrência Pública Nº 001/2020.
EXTRATO DE CLASSIFICAÇÃO - MELHOR PROPOSTA
Classificação
LOTE
EMPRESA VENCEDORA
VALOR (R$)
1º
01
FENIX INDÚSTRIA TEXTIL LTDA – ME
R$ 1.350,00
Por revelar apta e em consonância com o Edital de Concorrência Pública Nº 001/2020, realizado em
19/01/2021, as 14h00min.
Itapejara D’Oeste - PR, 20 (vinte) de Janeiro de 2021.
Vilmar Schmoller,
Prefeito Municipal
_______________________
_______________________
Presidente da Comissão
Membro da Comissão
_______________________
Membro da Comissão

DIÁRIO DO SUDOESTE
21 de janeiro de 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 - PROCESSO 004/2021
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
A Câmara Municipal de Pato Branco, UASG 926793, através do pregoeiro Rodrigo Sartor
Mayer, designado pelo Presidente da Câmara Municipal através da Portaria n.º 47 de 26 de outubro de 2020,
torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de participação
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a implantação de Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo para uso no expediente, para atender às
necessidades da Câmara Municipal de Pato Branco, de acordo as especificações estabelecidas no Anexo I Termo de Referência do edital, sendo a licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento “menor
preço por lote”, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal
nº 8.574, de 01 de novembro de 2019, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto nº 8.441,
de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações
pertinentes à matéria. O preço máximo admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 12.302,31
(doze mil, trezentos e dois reais e trinta e um centavos). O recebimento das propostas, documentos de
habilitação, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no
endereço: https://www.gov.br/compras/pt-br/, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: A SESSÃO
PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. O inteiro teor do
Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto ao Setor de Licitações, na
Câmara Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Arariboia, nº 491, Centro, em Pato
Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.leg.br, através do menu TRANSPARÊNCIA/AVISOS E
EDITAIS DE LICITAÇÃO, https://www.gov.br/compras/pt-br/. Demais informações, fones: (46)
3272-1500/1507, e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br. Pato Branco, 20 de janeiro de 2021. RODRIGO
SARTOR MAYER - Pregoeiro
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 21/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 21/2020, contra a empresa TERRA SUL COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n.º 32.364.822/0001-48, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato
Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 22/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 22/2020, contra a empresa ODONTOMED CANAÃ, CNPJ n.º
07.947.536/0001-68, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021.
Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 23/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 23/2020, contra a empresa REAL EPIS – COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, CNPJ n.º 10.839.633/0001-41, considerando que foram esgotadas as etapas
do procedimento. Pato Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.

PORTARIA Nº 020/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeação de Gilberto João Rossi para exercer o cargo de Chefe de Gabinete.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – PSS Nº 004/2021 de 20/01/2021
Tornar Público a classificação final após a computação da nota da aula prática (Etapa 3)
apresentada pelos candidatos em data de 19/01/2021, perante a Banca Examinadora e
Avaliadora, por cargo.
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2020, DE 20 DE
JANEIRO DE 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 24/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 24/2020, contra a empresa IRMÃOS FLACH LTDA, CNPJ n.º
08.774.832/0001-77, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021.
Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.

Torna público, bem como intima todas as empresas participantes do certame epigrafado, o resultado
da impugnação impetrada pela empresa IPM SISTEMAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 25/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 25/2020, contra a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA
SAÚDE, CNPJ n.º 24.118.004/0001-37, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato Branco/PR, 08 de
Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.

Data da sessão: 11/02/2021 Horário da sessão: 09:00hrs

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 26/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 26/2020, contra a empresa NORTH MED DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EPP, CNPJ n.º 23.236.167/0001-51, considerando que foram esgotadas as
etapas do procedimento. Pato Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 27/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 27/2020, contra a empresa DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA, CNPJ n.º 08.676.370/0001-55, considerando que foram esgotadas as etapas do
procedimento. Pato Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 28/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 28/2020, contra a empresa PONTAMED FARMACÊUTICA
LTDA, CNPJ n.º 02.816.696/0001-54, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato Branco/PR, 08 de
Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 29/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 29/2020, contra a empresa MEDEFE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA, CNPJ n.º 25.463.374/0001-74, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato
Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 30/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 30/2020, contra a empresa MEDEFE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA, CNPJ n.º 25.463.374/0001-74, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato
Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 32/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 32/2020, contra a empresa TECSUL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ n.º 21.831.246/0001-85, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato
Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 34/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 34/2020, contra a empresa MASIF ARTIGOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA, CNPJ n.º 03.968.926/0001-63, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato
Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 35/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 35/2020, contra a empresa F G DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ n.º
36.046.750/0001-41, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021.
Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINSITRATIVO N.º 36/2020
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem comunicar o encerramento
do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 36/2020, contra a empresa REDIVO EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ n.º 81.105.447/0001-27, considerando que foram esgotadas as etapas do procedimento. Pato
Branco/PR, 08 de Janeiro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da Comissão Processante.

EDITAL COMISSÃO ELEITORAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.
Data da sessão: 10/02/2021 Horário da sessão: 09:00hrs

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

Contratação da empresa MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME, CNPJ 02.476.734/0001-77
para locação do sistema gerenciador de competições esportivas, que tem a finalidade de controlar de
forma automatizada competições com equipes e atletas nas modalidades individuais e coletivas.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2021, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

Contratada: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS – ME CNPJ: 02.476.734/0001-77
__________________

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 21 de JANEIRO de 2021, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 5/2021
Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 5/2021, para a
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DO OESTE/SC.
Valor Global:
307.200,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076
Data: 20/01/2021
PAULO HORN
Presidente

PORTARIA N° 61/2021
DATA: 20/01/2021
SÚMULA: Nomeia Danielly Borges da Silva para exercer o Cargo de Assessor I. Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de
Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Art. 1° - NOMEAR Danielly Borges da Silva, portadora do
RG n°: 12.770.097-4, para exercer o cargo de Assessor I, a partir de 21 de janeiro de 2021, com vencimentos correspondentes ao
Símbolo/Nível CC-14, da tabela de vencimentos para Cargos de Provimento em Comissão, constantes no anexo II da Lei n°037/2005 de
22/12/2005, lotada no Departamento de Administração. Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 20 de janeiro de 2021. MARIO
EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
7/2021
b) Nr. Licitação:
5/2021 - IL
c) Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
20/01/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA
MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC.
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
Un. Quantidade Vl. Unitário
Total dos Itens
JOSE LEONCIO MELO DE ANDRADE JUNIOR
1 - CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO BASICA C/VISITA UND
1.920,000
160,0000
R$ 307.200,00
DOMICILIAR-40H
Total geral:
R$ 307.200,00
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Dotação
Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0
PAULO HORN
Presidente

O Presidente da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Pato Branco – AFM-PB, no uso
de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Divulgar nome dos sócios efetivos para formar a comissão eleitoral para a eleição da gestão
RESOLUÇÃO Nº 004/2021
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR,
usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no
Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR em virtude da aprovação no Concurso Público nº 001/2019, os empregados públicos nomeados
abaixo, considerados aptos, a contar o efetivo exercício a partir da data citada:
Empregado Público
RG
Função
Data
Julian Fernanda Marcondes
97169098
Médico Intervencionista Regulador
20/1/2021
Vanessa Alana Pizato
102357612
Médico Intervencionista Regulador
20/1/2021
Sandra Maria Ramos
9.019.317-1
Técnica de Enfermagem
20/1/2021
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da data de efetivo exercício.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, aos
vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.
Disnei Luquini
Presidente
CIRUSPAR

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR

EXTRATO DE CONTRATO N.º 03/2021
Extrato de contrato n° 03/2021 – Dispensa de Licitação nº 01/2021. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do
Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e G. Clean – Comércio de Limpeza e Equipamentos de Segurança Ltda; CNPJ:
34.376.233/0001-05. OBJETO: Aquisição de mangueira em PVC, tipo mangueira para jardim, para utilização do CIRUSPAR –
SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR: R$ 1.273,50 (Mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). PRAZO DE
VIGÊNCA: Máximo de 06 (seis) meses contados da sua assinatura, se encerrando automaticamente com o pagamento da Nota
Fiscal. PAGAMENTO: Em parcela única, em até trinta (30) dias do recebimento definitivo dos materiais. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de Administração,
3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização. FISCAL DO CONTRATO: Setor de Almoxarifado do
CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 19 de Janeiro de 2021. Raul Camilo Isotton – Presidente do
CIRUSPAR e Barbara Ribas Rotta – Representante Legal de G. Clean – Comércio de Limpeza e Equipamentos de Segurança
Ltda.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – CIRUSPAR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2021 – PROCESSO N.º 03/2021
Dispensa de Licitação nº 01/2021. PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e G.
Clean – Comércio de Limpeza e Equipamentos de Segurança Ltda. CNPJ: 34.376.233/0001-05. OBJETO: Aquisição de mangueira em
PVC, tipo mangueira para jardim, para utilização do CIRUSPAR – SAMU 192 Sudoeste/PR. VALOR TOTAL: R$ 1.273,50 (Mil duzentos
e setenta e três reais e cinquenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: Máximo de 06 (seis) meses contados da sua assinatura, se
encerrando automaticamente com o pagamento da Nota Fiscal. PAGAMENTO: Em parcela única, em até trinta (30) dias do recebimento
definitivo dos materiais. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de
Administração, 3.3.90.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO: De acordo com a Lei 8.666/93, art. 24, Inciso II; e ainda o parágrafo único do mesmo Art.24. Conforme solicitação do Setor
de Almoxarifado do CIRUSPAR, as mangueiras são necessárias para utilização na limpeza de ambulâncias após as ocorrências, visto que as
mangueiras atuais encontram-se deterioradas pelo desgaste natural e ação do tempo, assim, se faz necessária a aquisição com urgência, pois,
este item ficou deserto na última licitação onde tentou-se a compra por pregão. Também foram coletados três (03) orçamentos e juntados ao
processo de dispensa, sendo que a compra será realizada com a empresa ofertante do menor preço. Pato Branco, 19 de Janeiro de 2021. Raul
Camilo Isotton - Presidente do CIRUSPAR.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2021 – PROCESSO N.º 03/2021
Dispensa de Licitação 01/2021. OBJETO: Aquisição de mangueira em PVC, tipo mangueira para jardim, para utilização do CIRUSPAR –
SAMU 192 Sudoeste/PR, para a empresa:
VALOR TOTAL DO
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
FORNECEDOR
G. CLEAN – COM. DE LIMPEZA E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA
34.376.233/0001-05
R$ 1.273,50
Pato Branco, 19 de Janeiro de 2021. Raul Camilo Isotton - Presidente do CIRUSPAR.

RESOLUÇÃO Nº. 094, de 20 de janeiro de 2021.
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal Para o Desenvolvimento Sustentável
da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná, Cnpj:11.058.472/0001-11, no uso de
suas atribuições legais e com fundamentos nas disposições Estatutárias. RESOLVE:
Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, do cargo em Comissão de Assessor Administrativo o
Sr. Laercio Lino Pinheiro, CPF: 911.079.469-72, a partir de 20 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
CNPJ 14.896.759/0001-09
nº 2.852/2018.
CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 014 DE 20 DE JANEIRO DE 2021
Súmula: Conceder férias ao empregado do quadro funcional do Consórcio
Intermunicipal de Saúde – CONIMS.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

2021/2022.

Azelir Antonio Zopeletto (presidente)
Alberi Giacomelli Júnior
Andreia de Fátima Webber

Pato Branco, 21 de janeiro de 2021

Paulo Ricardo de Souza Centenaro
Presidente da Diretoria da AFM-PB

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 - PROCESSO 005/2021
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
A Câmara Municipal de Pato Branco, UASG 926793, através do pregoeiro Rodrigo Sartor
Mayer, designado pelo Presidente da Câmara Municipal através da Portaria n.º 47 de 26 de outubro de 2020,
torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de participação
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a implantação de Registro de
Preços para futura e eventual aquisição fracionada de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e
água mineral, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Pato Branco, de acordo as
especificações estabelecidas nos Anexos I e II - Termo de Referência do edital, sendo a licitação do
tipo “menor preço”, com critério de julgamento “menor preço por item”, em conformidade com as
disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 8.574, de 01 de novembro de 2019,
Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto nº 8.441, de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei
nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O preço máximo admitido para
cotação global do presente objeto é de R$15.360,98 (quinze mil, trezentos e sessenta reais e noventa e oito
centavos). O recebimento das propostas, documentos de habilitação, abertura e disputa de preços será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: https://www.gov.br/compras/pt-br/, horário oficial de
Brasília - DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 04 DE
FEVEREIRO DE 2021. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em
mídia digital) junto ao Setor de Licitações, na Câmara Municipal de Pato Branco, no horário de expediente,
na Rua Arariboia, nº 491, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.leg.br, através do
menu TRANSPARÊNCIA/AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO, https://www.gov.br/compras/pt-br/.
Demais informações, fones: (46) 3272-1500/1507, e-mail: licitacao@patobranco.pr.leg.br. Pato Branco, 20
de janeiro de 2021. RODRIGO SARTOR MAYER - Pregoeiro
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