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Lar dos Idosos vai ser gerido
pela Ordem Franciscana

Assessoria PMPB

R$ 2,50
CIDADE

Campanhas
de vacinação
seguem Plano
Estadual de
Imunização
A coordenador do
Programa Municipal de
Imunização, Emanoeli
Stein esteve na Câmara de
Pato Branco esclarecendo
dúvidas dos vereadores
sobre as ações de
vacinação. PÁG. 4

Troca de
medidores
para a Rede
Inteligente
da Copel
avança PÁG. 6
POLÍTICA
Na sexta-feira (11), foi anunciado que a Ordem Franciscana passará a gerir o
Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, em Pato Branco. Até que isso ocorra, Franciscanos
e Vicentinos vivenciarão processo de transição, o que deve compreender questões como
o estatuto da entidade. PÁG. 5

Mangueirinha desenvolve projetos na área de habitação

Assessoria/Prefeitura de Mangueirinha

Legislativo
propõe
homenagem
ao Abrace
pelo trabalho
social em Pato
Branco PÁG. 3
ESPORTE

Jogo entre
Pato Futsal e
Minas Tênis é
suspenso PÁG. 15

Buscando contemplar três grupos distintos, a prefeitura está realizando três projetos. Um deles consiste no
desfavelamento do bairro Jardim América, no qual as famílias até então moram em estruturas improvisadas
e não tinham documentação dos terrenos. PÁG. 8
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Marketplace pode
alavancar vendas de
indústrias paranaenses
do vestuário
Gelson Bampi/sistema Fiep

Plataforma comercializa produtos de diferentes fabricantes, facilitando acesso de
revendedores e consumidores

Assessoria
A inserção das vendas
no meio digital é um importante caminho para alavancar os resultados do setor industrial. Possibilitar
que mais empresas tenham
acesso a ferramentas de comércio on-line é a premissa
que fez com que a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) lançasse uma iniciativa inovadora. Com o
LookModa, indústrias paranaenses de confecções têm
a oportunidade de ingressar nesse mercado, gerando novas perspectivas para
seus negócios.
A necessidade de explorar o comércio virtual se
acentuou ainda mais com

a pandemia. Levantamento
da Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com
a Neotrust, apontou que,
em 2020, essa modalidade de vendas cresceu 68%
no país em relação a 2019.
“Estar inserido nessa realidade é fundamental para
que as indústrias ampliem
suas possibilidades de vendas”, afirma o presidente da
Fiep, Carlos Valter Martins
Pedro. “Como muitas indústrias, especialmente as de
menor porte, nem sempre
têm acesso à tecnologia ou
ao conhecimento para ingressar no mercado eletrônico, criamos uma plataforma que dá todo o suporte

para isso”, completa.

Como funciona

O LookModa é uma plataforma de marketplace, um
shopping virtual que congrega diferentes fabricantes associados, facilitando
o acesso de consumidores
finais ou de revendedores.
Entre as vantagens desse
modelo de e-commerce
está a centralização da gestão da plataforma, além da
ampla divulgação.
Indústrias paranaenses
interessadas em fazer parte
do LookModa podem procurar o sindicato pelo qual
são representadas ou acessar o site www.lookmoda.
com.br.

CPI ouve cientistas
sobre políticas de
enfrentamento à
pandemia
Agência
A microbiologista e diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, afirmou nessa
sexta-feira (11) à Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Pandemia do Senado que não existe qualquer
evidência científica sobre
a eficácia da cloroquina no
tratamento da covid-19. Na
avaliação da pesquisadora,
usuários do medicamento e
médicos defensores do chamado tratamento precoce
com o fármaco se baseiam
em “evidências anedóticas”.
“Evidências anedóticas não
são evidências científicas,
elas não servem para a ciência, elas são apenas causos, histórias”, disse, ao
afirmar que o medicamento já foi testado em casos
leves e graves, em cobaias
e humanos.
A cientista afirmou ainda que a cloroquina “nunca
teve plausibilidade biológica para funcionar”. “O caminho pelo qual ela bloqueia
a entrada do vírus na célula só funciona in vitro, em
tubo de ensaio. Nas células
do trato respiratório, o caminho é outro. Então, ela
nunca poderia funcionar”,
explicou.

Maierovitch

Pela primeira vez, o colegiado ouve duas pessoas ao mesmo tempo. Além
de Natália Pasternak, o médico sanitarista e ex-presi-

dente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) Cláudio Maierovitch,
presta depoimento à CPI. Na
avaliação dele, faltaram planos adequados de enfrentamento à pandemia no governo federal.
Como exemplo, ele citou a questão dos insumos.
“O plano prevê, necessariamente, o seu monitoramento. Nós estávamos acostumados a trabalhar com isso,
em diversas crises, constituição de um Comitê de
Operações de Emergência
e Saúde, um acompanhando
as respostas e necessidades
de cada estado, de cada município”, acrescentou.
O sanitarista falou também sobre os primeiros medicamentos que estão sendo usados no tratamento de
pessoas hospitalizadas pela
covid-19, como os anticorpos monoclonais.
“Além destes medicamentos dirigidos a auxiliar a
defesa contra o vírus, os anticorpos, existem essas outras categorias, muitas vezes medicamentos usados
para câncer, medicamentos
usados em doenças reumatológicas também que tentam cuidar não de enfrentar o vírus, mas de diminuir
a resposta excessiva do organismo ao vírus, coisa que
é feita tradicionalmente
com corticoides”, ressaltou.
Ele acrescentou que existem medicamentos, inibidores de fatores endógenos,

do próprio organismo, que
provocam reações exacerbadas e que estão em estudo, alguns, já utilizados em
fase inicial.
Para Cláudio Maierovitch, o tratamento em relação à covid-19 é de suporte, com ataque aos sintomas
como a febre.
Ele ressaltou a importância das medidas não farmacológicas e citou casos
de sucesso de países como
Portugal e Inglaterra, que
adotaram medidas restritivas mais rigorosas. Na avaliação dele, para a queda
da transmissão intensa do
coronavírus no Brasil, seria necessário um lockdown
por pelo menos duas semanas, o que impediria um “ciclo da doença”.
O médico se mostrou
contrário à forma como a
campanha de vacinação
vem sendo conduzida no
país. “O plano de imunização que tivemos é um plano
pífio, que não entra nos detalhes necessários para um
plano de imunização que
deve existir no país. Não tivemos critérios homogêneos definidos para o Brasil
inteiro de forma que ficou
a cargo de cada estado e
município definir seus critérios. Pode parecer democrático, mas frente a uma
epidemia dessa natureza e
escassez de recursos que
temos, deixa de ser democrático para produzir iniquidades”, avaliou.

JeFFerson rudy/aGência senado

Pela primeira vez, colegiado ouve duas pessoas ao mesmo tempo
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Abrace será homenageado no
Legislativo pelo trabalho
social em Pato Branco
ARQUIVO/CMPB

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

Ponte de Guaratuba

A histórica ponte de Guaratuba está saindo do papel e
deverá tomar forma no segundo semestre de 2022. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) homologou a licitação para contratar a elaboração dos Estudos de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/
Rima), e estudos preliminares de engenharia da implantação
da Ponte de Guaratuba e seus acessos no Litoral, resultando
no avanço de mais uma etapa do projeto. Os estudos serão
elaborados em até 14 meses, a expectativa é que ela comece
a ser construída em 2022.

Ranking vacinal

Em reunião virtual nesta sexta-feira (11) com os chefes
das 22 Regionais de Saúde, o governador Ratinho Júnior informou quais os municípios que mais aplicaram doses da vacina contra a covid-19. Em números absolutos e também
de acordo com o Vacinômetro do SUS, estão Curitiba, com
788.550 vacinas, seguido por Maringá (234.632), Londrina
(234.456), São José dos Pinhais (123.350), Cascavel (122.688)
e Foz do Iguaçu (99.444).

Desinformação

A vereadora e procuradora da mulher, Maria Cristina de Oliveira Hamera,
propôs a homenagem

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Na sessão da Câmara
Municipal de Pato Branco
de quarta-feira (9), a vereadora e procuradora da mulher Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera (PV)
propôs a Moção de Aplauso nº 7/2021, a ser concedida ao Grupo de Voluntários do Projeto Abrace.
Segundo a vereadora, o
grupo se uniu para “a construção de uma sociedade
justa e solidária e tem como
missão atuar em defesa dos
interesses das entidades beneficentes, fortalecendo o voluntariado e visando a garantia da valorização humana”.
Junto com Maria Cristina, também assinaram a
proposição os vereadores
Claudemir Zanco (PL), Dirceu Luiz Boaretto (Podemos), Eduardo Albani Dala
Costa (MDB), Januário Koslinski (PSDB), Joecir Bernardi (PSD), Lindomar Rodrigo
Brandão (DEM), Marcos Junior Marini (Podemos), Rafael Celestrin (PSD), Romulo
Faggion (PSL) e Thania Maria Caminski Gehlen (DEM).
De acordo com o docu-

mento, o Projeto Abrace iniciou as atividades em 2018,
quando um grupo de mulheres resolveu unir o trabalho
voluntário ao conhecimento e às habilidades que adquiriram ao longo dos anos,
aliando-os a força, a dedicação e a união para desenvolver projetos que gerassem uma fonte de recursos
exclusiva para distribuição a entidades filantrópicas, como o Lar de Idosos
São Vicente de Paulo, Missão SOS Vida, APAC, Hospital do Câncer de Pato Branco, Remanso da Pedreira,
entre outros, pois constataram que as instituições pato-branquenses necessitam
de apoio da sociedade para
manter os atendimentos.
“Numa somatória de
esforços e de resultados, o
Abrace uniu conhecimentos adquiridos desde o tempo das avós, com habilidades e técnicas modernas de
preservação de produtos e
de sabor. Além de projetos
de cozinha saudável, também mantém os projetos de
costura, artesanato, bolachas confeitadas e geladeira solidária, que atendem as
demandas sociais das pró-

prias voluntárias, UTls, neonatal de hospitais e outras
demandas que surgem no
decorrer do ano, no município”, destacou a vereadora.

Voluntariado

Ao longo dos anos, além
das bolachas confeitadas
confeccionadas em datas especiais, como Natal e Páscoa, o grupo também realiza
outras atividades. No artesanato são feitos os polvinhos de crochê para auxiliar
na reabilitação de bebês recém-nascidos e prematuros
que precisam de tratamento intensivo, além de mantas, gorros e outros itens
utilizando o tricô e crochê.
No projeto das costuras, no
ano de 2020, as voluntárias confeccionaram mais
de 5.000 unidades de máscaras para doação. No projeto Cozinha Saudável é feita a produção de molhos de
tomate tradicional e geleias
de frutas feitos com alimentos naturais, sem conservantes e nem corantes.
“O molho de tomate do
Abrace é o mais famoso de
Pato Branco”, garantem as
voluntárias do grupo, que se
envolvem durante todo o ano

nos trabalhos em prol da comunidade pato-branquense.

Como funciona

Os voluntários se reúnem nas dependências do
pavilhão da comunidade
São Francisco de Assis, no
bairro Bortot, em Pato Branco, de segunda a sexta-feira,
das 13h30 às 18h, para produzir e colorir as bolachas
artesanais, trabalhar na produção de itens para a cozinha saudável, entre outras
demandas.
O valor resultante da
comercialização de todos
os produtos que o projeto Abrace produz é destinado às entidades locais.
Ao longo do ano, o espaço
foi modernizado e reestruturado para oferecer ainda mais qualidade na produção dos produtos, como
também a quem se disponibiliza a colaborar nos trabalhos executados.
Atualmente
o
grupo conta, em média, com
120 voluntários que dedicam tempo e amor ao trabalho, sempre comprometidos
com os benefícios oferecidos às instituições de Pato
Branco.

O Ministério Público Federal (MPF) e o Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TRE/PR) prorrogaram, desde o dia 26 de
maio, o Acordo de Cooperação Técnica para veiculação da
Central de Combate à Desinformação Gralha Confere, lançada para checar informações duvidosas sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. O MPF continuará parceiro
do projeto por mais dois anos e meio, colaborando com a
divulgação da central por seus instrumentos de comunicação social.

Resíduos

O Paraná passou a contar com uma política mais robusta de resíduos sólidos. A Lei, que institui o Plano Estadual de
Resíduos Sólidos do Estado do Paraná ‒ PERS/PR, foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior, após ampla discussão
com a sociedade civil e os deputados estaduais. “Queremos
transformar o Paraná em referência na gestão dos resíduos,
de olho na melhoria da qualidade de vida e da responsabilidade ambiental”, destacou o secretário de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.

Nota Paraná

É de Curitiba o ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do
programa Nota Paraná. O novo milionário concorreu com
apenas seis bilhetes e foi contemplado em sorteio realizado
na quinta-feira (10), transmitido pela página do Facebook
do programa. Programa do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná incentiva o
consumidor a exigir o documento fiscal no momento de
uma compra e, assim, pode receber parte do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelo
estabelecimento.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Coordenadora do Programa de Imunização revela
que idosos ainda estão sendo vacinados
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Uma reunião entre a
coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Emanoeli Stein, e vereadores, realizada na Câmara
Municipal de Pato Branco
na tarde da sexta-feira (11),
serviu para dar um parâmetro de como está a campanha de vacinação contra a
covid-19 no município.
Em linhas gerais, Emanoeli pontuou que três vacinas distintas (CoronaVac,
AstraZeneca e Pfizer) foram
ou seguem sendo aplicadas
pelas equipes de vacinação,
de acordo com as remessas
recebidas via Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que
por sua vez recebe do Ministério da Saúde.
Ela também voltou a
pontuar que, ao receber as
doses da Sesa, passa a ser
criada a estratégia de vacinação, contudo a população
a ser contemplada com a
campanha já é pré-estabelecida pelo Programa Estadual de Imunização (PEI).
Elencando o contingente de pessoas imunizadas
por cada grupo vacinado
até o momento, a coordenador do programa municipal exemplificou que ainda eventualmente ocorre a
vacinação de idosos, grupo este que esteve no início
das estratégias tanto do Plano Nacional de Imunização
(PNI), como no estadual.
“Vacinamos todos [idosos]? Não, ainda tem procura. Deveríamos ter va-

cinados todos já, e se tem
procura é porque as equipes
estão fazendo busca ativa e
tentando convencer as pessoas da importância da vacinação”, disse Emanoeli, ao
revelar que, em média, cinco idosos por dia recebem a
primeira dose da vacina da
covid-19.
Ela ainda revelou que
o Município foi questionado sobre o interesse em receber um novo imunizante,
produzido por outro laboratório, e que a resposta foi
positiva, contudo estas doses ainda não chegaram a
Pato Branco. Quando o recebimento for confirmando, essas doses serão destinadas para caminhoneiros,
também seguindo o PEI.
Nesta mesma linha, ela
esclareceu que, até o momento, não havia uma programação de vacinação de
transporte coletivo e rodoviário, como outras categorias.

Novas campanhas

Emanoeli também afirmou que a abertura da estratégia de vacinação para
trabalhadores da Educação
Superior ocorreu ao longo
da sexta, devido a previsão
de recebimento de doses na
manhã deste sábado (12).
Assim, uma programação
contempla a categoria com
o início ainda no sábado, se
estendendo até a quarta-feira (16), de acordo com faixas etárias.
Ainda de acordo com
ela, na próxima semana serão vacinados o grupo de
pessoas privadas de liber-

Arquivo

mana ligamos para todos e
vacinamos.”
Na reunião da Câmara,
a coordenadora do programa municipal lembrou que
os “intervalos [vacinais] precisam ser seguidos, conforme os estudos recomendam
para a eficácia.”

TCE

Emanoeli destacou que aspecto emocional faz com que a população queria se vacinar

dade. O Município recebeu
224 doses que serão aplicadas na segunda-feira (14)
aos apenados da Apac e, na
terça-feira (15), aos detentos da Cadeia Pública.

Aspecto emocional

Pontuando que todos
querem ser vacinados, Emanoeli definiu que a campanha de vacinação da covid-19 se difere de outras
ações de imunização por envolve aspectos emocionais.
Neste quesito, a coordenadora do programa municipal foi clara ao afirmar
que não é possível sair do
PEI. “Existe um ofício circular que diz que o Município não tem autonomia
para mudar o plano do Estado e do Ministério da

Saúde.”
Com relação a “xepa
da vacina”, como estão sendo chamadas as últimas doses aplicadas em um dia, e
que ocorrem em alguns municípios, Emanoeli disse que
a estratégia adotada pela
equipe local é de unificação
em uma única mesa de vacinação ao se aproximar o término da fila, para evitar desperdícios.

Doses aplicadas

De acordo a coordenadora, o Município recebeu desde o início das ações
de vacinação 26.152 doses
para a primeira aplicação e,
dessas, foram aplicadas até
a sexta 93%.
Com relação a segunda dose, foram recebidas

10.632 e aplicadas 9.877.
Emanoeli explicou que
a diferença nas aplicações
se refere ao fato de que nas
últimas ações realizadas foram utilizadas vacinas que
possuem
recomendação
de utilização com intervalo
maior.
Na quinta-feira (10),
ao ser procurada pelo Diário do Sudoeste para comentar dados do Vacinômetro da Sesa, Emanoeli
avaliou que algumas pessoas que receberam a primeira dose da CoronaVac
ainda não completaram o
esquema vacinal.
Segundo ela, algumas
pessoas contraíram covid
após a primeira aplicação, o
que atrasou o esquema. Ela
também disse que “essa se-

Nessa semana, o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (TCE-PR), divulgou
levantamento referente a
transparência de dados da
vacinação da covid-19. No
relatório, Pato Branco atingiu coeficiente de apenas
25%.
Emanoeli explicou que
“quando foi feita essa avaliação em abril, nós não tínhamos site específico para vacinação no Município”. Ela
falou ainda que a avaliação
do TCE resultou no apontamento dos itens necessários
para o Portal da Transparência, que somente após a
avaliação resultou na construção dos dados no site do
Município.
Com relação a posição que o Município ficou
ranqueado, ela pontuou
que a avaliação não foi refeita, o que “não permitiu
mostrar[mos] que o Município tinha melhorado o que
estava incorreto ou o que
não estava transparente”.
Por fim, ela afirmou
que “o Município tem as informações que o TCE exige, estão no site da Prefeitura e vamos solicitar
uma reavaliação em virtude disso.”

Hemonúcleo lança campanha alusiva ao Dia Mundial do Doador de Sangue
Júlia Heimerdinger
julia@diariodosudoeste.com.br

Na segunda-feira (14) é
comemorado o Dia Mundial
do Doador de Sangue, a data
que quer conscientizar a população sobre a importância
de realizar a doação. No Hemonúcleo de Pato Branco, devido à pandemia os estoques
reduziram
drasticamente.
“Teve uma redução de
17% no número de doadores, o que para a gente é
muito significativo, então
estamos trabalhando para
garantir que tenhamos um
fluxo, pois é importante ter
doadores distribuídos ao
longo dos dias, para garantir uma quantidade mínima
diária de doadores” afirma
a coordenadora do Hemonúcleo, Silvia Barbosa Pecin
Acosta.
Todos os tipos sanguíneos são indispensáveis na

unidade, mas a urgência no
momento é O negativo.

Campanhas

A campanha Junho Vermelho teve início em 2015
no Brasil, e o Hemonúcleo
de Pato Branco lançou uma
ação alusiva ao Dia Mundial do Doador. “A partir de
segunda-feira (14) vai começar efetivamente as comemorações, com lanche
especial para os doadores e
vamos ter entrega de bombons durante a semana,
como agradecimento aos
doadores que vierem doar”,
informa Silvia.
“Os hemocomponentes
são insubstituíveis na terapêutica de um paciente, e
nós precisamos desse gesto
de altruísmo da população
para abastecer os estoques,
então, é importante à conscientização, não só no momento em que precisa, mas

como uma prática rotineira de fazer a doação de sangue”, avalia Silvia.
Conforme Silvia as campanhas em parcerias com
empresas e instituições
sempre ocorrem no Hemonúcleo, o que ajuda a manter os estoques. “No mês
passado, nós tivemos a campanha com o grupo dos ciclistas, que a cada litro de
sangue doado pedalariam
dois quilômetros, então durante o mês de maio nos
garantiu um movimento”,
exemplifica.

do 55%.
Referente à faixa etária,
58% acima de 29 anos, 40%
entre 18 e 28 anos e apenas
2% entre 16 e 17 anos. Além
disso, também foi constatado que 29% das pessoas estavam realizando a primeira
doação de sangue.
Destes
candidatos,
2.248 bolsas de sangue foram coletadas. “Esse percentual de aptidão que dá em
torno de 25% são os candidatos que procuraram a doação, mas não são aprovados
na triagem”, destaca Silvia.

Perfil dos doadores

Distribuição

Conforme dados repassados pelo Hemonúcleo de
Pato Branco ao Diário do
Sudoeste, no período de janeiro a maio de 2021 foram
3.038 candidatos para realizar a doação de sangue na
unidade. Sendo, a maioria
do sexo feminino, totalizan-

O Hemonúcleo de Pato
Branco realiza a distribuição
de hemocomponen-tes para
os sistemas hospitalares da
7ª Regional de Saúde, totalizando 15 municípios da microrregião que recebem as
doações de sangue.
De acordo com Silvia a 7ª

Regional de Saúde possuí
aproximadamente 250 mil
habitantes, e o Hemonúcleo
abastece oito serviços hospitalares distri-buídos entre
os municípios da regional.
A unidade de Pato Branco faz parte do Centro de
Hematologia e Hemo-terapia do Paraná (Hemepar), e

sempre que necessário recebe apoio. “Então nos momentos em que nós não
conseguimos suprir a nossa
de-manda com os hemocomponentes doados aqui no
município, nós temos esse
aporte de outros hemonúcleos ou bancos de sangue
do Paraná”, explica Silvia.
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Franciscanos passarão a gerir o Lar dos
Idosos São Vicente de Paulo
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Na manhã da sexta-feira
(11), em uma coletiva de imprensa remota, foi anunciado que a Ordem Franciscana em Pato Branco, passará
a gerir o Lar dos Idosos São
Vicente de Paulo.
O processo para que os
Franciscanos assumissem
a entidade já era articulado
desde o ano passado, contudo, no segundo semestre
de 2020 um entrave acabou
por deixar a gestão do lar
com Conselho Metropolitano de Maringá e os Vicentinos, que vem gerindo desde
a década de 1980.
Segundo frei Alex Sandro Ciarnoschki, pároco da
matriz São Pedro Apóstolo,
que atuou diretamente no
processo de troca de gestão,
os próximos dias serão de
transição. Com a atual administração repassando para
uma espécie de conselho
que deve ser formado, todo
o andamento do lar. Ele também emitiu uma nota de esclarecimento.
“Oficialmente a conferência Vicentina ainda responde pelo lar, e em um
primeiro momento vamos
fazer uma adequação no estatuto”, disse frei Alex falando que este estatuto será o
instrumento jurídico “que
vai capacitar de fazer algumas mudanças necessárias,
as nomeações necessárias.”
De acordo com ele, “este
estatuto precisa passar pela
análise e aprovação da assembleia Vicentina”. No entanto, enquanto este processo tem andamento, algumas
pessoas da Paróquia São Pedro ficarão no mês de junho conhecendo as rotinas,
o que inclui também os aspectos técnicos de cuidados
com os idosos.
A Secretaria de Assistência Social também vem
atuando no processo de
transição, em especial no de
regularização de documentação dos idosos acolhidos.
“Pretendemos proporcionar mais qualidade no atendimento por parte do Município, especialmente acolhendo
idosos que não dispõem de
condições para permanecer
na família”, explica a secretária de Assistência Social, Barbara Padoan.
Atualmente, o Lar acolhe 35 idosos, que recebem
serviços de acolhimento de
longa permanência. Com
a reestruturação, haverá a
possibilidade de atender
mais, especialmente os que
se encontram em vulnerabilidade social.
Ainda buscando me-

cidade
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lhorar a qualidade de vida
desses idosos, a equipe do
Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (Creas) vem desenvolvendo ações para o fortalecimento de vínculos, entre os idosos acolhidos que
possuem familiares próximos. “Estamos buscando dar
um novo olhar sobre a instituição, sobre os idosos que
estão acolhidos e os que realmente precisam desse acolhimento”, frisou Barbara.

Nova unidade

A secretária e o prefeito Robson Cantu anunciaram a intenção de construção de uma nova instituição
de acolhimento a idosos em
Pato Branco. Estrutura que
seria edificada na zona Sul.
De acordo com o Executivo, já existe o encaminhamento de recurso [R$ 500
mil] por parte da deputada Leandre Dal Ponte, para
a nova estrutura que seria
municipal.
Barbara comentou que
o desejo é de que a Ordem
Franciscana, assuma a gestão também desta estrutura.
Ainda segundo a secretária,
uma segunda instituição,
possibilita a distribuição dos
acolhidos de acordo com o
comprometimento e demanda de atendimento, que na
prática resultaria em uma
unidade para idosos que
possuem maior independência física e outra para aqueles que necessitam de maior
atenção de cuidadores.

Principais
demandas

A atual tesoureira do
Lar São Vicente de Paulo, Simone Castro pontuou que
desde seu início “o lar sempre precisou muito da comunidade, e sobrevivia basicamente de doações. Claro
com a ajuda do Poder Público, mas a grande diferença
financeira, sempre foi a participação da comunidade.”
Ela destaca que a maior
despesa atual no lar é a folha de pagamento dos funcionários e completa que
este é um custo que tende
a aumentar, por ter um quadro reduzido de funcionários, ser necessária a adequação de contratações.
Ao mesmo tempo, Simone afirma que a comunidade
pode ajudar com o que sempre fez, com doações, sejam
elas em dinheiro depositado
na conta da instituição, —
Agência Sicoob 4390 - Conta Corrente 23253-0 - CNPJ:
78.685.518/0001-01; PIX:
78.685.518/0001-01
—,
ou ligando na entidade para
ter conhecimento de qual a

Anúncio do processo de transição ocorreu em reunião na sexta-feira

necessidade do momento.
Nesse sentido, Simone pontua que doação de fraudas
geriátricas e lenços umedecidos são de uso constante e
em grande quantidade.

Nota de
esclarecimento
público – Paróquia
São Pedro
Apóstolo

A Paróquia São Pedro
Apóstolo Pato Branco/Mitra
Diocesana de Palmas, Francisco Beltrão, coordenada
pela Ordem Franciscana, vem
a público agradecer o Conselho Metropolitano de Maringá e os Vicentinos pela histórica atuação de apoio a
causas comunitárias e auxílio diferenciado aos idosos.
Também pela percepção das
expectativas comunitárias e
pelo nobre ato de devolver o
terreno e a infraestrutura do
Lar dos Idosos São Vicente de
Paulo, de Pato Branco e a ter
ainda a iniciativa de transferir, definitivamente, a gestão
diretiva para os Franciscanos, algo previsto, dependendo do Conselho Metropolitano, para ocorrer a partir do
dia 1 de julho de 2021.
Diante da nova realidade a Paróquia São Pedro
Apóstolo agradece primeiramente aos Vicentinos e a
diretoria local e ao Conselho Metropolitano; a Família
Rotaria, pelo contínuo apoio
na manutenção da estrutura
do Lar dos Idosos; aos gestores históricos do Lar dos
Idosos que sempre auxiliaram na manutenção e na
edificação da estrutura; ao
Provopar, aos conselhos do
Idoso e de Assistência Social; a Câmara Municipal; a
imprensa local; a Prefeitura
Municipal, especialmente a
Secretaria Municipal de Assistência Social e ao prefeito
Robson Cantu pela disponi-

bilidade em auxiliar e participar deste novo momento;
ao Irdes – Instituto Regional de Desenvolvimento
Econômico e Social pelo poder de mobilização comunitária; as famílias de Pato
Branco que sempre acreditaram e investiram na viabilização do Lar dos Idosos e
as demais lideranças.
Pato Branco pode estar
certo da continuidade das

atividades do Lar dos Idosos e do esforço coletivo por
sua viabilização. Por este
motivo a Paróquia conclama
toda comunidade a auxiliar
mais intensivamente na viabilização da estrutura que
historicamente atende nossos queridos idosos e passa
por um momento mais difícil, especialmente gerado
pela pandemia.
Houve a coragem para

encararmos o bom desafio.
Portanto fica o pedido da
Paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco e das organizações que a apoiam
para que haja um esforço
comunitário para arrecadação de donativos e, especialmente, recursos financeiros
para nosso querido Lar dos
Idosos São Vicente de Paulo
de continuidade a sua missão de acolhimento.
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Troca de medidores para a Rede Inteligente
da Copel avança em Pato Branco
Aline Vezoli*
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Copel está realizando em
Pato Branco a implantação do programa Rede Elétrica Inteligente. O
trabalho está sendo realizado por
uma empresa terceirizada desde
o dia 4 de abril, devendo ser feito
em todo o município ao longo dos
próximos meses.
Pato Branco é a primeira cidade em que o programa está sendo
implementado e até o momento já
foram substituídos 4.460 medidores. A assessoria de imprensa da
Copel comenta que, “em 67 dias,
trocamos em média 66 medidores
por dia, com o passar do tempo
essa média vai subindo. Somente
nos últimos três dias, a média diária de instalação foi de 242 medidores e a expectativa é que a produtividade aumente ainda mais no
próximo mês.”
Sem custo para o consumidor, o investimento realizado será
de R$ 820 milhões, para modernizar a distribuição de energia elétrica no Paraná. Essa primeira fase,
com previsão de duração de 30
meses, terá 151 municípios atendidos nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro Sul e Leste do estado. A
previsão é que nesse período, 1,5
milhão de residências e empresas
receberão o equipamento.
A iniciativa realizada pela Copel permite modernizar a gestão
e distribuição de energia elétrica, fornecendo medidores digitais,
que se comunicam diretamente

com o Centro Integrado de Operação e Distribuição de energia.
Além de facilitar o controle da subestação até o consumidor final,
a tecnologia permite a leitura de
consumo a distância e possibilita o monitoramento dos gastos de
energia através do aplicativo, em
tempo real.

Benefícios da Rede
Inteligente

O moderno equipamento disponibilizado para a medição de
energia deverá garantir menos
desligamentos nas unidades consumidores e quando acontecer, deverá ter menor duração, pois permitirá que a empresa fornecedora
de energia localize com precisão
o ponto onde esse desligamento
aconteceu e isole o defeito, enviando uma equipe para solucionar o
problema.
Outra possibilidade garantida
pelo sistema será a religação automática através de um sistema
de reconfiguração de rede e reguladores de tensão em tempo real
que atuarão para reestabelecer a
energia, além de permitir à Copel
monitorar a qualidade do fornecimento, antecipar possíveis falhas e
efetuar a leitura das unidades consumidoras de forma remota e automática.
Para os consumidores, se destaca a possibilidade de receber informações sobre o consumo em
tempo real e quais são os equipamentos que influenciam nos gas-

DANIEL CAVALHEIRO/ COPEL

tos de energia da residência ou
empresa através de um aplicativo.
Esse formato é utilizado em
modelos já existentes de países
como os Estados Unidos e Japão,
e é um programa idealizado para
melhorar a qualidade de energia e
tornar as cidades mais inteligentes, evitando furtos de energia,
agilizando o atendimento, reduzindo custos operacionais e facilitando a integração com programas
municipais. A longo prazo, outros
serviços podem ser integrados,
como a micro geração distribuída, tecnologias de armazenamento
de energia, iluminação pública inteligente e abastecimento de carros elétricos.
*Com supervisão de
Marcilei Rossi

Pato Branco é a primeira cidade em que o programa está sendo implementado

Como a troca de medidores é realizada?
Para diminuir a possibilidade de a população receber em suas residências pessoas indesejadas e mal-intencionadas, o Diário do Sudoeste entrou em contato com a distribuidora de energia, para entender como a troca dos medidores é realizada e como identificar os colaboradores
que realizarão a troca do equipamento. Confira:
• Uma equipe de profissionais da empresa Spin, devidamente identificados, vai até a residência para
realizar a troca do medidor de energia, e pode ou não estar acompanhado de um fiscal da Copel;
• A equipe não precisa ter acesso ao interior da residência, apenas ao medidor, que muitas vezes se
encontra dentro do terreno;
• Durante a substituição, o consumidor ficará sem energia por aproximadamente uma hora, para que o
novo equipamento seja conectado com segurança;
• A Copel pede aos usuários que confiram a identificação “A serviço da Copel”, no carro e crachá da equipe;
• O serviço é gratuito e não é necessário realizar pagamentos para a equipe, além de não ser indicado
permitir a entrada deles na residência, sendo que eles necessitam apenas de acesso ao medidor.

Município inicia plano de retomada
econômica para os pequenos negócios
Assessoria
Será apresentado na segunda-feira (14), às 14h, na Prefeitura
de Pato Branco, o Programa Municipal de Retomada da Economia
Pós Covid-19, resultado da parceria entre o Município e o Sebrae/
PR. O objetivo é que os pequenos
negócios retomem o crescimento, voltem a gerar emprego, renda
e movimentem a economia local.
Serão ações de curto prazo para
apoiar os setores que mais sofreram com os efeitos da pandemia
do coronavírus.
O programa tem ainda outros
objetivos, como a implantação da
Lei de Liberdade Econômica (Lei
nº 13.874/2019); ampliação do
número de atividades consideradas de baixo risco; desburocratização, como a dispensa da exigência
do Alvará de Licença de Localização; e incentivo aos empreendedores, com a facilitação da abertura
de negócios que podem gerar empregos e renda.
Uma das primeiras ações está
relacionada à implantação e mobilização de uma força-tarefa com lideranças constituídas e reconhecidas

para fazer um diagnóstico local,
elaborar e executar planejamento
e monitorar resultados. Estão previstas ainda a implantação do selo
Empresa Segura, com regulamento próprio, relacionado às medidas
contra a covid-19; e a criação da
Casa do Empreendedor, espaço para
orientação e apoio aos microempreendedores individuais (MEIs).
Como parte do programa, o
Município firmará convênio com
a Sociedade de Garantia de Crédito do Sudoeste do Paraná (GarantiSudoeste), para aportar recursos
em fundo de aval e facilitar o acesso ao crédito por parte dos pequenos negócios.
O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, ressalta que a parceria visa dar condições e orientações aos empreendedores, para
alavancarem seus negócios.
“É preciso ajudar no avanço
de cada empresa pato-branquense, e o Sebrae é especialista neste
processo”, destaca Cantu.
O gerente da Regional Sul do
Sebrae/PR, Cesar Giovani Colini, adianta que a instituição será
responsável pela metodologia e a

coordenação técnica dos trabalhos. A expectativa é atingir resultados como a recuperação ou
elevação do Produto Interno Bruto (PIB) e manter os recursos no
município.
“Com a parceria da Prefeitura
e das lideranças que serão envolvidas, vamos estruturar um plano
integrado para o desenvolvimento econômico. A metodologia será
bem pautada e feita por etapas,
para que possamos ganhar escala na retomada, paulatinamente”,
adianta Cesar Colini.

Outros programas

No primeiro semestre deste ano, o Município de Pato Branco e o Sebrae/PR firmaram outros
convênios, como o Programa Cidade Empreendedora (elaborado para unir gestão pública e pequenos negócios em um ambiente
de oportunidades e, assim, desenvolver a economia local) e o
Programa Educação Empreendedora (criado para desenvolver e
estimular habilidades empreendedoras nos estudantes do Ensino
Fundamental).
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Pastoral do Migrante realiza bazar
beneficente em Coronel Vivida

Regional

Imagem IlustratIva

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

No próximo sábado
(19), a Pastoral do Migrante da Igreja Católica de Coronel Vivida realizará a
primeira edição do Bazar
Beneficente, no bairro Madalozzo, das 9h às 17h. A
iniciativa tem como objetivo auxiliar as famílias estrangeiras que moram no
município.
Para isso, segundo Rosane Silva, coordenadora
da pastoral, são necessárias
doações de roupas, calçados, louças, talheres, utensílios domésticos, móveis,
enfim, tudo o que estiver
em condições de uso.
As doações estão sendo recebidas na secretaria
paroquial, anexa à Igreja Matriz São Roque, preferencialmente até quinta-feira (17), para que o
evento tenha tempo hábil
para ser organizado. Também podem ser entregues
no pavilhão do bairro Madalozzo [nesse caso, com
agendamento].
Ainda, caso não seja
possível levar em um desses dos locais, Rosane explica que a população pode
entrar em contato pelo telefone da secretaria paroquial, no (46) 3232-1406,
ou no (46) 9 9976-4567.
“Na terça-feira (15), iremos
recolher todas as doações
que não forem possíveis ser
entregues nos pontos de

As doações
podem ser feitas,
preferencialmente,
até quinta-feira

arrecadação”.

Bazar

As peças do bazar serão comercializadas a partir
de R$ 2, tanto para os migrantes, como à população
em geral. Ela informa que a
pastoral já fez outras campanhas de doações de roupas para essas famílias.
“Entretanto, nesse momento vemos que eles precisam mais de alimentos. Devido à pandemia, algumas
pessoas estão desempregadas e os alimentos acabam
se tornando prioritários. Assim, tudo o que arrecadar-

mos, com as vendas do bazar, será revertido à compra
de alimentos para destinar a
eles mesmos”, explica, completando que no município
há mais de 50 famílias.

Programação

Conforme a coordenadora, o bazar é uma das
ações da Semana do Migrante, celebrada entre os
dias 13 e 20 de junho. Neste domingo (13), haverá a
celebração da Santa Missa, na qual os haitianos farão a liturgia. Na terça (15),
a pastoral participará de um
programa na rádio, onde os

Curso de Administração Pública
promove Aula Inaugural sobre
desenvolvimento regional
Assessoria
Para marcar o início
das atividades da primeira turma do curso de Administração Pública, a Universidade Federal da Fronteira
Sul (UFFS) de Realeza promove Aula Inaugural, no
dia 17 de junho, às 19 h.
O evento on-line é aberto
ao público em geral, sendo transmitido pelo Canal
da Assessoria de Comunicação, no Youtube. O tema em
debate será “A Administração Pública e o desenvolvimento regional: perspectivas e desafios”.
Os convidados para ministrar a palestra são o professor da Universidade do
Estado de Santa Catarina

(UDESC) e presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública, Leonardo
Secchi, e o diretor executivo da Agência de Desenvolvimento do Sudoeste do Paraná, Célio Bonetti.
O curso de Administração Pública buscará
contribuir com a qualificação da gestão pública e fiscal, da gestão social e da
produção, além da implementação e avaliação de
políticas públicas em prol
do desenvolvimento regional. A importância do curso foi apontada pelo Plano de Desenvolvimento
Regional Integrado do Sudoeste do Paraná - Ciclo
2019/2029, coordenado

pela Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná e do qual a
UFFS foi uma das dezenas
de entidades parceiras na
elaboração.
Recentemente, foi finalizado o processo seletivo
de ingresso, que disponibilizou um total de 20 vagas.
O curso é noturno e tem duração de 4,5 anos. As aulas
são ministradas por professores da UFFS – Campus Realeza e do Instituto Federal
do Paraná (IFPR), campi Capanema e Barracão, parceiros na iniciativa. O curso é
presencial, porém, em razão
da pandemia, as aulas do
primeiro semestre de 2021
serão on-line.

haitianos contarão um pouco das suas histórias.
Já na noite do dia 19,
às 19h, haverá uma palestra também no pavilhão do
bairro Madalozzo, exclusivamente para os migrantes

[com o número restrito de
participantes], ministrada
pelo coordenador das pastorais, de Francisco Beltrão,
padre Vagner; e pelo frei
Alex Sandro Ciarnoscki, de
Pato Branco.
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Também contará com
a participação do Instituto Federal do Paraná (IFPR)
– Campus Coronel Vivida,
que firmou parceria com a
pastoral e está oferecendo
curso de Português para os
haitianos.
No domingo (20), a
pastoral fará a entrega de
uniformes de futebol [patrocinados por uma empresa] aos migrantes, que
têm um time. E, fechando a
programação, haverá a celebração da Santa Missa na
Igreja Matriz, no domingo
(20), às 19h, com agradecimento pelo decorrer da
semana.
Segundo Rosane, a ideia
era realizar uma programação mais ampla, porém, devido à covid-19, precisou
ser adequada, tomando todos os cuidados de prevenção à doença.
“Desde já, a pastoral agradece à população
e pede a Deus que retribua
com saúde e prosperidade a
todos que dividem um pouco do que têm, com nossos
irmãos mais necessitados”.

A8

REGIONAL

diariodosudoeste.com.br 12 e 13 de junho de 2021

Projetos buscam auxiliar a realização do
sonho da casa própria em Mangueirinha
ASSESSORIA/PREFEITURA DE MANGUEIRINHA

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Em Mangueirinha, de
acordo com cadastro habitacional da prefeitura, atualmente há 2.138 famílias
que buscam realizar o sonho da casa própria. Dessas,
747 têm renda de até um
salário mínimo; 1.352, entre um e seis salários mínimos; 26, entre seis e dez; e
13, com renda acima de dez
salários.
Assim, pensando em
contribuir para que essas
pessoas possam adquirir
suas moradias, a Administração Municipal está trabalhando com três projetos de habitação em
Mangueirinha, que poderão atender diferentes famílias, conforme a renda
mensal.
Segundo o vice-prefeito, Leandro Dorini, o primeiro consiste em 55 casas
populares, para o desfavelamento do bairro Jardim
América. Para esse projeto, desenvolvido dentro do
programa estadual Família Paranaense, a prefeitura regularizou toda a documentação dos terrenos
[que eram do Município],
“junto à Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), e aguarda a liberação
dos recursos financeiros,
uma vez que a construção dessas moradias será a
custo zero”.
Essas famílias, até então, eram assentadas [ou
seja, ocupavam os terrenos, sem ter a documentação]. Com a Regularização
Fundiária Urbana (Reurb) e

Um dos projetos consiste no desfavelamento do bairro Jardim América

a construção das moradias,
essas pessoas que moram
de forma improvisada no
local terão melhores condições de vida.
“Fizemos já todo o cadastramento das famílias
que ocupam o terreno, bem
como a demarcação. No
início das obras, as famílias serão transferidas para
outros imóveis até a conclusão das suas casas”, diz
Dorini.
O vice-prefeito afirma que as obras devem iniciar ainda este ano. Também conta que, antes disso,
o Município construiu algumas casas com recursos
próprios para atender à demanda de famílias de extre-

ma necessidade social.

Casa Fácil Paraná

O segundo projeto realizado em Mangueirinha, de
acordo com Dorini, consiste
na construção de 150 moradias, no Casa Fácil Paraná.
Destinada para as famílias
com renda entre um e seis
salários mínimos, essa iniciativa é desenvolvida com
recursos do Governo do Estado, por meio da Cohapar.
“Nesse caso, cada família pagará prestação mensal entre
R$ 350 e R$ 450”.
Já o subsídio do Município, segundo ele, será com
a compra do terreno de 65
mil metros quadrados, “com
o investimento de R$ 650

mil com recursos próprios,
onde serão construídas as
casas. Com isso, eles pagarão a construção em si, ficando isentos dos terrenos”,
observa, acrescentando que
o local para o loteamento
não está definido até o momento, mas as obras também estão previstas para
iniciar este ano.
Ele ainda informa que,
além do subsídio do terreno, a prefeitura está intermediando o acesso junto à
Companhia Paranaense de
Energia (Copel) e à Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a fim de verificar a possibilidade de
contrapartida para redução
dos custos de financiamento.

“Isso pode ser feito com
o firmamento de um convênio via Cohapar, para o repasse de materiais utilizados na instalação de redes
de água e esgoto, bem como
nos serviços de ligação das
redes de energia elétrica e
ligações individuais das
residências”.
Já a forma de seleção
das famílias contempladas,
segundo Dorini, será por
meio da Cohapar, “ficando a
cargo do Município o cadastramento e a organização da
documentação”.

Iniciativa privada

Destinado aos demais
grupos [que compreendem
as famílias com renda entre

seis a dez salários mínimos,
bem como para as que possuem renda acima de dez
salários mínimos], o projeto
de construção de residências pela iniciativa privada
também receberá subsídios
públicos.
Nesse caso, de acordo
com o vice-prefeito, o Município está intermediando o
acesso junto à Cohapar, Sanepar e Copel, a fim de verificar a possibilidade de contrapartida para redução dos
custos de financiamento.
Para essas famílias, “o
projeto será financiado pela
Caixa Econômica Federal,
com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); ou mesmo por
meio das empresas participantes, com recursos de outras instituições de crédito”.
Já a participação da Cohapar envolve “as questões
técnicas estruturais, dentro do Chamamento Público, aberto pela companhia
a construtoras interessadas
na construção de casas populares em todo o Paraná,
possibilidade que permite
auxiliar empreendimentos
privados para diminuir o déficit habitacional do Estado
e melhorar o acesso da primeira moradia”.
Quanto às famílias interessadas em qualquer um
dos três projetos, o vice-prefeito afirma que “os cadastros já foram feitos. Porém,
outros interessados podem
fazer o cadastro pelo site da
Cohapar. Sobre o projeto de
iniciativa privada, o Município vai fazer o chamamento
para as empresas que queiram participar”.

NOTAS
Legislativo de Mariópolis aprova Prorural

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Mariópolis na segunda-feira (7), aprovou o
Programa Municipal de Incentivo e Apoio aos Produtores Rurais (Prorural), que vinha sendo debatido desde o início do ano.
O programa é um anseio de lideranças rurais e técnicos da área se reuniram para criação
deste programa, que tem por finalidade fomentar e incentivar as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais do Município.
O Projeto de Lei será encaminhado para sanção do prefeito, Mário Paulek que se demonstra sensível ao projeto e se colocou à disposição para análise e sanção da matéria.

11 toneladas de resíduo eletrônico

A mais recente campanha de coleta de resíduos eletroeletrônicos realizada pela Secretaria
de Meio Ambiente de Francisco Beltrão arrecadou 11 toneladas de material.
Os produtos mais comuns descartados foram computadores, notebooks, televisores, rádios, celulares, secadores de cabelo, ventiladores, aparelhos de som, fornos elétricos, pilhas e
outros eletrônicos que não podem ser descartados no lixo comum.
Para o secretário Adriano David esse tipo de coleta é muito importante porque o descarte incorreto de resíduos eletrônicos prejudica o meio ambiente e representa riscos para a saúde. “Quando quebrados e expostos na natureza, esses materiais liberam substâncias tóxicas”,
alerta o secretário.
Segundo ele, mesmo com todas as campanhas educativas e de orientação, algumas pessoas ainda depositam os materiais eletroeletrônicos inservíveis em calçadas, estradas vicinais,
beira de rios ou lotes baldios e acarretam diversos problemas ao meio ambiente. “A reciclagem
dos eletroeletrônicos, de pilhas e baterias só é possível se a população entender que devem ser
descartados em locais corretos”, enfatiza David.

regional
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Paraná abre vacinação para população acima
de 40 anos e trabalhadores da limpeza urbana
AEN
O Governo do Estado
abrirá oficialmente a vacinação contra a Covid-19
para a população geral acima de 40 anos no Paraná a
partir da próxima semana. A
ampliação acontecerá com o
envio de 237 mil doses do
imunizante
AstraZeneca/
Fiocruz para os 399 municípios do Estado.
As doses serão destinadas a pessoas de 40 a 59
anos (73.250 doses), trabalhadores da educação básica
(18.250), assistência social
(16.710), trabalhadores do
ensino superior (15.465),
trabalhadores do transporte aéreo (2.895), trabalhadores portuários (2.040) e
pessoas com comorbidades
(108.390).
Além destes, o Paraná
iniciará a vacinação do grupo de trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, estimada em
11.828 pessoas, segundo o
Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19.
Para essa imunização,
serão disponibilizadas 34
mil doses de CoronaVac que
ainda estavam no Cemepar.
Este quantitativo deve suprir a primeira e segunda
dose deste grupo, conside-

rando a reserva técnica e a
possibilidade de que mais
pessoas estejam dentro dessa área, superando a estimativa populacional.
Nesta sexta-feira (11), a
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou 145.080
vacinas da Pfizer/BioNTech.
Dentro deste lote, 22.146
vacinas são destinadas a
trabalhadores de educação
do ensino superior para o
início da imunização deste grupo. Agora, com este
novo lote de 15.465 doses
também para este grupo,
o Paraná já terá alcançado
59,04% da estimativa total
de 57.912 profissionais desta área. Considerando a porcentagem de reserva técnica, o quantitativo de doses
pode alcançar até 64,94%
do total.

Distribuição

O Paraná recebeu nesta semana mais 238 mil vacinas da AstraZeneca, sendo
237 mil AstraZeneca/Fiocruz e mil AstraZeneca/Covax. O Estado definiu a distribuição em três fases, sendo
a primeira com 128.610 doses de AstraZeneca/Fiocruz
para população de 40-59
anos, trabalhadores da educação básica, assistência so-

cial, trabalhadores do ensino
superior, trabalhadores do
transporte aéreo e trabalhadores portuários e a segunda com 108.390 doses também de AstraZeneca/Fiocruz
destinadas a comorbidades –
nesse caso haverá a compensação e unificação da distribuição entre os municípios.
Além destas, as mil doses da AstraZeneca/Covax
ficarão no Cemepar para envio com outro lote maior.
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, explicou que a vacinação está
avançando em todo o Paraná e que alguns municípios já baixaram a faixa etária, inclusive alcançando 40
anos, possibilitando que o
Estado também expanda o
atendimento para outras
idades.
“A orientação do governador Ratinho Junior é de
que as doses cheguem até
os braços dos paranaenses.
Cada cidade tem uma realidade diferente e alguns municípios estavam com doses
paradas, sem procura, por
isso, conseguiram avançar
a vacinação para faixas etárias menores do que o resto
do Estado”, afirmou.
Segundo ele, o envio
frequente de mais lotes de

Jonathan Campos/aEn

Vacinação do
novo grupo
começa já
a partir da
semana
que vem

vacinas ao Estado possibilitará maior agilidade na
aplicação das doses e atendimento aos grupos prioritários. “O Ministério da Saúde tem mantido pelo menos
um envio de doses por semana, e isso faz com que
possamos avançar na cobertura dos grupos prioritários
e expandir ainda mais a vacinação para o público em
geral”, acrescentou.

Orientação

A Sesa orienta que os
municípios que completaram a vacinação de trabalhadores de saúde que

atuem propriamente nos
serviços de saúde devem
ampliar a vacinação 14 profissões de saúde definidas
na Resolução 287/1998 do
Conselho Nacional de Saúde, conforme Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-19 – PNO. São elas: assistentes sociais, biólogos,
biomédicos, profissionais de
educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, com

comprovação pelo registro
profissional em seu respectivo conselho de classe.
Os trabalhadores com
atividades na coleta de resíduos de serviços de saúde, entregadores de oxigênio que realizam troca de
válvulas e cilindros em serviços de saúde e trabalhadores das empresas que
realizam esterilização de
material hospitalar devem
ser vacinados utilizando as
doses enviadas anteriormente para o grupo de pessoas com comorbidades e
ou pessoas com deficiência
permanente.

Governo prorroga medidas restritivas até dia 30, mas abre exceções neste final de semana
Estadão Conteúdo
O Governo do Paraná prorrogou até o dia 30 de junho as medidas restritivas para enfrentamento da pandemia da Covid-19.
O decreto 7.893/2021, publicado
nesta sexta-feira (11), abre duas
exceções às regras em vigor, exclusivamente nos dias 12 e 13 de
junho.
No sábado (12), Dia dos Namorados, bares, restaurantes e
lanchonetes poderão estender o
funcionamento até às 23h, com
no máximo 50% de ocupação. Será
permitido o consumo no local, inclusive no sistema de autosserviço
(self-service), assim como delivery,
drive thru e take away. Após esse
horário somente estará liberado o
atendimento por delivery.
No próximo domingo (13) o
consumo no local fica condicionado a agendamento e nas modalidades delivery, drive thru e take
away até as 23 horas.
Também fica autorizada neste final de semana a abertura ao
público das instituições de ensino
e correlatas, públicas e privadas,
que receberão candidatos para a
realização do Concurso Público da
Polícia Militar do Estado do Paraná e do Exame da Ordem Nacional
dos Advogados.
Fora essas duas exceções, o

Jonathan Campos/aEn

No sábado (12), Dia dos Namorados, bares, restaurantes e lanchonetes poderão estender o funcionamento até às 23h

novo decreto mantém as regras
em vigor desde o dia 28 de maio.
Permanece restrita a circulação de
pessoas e de venda e consumo de
bebida alcoólica em espaços de

uso público ou coletivo depois das
20 horas até as 5h do dia seguinte.
Também continua proibido o
funcionamento de comércio e atividades não essenciais aos domin-

gos, o que inclui shopping centers
e academias – restaurantes poderão funcionar nos sistemas delivery e take away.
Nos municípios com mais de

50 mil habitantes, comércio de
rua, galerias, centros comerciais
e estabelecimentos de prestação
de serviços não essenciais podem
abrir ao público de segunda à sábado das 9h às 18h, com 50% de
ocupação. Cidades menores devem seguir a regulação municipal.
Aos domingos e fora do horário
autorizado, só é permitido o atendimento na modalidade delivery.
Os supermercados podem
abrir ao público todos os dias da
semana, das 8h às 20h, com 50%
de ocupação. Não há restrição de
horário para entregas. As academias podem funcionar das 6h às
20h, com até 30% de ocupação.
Restaurantes, bares e lanchonetes seguem o horário das 10h às
21h, com 50% do público, de segunda à sábado, podendo atender
24 horas na modalidade de entrega. Aos domingo, apenas nos sistemas delivery e take away. Os museus também estão autorizados a
abrir das 10h às 20h, com limitação de 50% do público.
Serviços e atividades essenciais, como farmácias e clínicas
médicas, não terão que atender as
regras de toque de recolher e de
funcionamento. Os serviços considerados essenciais estão especificados no decreto 4.317, de 21 de
março de 2020.

ECONOMIA
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FAO: custo de importação de
alimentos deve bater recorde de
US$ 1,75 tri em 2021

Petrobras sobe
preço do GLP para
R$ 3,40 por kg
Estadão Conteúdo
A Petrobras informou nesta sexta-feira, 11, às
distribuidoras que vai aumentar o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em R$ 0,19 o quilo, passando o preço nas refinarias para R$ 3,40 por quilo.
O último aumento do produto havia sido no dia 2 de
abril, uma alta de 5%.
Desde 2019, a Petrobras praticava reajustes
mensais para o GLP, mas, a partir da posse do general
Joaquim Silva e Luna, em abril, interrompeu o processo e no mês de maio não teve reajuste
O gás de cozinha (botijão de 13 Kg) passa a ser
negociado a R$ 44,20. Mais cedo, a Petrobras reduziu
o litro da gasolina em R$ 0,05, para R$ 2,53.
“A Petrobras busca evitar o repasse imediato
para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Nossos preços seguem
buscando o equilíbrio com o mercado internacional e
acompanham as variações do valor dos produtos e da
taxa de câmbio, para cima e para baixo”, disse a companhia em nota, ressaltando que os reajustes são fundamentais para garantir o abastecimento do País.

Estadão Conteúdo
Os custos de importação de alimentos no mundo devem atingir seu
nível mais alto neste ano, refletindo
os preços crescentes de alimentos básicos e uma onda de demanda reprimida, disse nesta quinta-feira (10) a
Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO).
A conta mundial de importação de
alimentos, que mede o volume e o custo das importações globais, deve atingir US$ 1,75 trilhão em 2021, US$
185 bilhões a mais do que no ano anterior, disse a FAO em seu relatório semestral Food Outlook.
O aumento ocorre em meio a preocupações crescentes com a inflação
de alimentos e a fome global, espe-

cialmente entre as nações mais pobres
que ainda lutam contra a covid-19. Esses também são os países que terão de
arcar com a maior parte do aumento,
disse a FAO.
As nações em desenvolvimento
vão gastar US$ 730 bilhões importando alimentos neste ano, cerca de US$
127 bilhões a mais do que em 2020,
prevê a FAO. Ao contrário dos países
desenvolvidos, que importarão menos alimentos, mas a preços mais altos, os países em desenvolvimento
precisarão importar maiores quantidades de alimento para atender à
crescente demanda de sua população, num momento em que os preços
estão disparando.
O quadro é particularmente ruim

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

11/06/21

CÂMBIO

11/06/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Baixa: 0,49%

129.441 pontos

Volume negociado: R$ 20,08 bilhões
130.125 130.776 129.787 129.906 130.076 129.441

EURO
Var. junho: -1,95%
R$ 5,122
R$ 5,123

Alta: 1,13%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. junho: -2,16%
R$ 5,1184
R$ 5,1190

04/06

07/06

08/06

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Embraer ON
BRF ON
Raiadrogasil ON
Cogna ON

09/06

10/06

%
-0,38%
+2,24%
-1,18%
-0,39%
+5,10%
+3,94%
-4,32%
-2,69%

11/06

R$
28,57
114,34
32,75
28,04
21,02
29,05
26,78
4,34

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

%
34.479,60
7.134,06
15.693,27
28.948,73

OURO - BM&F
11/06

+0,04
+0,65
+0,78
-0,03
var. dia

R$ 306,50 /grama

+0,16%

IR
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

Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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.

Iene
Libra esterlina
Euro

IR 2021 - A 1ª parcela do IR 2021 foi adiada para 31/05,

ainda sem a incidência de juros Selic.
TAXA SELIC
0,13%
0,20%

MÊS
Abr/21
*Mai/21

TAXA SELIC
0,21%
1,00%

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

109,76
0,71
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)

dez

jan

fev

1,46

0,27

0,82

1,35

0,25

0,86

1,06

0,78

0,48

0,79

0,86

0,23

0,96

2,58

2,53

0,76

2,91

2,71

0,68

3,92

3,40

1,07

0,27

0,54

0,70

0,89

1,89

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

abr
1,0694
1,0610
1,3110
1,3063

mai
1,0759
1,0676
1,3202
1,3346

jun
1,0890
1,0806
1,3704
1,3653

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

mar
0,86
0,93
0,93
0,71
2,94
2,17
2,59
1,00
1,30

abr

mai

ano

0,38

0.96

3.33

0,31

0.83

3.22

0,60

0,44

3,27

0,44

0,41

2,67

1,51

4,10

14,39

2,22

3,40

14,13

2,90

4,20

18,21

0,23

0,81

2,87

0,90

2,22

7,41

12m
8.90
8.06
7,27
8,50
37,04
36,53
49,59
7,98
15,26

OUTROS INDICADORES
abr
TJLP (%)
4,61
Sal. mínimo
1.100,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 3,50%

PREVIDÊNCIA

mai
4,61
1.100,00
0,2466
23,54

jun
4,61
1.100,00
0,2466
23,54

COMPETÊNCIA MAIO

Venc.: empresas 18/6, pes.físicas 15/6, emp. domésticos 7/6. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Facultativo

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Autônomo

SELIC/IR

R$ 0,0466
R$ 7,22
R$ 0,054

US$ 1 É IGUAL A:

Var. junho: -1,65%
R$ 4,99
R$ 5,38

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Fev/21
Mar/21

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

DÓLAR TURISMO

1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71).
2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11% sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: desconto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$
6.433,57.
4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposentadoria é por idade..

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo)
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57

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$ 1.503,25

POUPANÇA, TR

51,27

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
Março/21
Abril/21

NOVA POUPANÇA
Março/21
Abril/21

ano
1,51
2,02

12 m
6,17
6,17

%
0,1159
0,1590

ano
0,35
0,51

12 m
1,69
1,63

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

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

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
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019

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
ABR
MAI %m %ano
Paraná
1.806,60 1.829,52 1,27 6,37
Norte
1.823,31 1.832,46 0,50 3,80
Noroeste 1.738,87 1.791,05 3,00 14,10
Oeste
1.838,35 1.860,62 1,20 5,79

Grupo 2
R$ 1.524,60
Serviços administrativos,
domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

%12m
13,53
14,33
29,07
14,80

Grupo 3
R$ 1.577,40
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4
R$ 1.696,20
Técnicos nível médio.
*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

TRIGO - saca 60kg
R$
169,00
167,00
163,00
162,00
164,00
164,00

SEM
-1,7%
-0,6%
-0,6%
-1,2%
0,0%
0,0%

30 d.
-5,6%
-4,8%
-6,9%
-6,4%
-6,0%
-6,3%

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

-5,6%
-11,8%
-12,3%
-11,0%
-12,1%
-8,7%

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

85,00
93,50
93,00
93,50
94,00
94,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
96,00
95,00
92,00
92,00

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

30 d.
-5,9%
-5,9%
-6,1%
-6,1%

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

11/06
3.052,08
317,35
872,57
501,39

DIA
-0,85%
0,47%
0,35%
-0,09%

MÊS
-4,82%
0,38%
-0,55%
-0,54%

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

11/06/21

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
153,44
-1,0%
-1,9%
-5,9%
MILHO
saca 60 kg
84,02
0,0%
0,0%
-13,8%
TRIGO
saca 60 kg
82,27
0,1%
0,0%
-6,9%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
253,17
-0,9%
-2,9%
-4,3%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
245,78
-0,9%
0,5%
-14,0%
BOI GORDO
arroba, em pé
302,46
0,6%
2,6%
1,7%
SUÍNO
kg, vivo
6,09
2,0%
6,8%
-13,7%
ERVA MATE
arroba
21,36
-8,1%
-8,1%
-5,7%
FRANGO
kg, vivo
2,80
0,0%
0,0%
0,0%
Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

unidade

F Belt.
R$
152,00
85,00
82,00
300,00
6,00
-

Pato B.
R$
153,50
85,20
82,00
230,00
230,00
300,00
5,80
17,00
-

MERCADO FUTURO
BOLSA DE CHICAGO (CBOT)
SOJA
Cont.
jul/21
ago/21

11/06/21
MILHO

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

FECH.
1.508,50
1.482,50

*DIF. 1 SEM.
-35,50 -4,8%
-27,50 -3,6%

1 MÊS
-6,6%
-4,6%

jul/21
ago/21

383,30
386,00

1,70
2,00

-3,3%
-2,8%

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

Cont.
jul/21
set/21

FECH.
684,50
629,75

*DIF. 1 SEM.
-14,50
0,3%
-8,50
3,8%

1 MÊS
-5,2%
-0,8%

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

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
-14,3%
-12,4%

jul/21
set/21

680,75
685,75

-3,00
-4,00

-1,0%
-1,0%

-8,2%
-7,3%

*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

SAL. MÍNIMO - PARANÁ
Grupo 1
R$ 1.467,40
Trab.s na agricultura.

11/06/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. junho: -1,64%
R$ 4,99
R$ 5,40

Alta: 0,94%
Compra
Venda

Var. junho: -2,54%
R$ 5,76
R$ 6,52

Alta: 0,46%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,93%
Compra
Venda

Var. junho: -3,20%
R$ 6,1922
R$ 6,1950

Alta: 0,49%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 1,10%
Compra
Venda

para as nações menos desenvolvidas
do mundo, mostram os dados. Esse
grupo, que inclui muitos países da
África Central, vai gastar muito mais
neste ano para importar apenas um
pouco mais de alimentos do que em
2020.
O clima seco em regiões produtoras de grãos na América do Sul, uma
importante fonte de milho e soja, bem
como uma onda de estocagem por governos que dependem da importação
de alimentos, ajudou a elevar os preços dos alimentos básicos ao longo do
último ano.
A forte demanda de países cujas
economias se recuperaram após a pandemia, como a China, também contribuiu para o aumento dos preços.

Cont.
mai/21
jul/21

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

FECH.
157,45
159,60

*DIF. 1 SEM.
-1,25 -2,6%
-1,20 -2,5%

1 MÊS
6,5%
6,3%

11/06/21
ALGODÃO

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

Cont.
jul/21
out/21

FECH.
87,00
89,34

*DIF. 1 SEM.
-0,36
1,4%
0,08
4,0%

1 MÊS
0,7%
4,5%

*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%

VARIEDADES
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F. BELTRÃO

20°/7°

CURITIBA

19°/12°

MIN.

CASCAVEL
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7°

LONDRINA

21°/12°

MÁX.

20°

RADICCI

A11
iotti

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm

LUA

ESTAÇÃO

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

OUTONO

NOVA

190
193
192

HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 A 20/04

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Foram perseguidos pelo Lobo Mau (Lit. inf.)
Material Não esde cercas trangeiro

Prato
típico de
lanchonetes
Roleta utilizada na
entrada
de ônibus

O patrão
Máximo
Divisor Expressão (gíria)
típica
Comum
mineira Caio Blat,
(sigla)
ator

Responsabilidade; obrigação

TOURO 21/04 A 20/05
“(?) 10”, desenho da TV
(?) Peixoto,
repórter

Rato,
em inglês
Medo;
receio

Movimenta a
bola

Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão nos próximos dias. Saiba,
pois, que devido à inﬂuência de Vênus você estará predisposto para
isso. Ótimo para tratar de seu casamento e do trabalho.

Cada indivíduo da
árvore genealógica

Divisão de
piscinas
Cachorro, em
espanhol

Conjunção condicional
Opõe-se
à “elite”
Ruim;
perversa

Tipo de
ataque feito durante
guerras

Sílaba
de “raiva”
Antecede
o “R”
Lobo-(?),
animal da
fauna
brasileira

Confrontar;
comparar
Apenas;
somente

Substituição
Sovina;
pão-duro
Nome da
letra “S”
Verdadeiro; real

Orígenes
Lessa, romancista

VIRGEM 23/08 A 22/09
Inﬂuência de terceiros o ajudará a
questionar suas atitudes. Um mal
entendido provocado pelo posicionamento dos astros, poderá fazer
com que você se afaste de uma pessoa amiga ou se desentenda com alguém de sua família.

3/rat. 5/perro. 6/chefia. 7/catraca — encargo. 10/torturados.
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Plena vitalidade física e conﬁança em si mesmo. Período favorável para desenvolver atividades
que digam respeito as suas motivações mais profundas. Cotidiano
dinâmico e agradável.

Vênus vai lhe dar excelentes chances de conseguir realizar o que
pretende, principalmente as que
vem planejando. A cobrança da
pessoa amada fará com que haja
um grande crescimento interior
em você.

LEÃO 22/07 A 22/08

Cumprimento
informal

DA

PEIXES 20/02 A 20/03

Faça de tudo hoje, para melhorar
suas condições sociais, amorosas,
proﬁssionais e ﬁnanceiras. Mas tudo
dentro de um sentido honesto e inteligente. Boas notícias na área amorosa.

Pessoas amigas estão propensas a
colaborar com seus projetos e aprimorar suas ideias. Embora tenha espírito criador, nem sempre é um realizador. Receberá informações úteis
e promissoras.

Item da
salada de
frutas

BeiijiiNNhhooss

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

CÂNCER 21/06 A 20/07

Santa (?),
bairro
carioca

Os livros dos irmãos
mais queridos do Brasil!

Será improdutivo preocupar-se
com o que os outros possam fazer
ou dizer a seu respeito. Ninguém é
perfeito. Mais vale uma orientação
do que uma crítica amarga. Tudo
mudará para melhor, depois de
passada esta fase.

Hiato de
“miolo”

Renato
Aragão,
humorista
cearense

Atormentados
Dissimulado

Prenúncios de melhoria geral. Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas por crianças e lucros através de negócios imobiliários. Tudo
que ﬁzer reﬂetirá sobre sua família.

Vida tranquila e feliz ao lado dos familiares e da pessoa amada você
terá hoje. O trabalho lhe trará satisfação e os negócios tendem a render bons lucros.

Mulher que
faz quitutes com
açúcar

Parte do
capacete
Coloquei;
botei

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Dar o seu
parecer
Juiz de
futebol

(?) Pitanguy,
cirurgião
Alvo da
manicure

BANCO

Dia em que terá muito sucesso ao
tratar com autoridades civis e na
solução de seus problemas proﬁssionais, ﬁnanceiros e pessoais. Fará
poucas amizades, mas será bem sucedido. Êxito religioso.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

LIBRA 23/09 A 22/10
Tire da sua mente as más intenções, o pessimismo e o desânimo.
Coloque no lugar, uma boa dose de
otimismo e força de vontade que
tudo deverá melhorar para você.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Procure levar seus planos por um
caminho seguro e tranquilo, pois a
fase que se inicia muito o favorecerá neste sentido. Êxito amoroso, em
jogos e sorteios.

BOLETIM COVID-19

A12

OPINIÃO
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VILSON BONETTI

ARTIGO
Deus está conosco!
Dom Edgar Xavier Ertl

Em Pato Branco, as cerejeiras da rua Tocantins floresceram e junto com a
araucária preservada no meio da via, dão um colorido especial à paisagem

ARTIGO
Previdência: fraudes, desvios e a necessidade de novo modelo
Wagner Balera
Em 1976, o jornalista Aor Ribeiro publicou o livro “Terror
e mortes no reino das fraudes”, no qual demonstra com farta
documentação as formas fraudulentas de ataque ao sistema
previdenciário brasileiro. Sobretudo fraudes na concessão de
benefícios, isto é, há alguém que não tem direito e, mesmo assim, obtém o benefício mediante os mais distintos ardis.
Aliás, tais armadilhas não são privilégio da previdência
social, pois agora, durante o pagamento do auxílio emergencial, inúmeros servidores públicos, civis e militares receberam
o auxílio sem terem esse direito. Todos deveriam estar respondendo processo administrativo para serem colocados no olho
da rua. É o mínimo que se poderia esperar. O dinheiro destinado aos pobres foi parar no bolso de reles criminosos.
A previdência social padece de gravíssimos problemas gerenciais e são muitos os desvios por fraude. Auditorias do TCU
já registraram esse fato dezenas de vezes e nada se fez para a
modificação desse estado de coisas.
E não se trata de acusar este ou aquele governo. Parece
algo intrínseco, como se fosse parte de mecanismo defeituoso
de constituição da estrutura...
Ora, como sempre será necessário que haja alguma modalidade de previdência social e como a capacidade de financiamento do sistema caminha para o esgotamento, urge que sejam debatidas propostas sérias de arrumação da casa.
O problema de fundo, porém, é que o estado do bem-estar
brasileiro, nascido em 1988, não é mais viável.
François Ewald, há trinta e cinco anos, no livro L´Etat
Providence (Paris, Grasset, 1986), já demonstrara esse fato.
Não era uma profecia, e sim a constatação pura e simples de
certa situação incontornável.
Alguns poderão ficar preocupados; contudo, vale repetir:
a previdência não vai acabar. Ela será reduzida, mantidos os
direitos adquiridos. Sempre haverá dinheiro para pagar.
Às vezes editam propaganda enganosa, falsa e mentirosa,
o que hoje se denomina genericamente fake news, apregoando que a previdência social está quebrada. Não é verdade. É
bom lembrar que a Lei 8.213, de 1991, que é o plano de benefícios da previdência social explicita bem: “se faltar dinheiro
no caixa da previdência social, o governo federal deve suprir
os recursos necessários e suficientes ao custeio das prestações”. Portanto, nenhum dos aposentados e pensionistas deve
se afligir, pois receberão até o último centavo do valor dos res-

pectivos benefícios.
Esta reflexão só quer servir como alerta. Há fraudes! Cumpre dar-lhes cabo pelos meios de persecução penal bastante
conhecidos e eficazes. Há defeitos na equação financeira do
sistema que, com a atual modelagem, não é mais viável. Que
se engendrem os mecanismos aptos a corrigi-lo e provê-lo dos
recursos necessários.
Para aqueles que perguntam por que não acabar com o
atual modelo, a resposta é bem singela: não há, agora, condições políticas para a privatização da previdência social.
Vale destacar que a privatização tentada no Chile resultou em retumbante fracasso. Logo após o início do processo,
implantado sem nenhuma discussão com a sociedade, das seis
entidades privadas criadas para gerir o programa uma quebrou e foi necessário que o Estado voltasse a tomar conta do
assunto a fim de evitar uma tragédia.
É estranho que com todo o aparato de informática e com
toda a tecnologia não se tenha até agora inibido as fraudes. É
igualmente estranho que os longos e enfadonhos debates sobre a reforma tributária e as inumeráveis reformas previdenciárias ainda não tenham dado resposta ao problema elementar do financiamento previdenciário.
Mas há também algo que virou lugar comum. E, nesse
caso, não temos o que estranhar, mas sim que nos envergonhar. É a dos desvios, para outras finalidades, com autorização
legislativa, dos recursos que deveriam ser destinados à previdência social. O mais triste e lamentável exemplo desses desvios atendeu, ultimamente, pelo nome de DRU ‒ desvinculação
das receitas d a União ‒ nome elegante para significar o desvio de recursos das áreas da saúde, da previdência e da assistência social.
Eis aí algo que não pode mais ser tolerado.

Professor titular de Direitos Humanos e de Direito
Previdenciário na PUC/SP, doutor em Direito das
Relações Sociais, autor de mais de 20 livros na área de
Direitos Humanos e sócio do escritório Balera,
Berbel & Mitne Advogados

Algumas memórias para o mês de junho. Ao término do mês de maio celebrávamos a Solenidade da Santíssima Trindade em que a liturgia da Palavra e a Eucaristia, propunha-nos a tomarmos consciência de que Deus
é comunidade de amor e na comunhão com o Filho e
com o Espírito Santo, ou seja, pela Trindade Santa, fonte
de nosso Batismo, ele veio ao nosso encontro não para
nos condenar e sim para salvar-nos e garantindo-nos a
eternidade (cf. Jo 3,16-18).
E a liturgia eclesial convidou-nos à celebração do
Corpus Christi, no dia 03 de junho, ou seja, a presença
de Cristo conosco na Eucaristia. Deus permanece conosco! Deus está conosco! Ele é o nosso alimento verdadeiro para que o mundo tenha vida e quem se alimenta deste pão viverá para sempre (cf. Jo 6, 51-58). Alimentados
com o Corpo e Sangue do Senhor somos convidados a
criar a comunhão, o amor, a justiça e equidade entre nós,
seus seguidores. Este é sem dúvida o grande desafio destes tempos epidêmicos e de carência alimentar em partes do Brasil e do mundo. Vivemos o paradoxo do flagelo da fome e noutras partes o desperdício de alimentos.
Como estabelecer uma relação estreita e concreta entre o mistério celebrado na mesa eucarística com nossas
práticas cotidianas, vestidos com o avental do serviço e
saciando a fome de multidões?
Alegrai-vos comigo!
A Igreja celebra a Festa do Sagrado Coração de Jesus nesta sexta-feira, 11 de junho. O coração é o centro
motor do aparelho circulatório. O coração é mostrado na
Escritura como símbolo, fonte do amor de Deus. Celebra-se com júbilo o Coração que tanto amou o mundo. O coração de Jesus pulsava pelas ovelhas marginalizadas. No
Seu Coração, Jesus, sua preocupação fundamental era
dar a vida, salvar as pessoas, acolher as ovelhas dispersas mesmo que tivesse que deixar as 99 sozinhas no deserto, mesmo que expostas ao perigo, sair para buscar
aquela que se perdeu, a ovelha extraviada ‒ esta é a manifestação de seu extremo amor e alegria de ter podido
encontrá-la viva: “Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha
ovelha que estava perdida!”.
Que a Solenidade de hoje nos sensibilize o coração a
fim de percebermos as ausências sentidas daqueles que
não estão conosco, dos que estão afastados da convivência, da comunhão, da fraternidade e da comunidade, sobretudo em decorrência da pandemia da Covid-19. Buscar
a ovelha desgarrada é próprio de quem tem um coração
sensível, como o de Jesus! Buscar os afastados faz parte
da vida dos batizados e crismados em nome do Senhor
para servir, para agregar à comunidade, à família, à escola.
Vale recordar, todavia, que o mês de junho é repleto de celebrações e tradições preciosas à nossa fé católica. Festejaremos grandes santos: Santo Antônio (dia 13),
São João Batista (dia 24) e São Pedro e São Paulo (dia
29). Nestas festividades, às vezes, folclóricas e simbólicas, Deus quer se comunicar conosco e nos propõem
modos novos de sermos discípulos missionários de seu
filho Jesus Cristo.
A ternura de Deus...
Ao longo deste mês somos convidados a experimentar a ternura de Deus, que é rico em misericórdia, manifestada em Jesus Cristo, manso e humilde de coração,
e a experimentar as riquezas do Divino Coração de Cristo, manancial de graças, meditando as maravilhas de seu
amor e recebendo uma torrente de graças dessa fonte de
vida espiritual. Assim venceremos o ódio, a violência, a
vingança, as polarizações agressivas, o desrespeito pela
vida nas suas múltiplas expressões, a irresponsabilidade
pessoal, coletiva e governamental frente à pandemia do
Coronavírus, que devasta vidas sem precedentes na história do Brasil e no território de nossa Diocese de Palmas-Francisco Beltrão.

Bispo da Diocese de Palmas ‒ Francisco Beltrão

SegurANçA
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Polícia prende
suspeitos com droga
e arma em Pato Branco
Redação
No último dia 10 de junho, por volta das 19h, a
equipe policial militar em
patrulhamento pelo bairro
Bela Vista, em Pato Branco,
visualizou dois indivíduos
que, ao perceberem a aproximação da equipe, desembarcaram rapidamente de
um veículo Renault Megane
e adentraram em um estabelecimento comercial.
Diante da atitude suspeita a equipe optou por realizar a abordagem da dupla, sendo que em revista
pessoal nada de ilícito foi localizado. Porém, em revista
ao veículo, foram encontra-

das aproximadamente 100
gramas de substância análoga à cocaína.
Na sequência, a equipe
se deslocou até a residência do passageiro abordado,
em uma chácara às margens
da BR-280, e com o apoio
do cão de faro Thor os policiais encontraram um revólver calibre 32, com seis
munições além de cinco munições sobressalentes.
Diante do ilícito, os
suspeitos foram encaminhados, juntamente com
a droga e a arma de fogo
apreendida, para as providências legais cabíveis. Ambos possuem antecedentes

Divulgação

PLANTÃO
Apreensões

criminais, sendo o condutor
do veículo, um homem de
22 anos, por lesão corporal,
e o passageiro, um homem
de 28 anos, por tráfico de
drogas, lesão corporal, desacato, violência doméstica,
embriaguez ao volante, receptação e posse irregular
de arma de fogo.

Arma apreendida pela
polícia durante
a ocorrência

Paraná investe em tecnologias para desvendar crimes
AEN
No dia 25 de janeiro de
2021, 19 pessoas morreram e 31 ficaram feridas em
um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo que vinha do Pará, com
destino a Santa Catarina. O
ônibus tombou em um trecho da BR-376, conhecido
com Curva da Santa, no Litoral Paraná.
A tragédia, que repercutiu nacionalmente, teve
a imediata ação da Polícia
Científica e da Polícia Civil
do Paraná, que trabalharam
contra o tempo para a identificação das vítimas fatais.
A Polícia Científica do
Estado recebeu os 19 corpos e, destes, 17 foram
identificados pela perícia
necropapiloscópica da Polícia Civil. A metodologia consiste na identificação a partir da coleta das impressões
digitais, e, posteriormente
uma comparação com os padrões existentes. Neste caso,
os dados foram confrontados com as digitais enviadas
pelo Instituto de Identificação do Pará.
Apenas duas vítimas,
que eram menores de idade, não possuíam Registro
Civil (RG) no Pará, ou prontuário odontológico, o que
dificultou a busca por este
método. Os irmãos, um adolescente de 14 anos e uma
menina de 2, foram periciados pela Polícia Científica, por meio de um processo mais complexo – o exame
de DNA. “Como parentes
dessas crianças também foram vítimas do acidente, coletamos o DNA para verificar a identificação”, explicou
diretor do Instituto Médico
Legal (IML), André Ribeiro

Divulgação

O Paraná conta com várias tecnologias para acelerar a
identificação de vítimas e desvendar crimes

Langowiski.
O trabalho dos papiloscopistas das Polícia Civil e
dos peritos da Polícia Científica garantiu que as vítimas fossem identificadas
num curto período de tempo, em apenas quatro horas,
e que suas famílias fossem
acionadas. “A papiloscopia
é uma ciência forense que
estuda a identificação humana. É uma das primeiras
formas de perícia e obtenção de prova técnica desenvolvidas pela humanidade”,
destaca Caroline Cezar de
Moura Bueno Beckert, chefe da Subdivisão de Operações e Perícias do Instituto
de Identificação do Paraná
da PCPR.
“Nós utilizamos uma ciência de baixo custo, célere e altamente apurada na
identificação das pessoas.
Atuamos também na área
criminal, levantando fragmentos de impressões digitais e afirmando que se determinado indivíduo esteve

na cena do crime”, explica
Caroline.

Novas tecnologias

Recentemente, o Paraná lançou o programa Sesp
Coletas, um sistema que
permite a automação e des-
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centralização das pesquisas
papiloscópicas, gerando um
resultado mais rápido para
a população. Na maior parte
dos casos, as pesquisas não
precisarão ser encaminhadas à unidade central, em
Curitiba.
O Sesp Coleta possibilita
uma busca direta de impressões digitais conciliando-as com um banco de dados, com aproximadamente
15 milhões de imagens registradas pelo Instituto de
Identificação e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). Os papiloscopistas da Polícia Civil
fazem a coletas de impressões digitais em presídios,
delegacias, hospitais, IML
ou asilos, que posteriormente são inseridas no sistema,
facilitando a busca por uma
identidade. “A evolução tecnológica permite que as respostas sejam mais rápidas,
praticamente imediatas, trazendo maior certeza e se-

gurança ao sistema. É um
avanço ainda maior para os
policiais de investigação e
nas questões sociais, como,
por exemplo, pacientes e falecidos não identificados em
hospitais”, afirma o delegado Marcus Vinicius Michelotto, diretor do Instituto de
Identificação da PCPR.

Banco de perfil
genético

O DNA é o ácido que registra a genética dos seres
humanos. É graças à ciência
que uma identidade pode
ser apontada por meio da
metodologia de comparação.
A Rede Integrada de
Bancos de Perfis Genéticos
(RIBPG), do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, foi criada com o objetivo de manter, compartilhar
e comparar perfis genéticos
para ajudar na apuração criminal e no processo de investigação em todo o Brasil.

Na tarde da última
quinta-feira (10), policiais
militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON),
no âmbito da Operação Hórus, em patrulhamento pela
cidade de Umuarama, realizaram a abordagem de um
VW/Saveiro.
Durante a revista veicular foi constatado que
o carro estava carregado
com cerca de 500 pacotes de cigarro paraguaios,
além de serem encontradas duas placas pertencentes a um caminhão do estado do Rio de Janeiro. Após
serem realizadas mais buscas, foi localizado próximo
ao local um depósito contendo mais 1250 pacotes
de cigarro contrabandeados, um rádio comunicador
e R$ 15.660,00 em dinheiro.
Os objetos apreendidos, bem como o veículo
e o detido foram encaminhados a delegacia da PF
em Guaíra para providências cabíveis. Estima-se um
prejuízo R$ 85.660,00 aos
criminosos somente nessa
apreensão.
Já nesta quarta-feira
(09), policiais militares do
Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), com apoio
da Polícia Federal, no âmbito da Operação Hórus,
em patrulhamento pela cidade de Guaíra, realizaram
a abordagem de um veículo em atitude suspeita. Durante a revista veicular foi
constatado que o carro estava carregado com cerca
de 2500 pacotes de cigarro
paraguaios. No momento
da abordagem, o condutor
do veículo fugiu em meio a
mata.
A ação integrada entre
Polícia Federal e o BPFRON
causou um prejuízo estimado em R$ 150.000,00 ao
crime organizado. Os materiais apreendidos foram
encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal
em Guaíra, para a devida
destinação.

Prisão

Nesta quinta-feira (10),
por volta das 8h40, após denúncias, a equipe policial
militar do 3º Batalhão se
deslocou até o bairro Planalto, município de Pato
Branco, onde abordou um
indivíduo de 29 anos de idade que possuía um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de violação
de domicílio, furto, receptação e estupro de vulnerável.
Desta forma, o abordado foi encaminhado para as
providências legais cabíveis
e o cumprimento de sua
pena. Em seu registro criminal, o detido já possui passagens por vias de fato, violência doméstica e ameaça.
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Justiça
obriga Cruzeiro
a quitar
dívida
por compra
de Arrascaeta
Estadão Conteúdo
Não bastasse a precoce eliminação ainda
na terceira fase da Copa
do Brasil para o Juazeirense-BA, o Cruzeiro tem
mais um grave problema
para resolver até o final
do mês. O clube mineiro
foi condenado pela Corte
Arbitral do Esporte (CAS,
na sigla em inglês) a quitar uma dívida no valor
de 1,1 milhão de euros
(perto de R$ 7 milhões)
ao Defensor, do Uruguai,
pela aquisição do meia
Arrascaeta. Além disso,
o time celeste tem ainda
de bancar uma despesa
de 20 mil francos suíços
(cerca de R$ 113 mil) por
custas de despesas processuais.
A decisão havia sido
publicada no dia 28 de
maio e, como o CAS manteve o veredicto da Fifa, o
Cruzeiro tem 30 dias para
zerar a pendência após a
notificação. Se os mineiros
não cumprirem o pagamento, o clube ficará impossibilitado de registrar
novos atletas. Se a inadimplência permanecer, outras sanções poderão ser
impostas, como perda de
pontos no Campeonato
Brasileiro da Série B ou
até mesmo rebaixamento.
A transação envolvendo o meia uruguaio para o
futebol brasileiro aconteceu em janeiro de 2015 e
ele seguiu no Cruzeiro até
2019, quando foi comprado pelo Flamengo. Para
ter o jogador, o clube da
Gávea desembolsou 18
milhões de euros (R$ 76
milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta. Desse valor, o Cruzeiro
recebeu 13 milhões de euros (R$ 55,2 milhões) por
ser detentor de 50% dos
direitos do atleta.
Essa transação aumentou a insatisfação da
diretoria do Defensor em
relação ao time mineiro,
pois nenhuma conversa
aconteceu no sentido de
quitar a pendência da dívida entre os clubes.
Um dos destaques do
time atual do Flamengo,
Arrascaeta também teve
sucesso durante o período
em que defendeu o Cruzeiro nessas quatro temporadas. Ele tornou-se o maior
artilheiro estrangeiro do
clube ao assinalar 50 gols
em 188 jogos. Além disso,
foi bicampeão da Copa do
Brasil em 2017 e 2018,
além do Campeonato Mineiro, em 2018.
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Tóquio-2020 diz que 18 mil membros da
organização da Olimpíada serão vacinados
Estadão Conteúdo
A pouco mais de 40
dias da cerimônia de abertura, marcada para o dia
23 de julho no estádio Nacional, em Tóquio, o Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos de Tóquio-2020,
adiados em um ano por
causa da pandemia do novo
coronavírus, anunciou nesta sexta-feira que 18 mil
membros da organização,
incluindo árbitros e voluntários, serão vacinados a
partir da próxima semana
para reforçar a confiança à
medida que se aproxima o
evento.
De acordo com Seiko
Hashimoto, presidente do
Comitê Organizador de Tóquio-2020, a vacinação incluirá as pessoas com interação “próxima e frequente
com os atletas”.
No Japão, as autorida-

des ainda precisam lidar
com a pressão do movimento contrário aos Jogos Olímpicos e o temor de aumento de contágios durante o
evento, enquanto o programa de imunização avança
de maneira lenta: apenas 4%
da população japonesa está
completamente vacinada no
país.
Entre os vacinados estarão árbitros, funcionários da
Vila Olímpica, funcionários
do Aeroporto Internacional
de Narita, pessoas que trabalharão nos testes antidoping e membros dos comitês nacionais olímpicos e
paralímpicos.
Uma parte dos 70 mil
voluntários também participarão da campanha, que
começará na próxima sexta-feira e terá as segundas
doses aplicadas antes do início do evento, caso tenham

Olimpíadas de Tóquio devem começar no próximo dia 23 de julho

contato próximo com os
atletas.
Os organizadores tentam convencer a opinião pública japonesa sobre a eficácia das medidas que serão
adotadas para garantir a segurança dos participantes

e da população. Os torcedores procedentes do exterior foram vetados e as autoridades devem decidir nas
próximas semanas sobre a
presença nos locais de competição de espectadores que
moram no Japão.

Várias regiões do país,
incluindo a capital Tóquio,
se encontram desde o final
de abril em estado de emergência sanitária, que deve
terminar no próximo dia 20,
enquanto os contágios estão
em queda.

Martine Grael e Kahena Kunze disputam a última competição antes da Olimpíada
Estadão Conteúdo
A dupla campeã olímpica de vela da classe 49erFX,
Martine Grael e Kahena
Kunze, entrou na reta final
da preparação para os Jogos
Olímpicos de Tóquio-2020,
que acontecem em julho. As
velejadoras estão disputando na cidade de Cascais, em
Portugal, a última competição antes do maior evento
esportivo do mundo.

As brasileiras estão em
terceiro lugar na classificação geral após três dias
de provas e nove regatas.
Na quinta-feira, Martine e
Kahena venceram uma regata e chegaram em quarto lugar nas outras duas disputadas no dia, somando 40
pontos no total.
“É o nosso último campeonato e não temos muita pressão. O que a gente já

sabe está no sangue e agora é dosar o treinamento,
ajustar pequenos detalhes.
Como equipe, eu, a Martine e os nossos técnicos Javier Torres e Martha Rocha,
estamos trabalhando muito
bem. Nosso foco agora são
os Jogos e queremos chegar
tranquilas”, contou Kahena.
A dupla brasileira teve
uma estreia difícil na última
terça-feira, mas no segundo

dia de disputa subiu para a
quarta posição geral - vencendo uma regata, além de
um quinto e um nono lugar e consolidou a recuperação
com as regatas de quinta. A
quarta foi de descanso.
A competição acontece
na Baía de Cascais e reúne
21 embarcações de 19 países. Para a regata da medalha, que será disputada no
sábado, com peso 2, avan-

çam apenas 10 barcos.
A Cascais Regatta servirá como um esquenta para
os Jogos Olímpicos ao reunir as melhores velejadoras
do mundo. Além da dupla
brasileira conta com a participação das atuais campeãs europeias Tina Lutz e Susann Buecke, da Alemanha,
e mundiais Tamara Echegoyen e Paula Barceló, da
Espanha.

Após ter pedido negado pela CBF, Flamengo aciona STJD para parar o Brasileirão
Estadão Conteúdo
O Flamengo entrou com
um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na noite de quin-

ta-feira, para tentar paralisar
o Campeonato Brasileiro durante a realização da Copa
América. O clube carioca entende que a competição na-

cional deve parar enquanto
acontece o torneio da Conmebol, assim como aconteceu em 2019. A revelação
foi feita pelo vice-presidente

Rodrigo Dunshee no Twitter.
A ideia, segundo ele, é que os
clubes com atletas nas seleções não sejam sacrificados.
A decisão do Flamengo em solicitar a paralisação
é motivada pela quantidade
de atletas rubro-negros convocados. Isso porque o clube
conta com cinco desfalques
durante a realização da Copa
América: o meia Arrascaeta (Uruguai), o lateral-direito
Mauricio Isla (Chile), o volante Piris da Motta (Paraguai)
e o meia Everton Ribeiro e o
atacante Gabriel (Brasil).
A abertura da Copa
América está agendada para
este domingo e a final está
prevista para o dia 10 de julho. Sendo assim, os atletas
serão desfalques até, pelo
menos, o dia 28 de junho,
quando se encerra a fase de
grupos. A partir desta data,
as ausências dependem das
classificações das seleções
nas fases de mata-mata.
Chegando à final, o Flamengo pode sofrer por até 11 jogos sem seus jogadores.
“Fla venceu apertado

hoje o jogo de ida da Copa do
Brasil com o time desfalcado
pela ausência de 4 jogadores
brasileiros e 2 estrangeiros.
Palmeiras foi desclassificado
e estava sem jogadores cedidos. Vem a Copa América
e, ao contrário de 2019, não
querem suspender o campeonato. A CBF precisa promover o equilíbrio das competições. A base da competição
é a isonomia entre os concorrentes e isso está no artigo primeiro do regulamento. Somos a favor da seleção,
mas com paralisação do
campeonato. O mundo civilizado funciona assim”, escreveu Dunshee no Twitter.
Depois que a CBF não
atendeu ao pedido do Flamengo, o clube entrou com
o pedido no STJD. O tribunal confirmou que a ação foi
protocolada e encaminhada
ao presidente Otávio Noronha, que será o responsável
por dar o parecer. A entidade, contudo, não estabeleceu prazo para liberar a decisão, seja a favor ou contra
ao pedido do time carioca.

ESPORTE
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Técnica de Ginástica Rítmica de Pato
Branco participa de Pan-Americano
DIVULGAÇÃO

A técnica, ao
centro, junto
a atletas da
Guatemala

Assessoria
A técnica de Ginástica
Rítmica Anita Inês Klemann,
que está atuando em Pato
Branco, participa dos Jogos
Pan-Americano junto da delegação da equipe da Guatemala.
Em janeiro de 2021,
Anita foi convidada para realizar um trabalho no país
com montagem de coreografias das séries dos conjuntos (de cinco bolas e de
três arcos e duas maças)
e das séries do individual
com três ginastas (com bola,
arco, fita e maças).

Após este período, ela
foi convidada pela equipe
da Guatemala para integrar
o grupo devido ao alto grau
de excelência no trabalho
desenvolvido.
Presente no Pan-Americano, ela disse que as ginastas se emocionaram ao reencontrá-la.
“É de extrema importância estar presente num
evento como este, pois serve de atualização e também
como mais uma experiência a ser compartilhada com
as ginastas de Pato Branco,
pois o objetivo é estar com

estas atletas em breve, participando de campeonatos
nacionais e internacionais.”,
destacou Anita.

Disputas

As disputas da Ginástica Artística (GA) começaram
no dia 4 e encerram no dia
6 de junho, enquanto as de
Ginástica Rítmica (GR) e de
Trampolim (TR) estão agendadas para os dias 11 e 13
do mesmo mês.
Será a última oportunidade para o Brasil obter
mais vagas para a Olimpíada de Tóquio (Japão). Atual-

Jogo entre Pato Futsal e Minas é
cancelado
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

A direção técnica e conselho de organização e direção da Liga Nacional de Futsal decidiram suspende a partida entre o Pato Futsal e o Minas Tênis Clube, por conta de um surto
de covid-19 entre atletas da equipe de Minas Gerais.
O documento não informa a quem e quantos são os atletas contaminados, nem seus
respectivos estados de saúde. A decisão foi informada por uma nota emitida a imprensa na
tarde desta sexta-feira (11). A partida seria realizada na próxima segunda-feira (14), em
Pato Branco.
Também foi suspensa a partida entre o Marechal Futsal e o Minas Tênis Clube, que seria realizado no dia 17 de junho, em Marechal Cândido Rondon.
Sobre possíveis novas datas dos jogos, a nota diz para que as equipes envolvidas ajustem datas e horários em comum acordo para a realização das partidas, informando a LNF
para validação.

Mayra Aguiar cai nas oitavas do
Mundial de judô
Estadão Conteúdo
O judô brasileiro vai dando sinais de que será difícil manter a sequencia de medalhas
olímpicas iniciada em 1984, em Los Angeles, nos Jogos de Tóquio, com início previsto para
23 de julho. Após o sexto dia do Mundial de Budapeste, a equipe nacional ainda não subiu
ao pódio. Nesta sexta-feira foi a vez de Mayra Aguiar, Rafael Buzacarini e Leonardo Gonçalves caírem antes das disputas por medalhas.
Após oito meses afastada por causa de cirurgia no joelho, a meio-pesado Mayra Aguiar,
bicampeã mundial, mostrou falta de ritmo, confiança e acabou eliminada nas oitavas de final. Estreou com vitória sobre Sophie Berger, da Bélgica, com duas quedas. Já diante da holandesa Marhinde Verkerk, dona de quatro medalhas olímpicas, Mayra perdeu após excesso de punições.
Este foi o décimo Mundial da carreira de Mayra Aguiar. Ao todo, ela tem dois ouros, uma
prata e três bronzes. Ficou fora do pódio em apenas quatro edições (2009, 2015, 2018 e 2021).
Rafael Buzacarini também caiu na mesma fase da competição. Ele venceu o primeiro
duelo diante do judoca da Estônia, Grigori Minaskin, e anotou um dos ippon mais bonitos
do dia na Laszlo Papp Arena.

mente, o país está garantido
na Ginástica Artística com
Flávia Saraiva na disputa feminina e a equipe masculina
(com quatro atletas).
Mais dois atletas (um
por gênero) podem se classificar na modalidade. Na
Ginástica Rítmica, Bárbara
Domingos e Natália Gaudio,
que disputaram o Mundial
de 2019, em Baku (Azerbaijão), brigam por um lugar
nos jogos.
Para a Ginástica Rítmica
ainda será distribuída uma
vaga para o conjunto e uma
para o individual.

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fortaleza
Athletico-PR
Atlético-GO
Bragantino
Bahia
Fluminense
Palmeiras
Flamengo
Atlético-MG
Corinthians
Ceará
Santos
Cuiabá
Sport
São Paulo
Juventude
Internacional
Grêmio
América-MG
Chapecoense

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0

J

V

E

D

GP

GC

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

7
4
3
6
6
1
3
1
2
1
4
3
2
2
0
2
3
2
0
1

2
0
0
3
3
0
2
0
2
1
5
4
3
3
2
5
7
3
2
6

3ª rodada

Sábado
Palmeiras
Santos

x
x

Corinthians (19h)
Juventude (19h)

Domingo
Flamengo
Atlético-MG
Grêmio
Bragantino
Chapecoense
Bahia
Fortaleza

x
x
x
x
x
x
x

América-MG (16h)
São Paulo (16h)
Athletico-PR (16h)
Fluminense (20h30)
Ceará (20h30)
Internacional (20h30)
Sport (20h30)

SG

5
4
3
3
3
1
1
1
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-3
-4
-1
-2
-5
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VITRINE
Home oﬃce cabe
em qualquer espaço,
basta escolher os
móveis certos

PRETO NO BRANCO

De São Valentim a
Santo Antônio, Dia dos
Namorados celebra o
amor

Baseada em uma prática indiana que mistura yoga com
calistenia, inicialmente o pole dance ganhou fama de dança
sensual. Há alguns anos, no entanto, perdeu todo o erotismo
e virou atividade física queridinha de quem deseja um corpo
forte, torneado e ﬂexível através de uma prática divertida e
diferente.

Conquiste um corpo
forte e ﬂexível
praticando pole dance
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Eu não acredito em novo normal
Acreditar em novo normal, na minha
concepção, é concordar com uma situação
que deve necessariamente deixar de existir.
Isso mesmo, a pandemia deve deixar de
existir. O “começo do fim” da pandemia deve
ini-ciar em nossa forma de encarar esta sombra assombrosa.
Sem passar pelo debate de protocolos,
vacinas, negacionismo, quero me deter (neste momento) apenas sobre a condição de
que não devemos aceitar essa máxima ou
esse meme de “novo normal”.
Não existe novo normal quando as pessoas não podem se relacionar; quando não
é possível o comércio ou a economia funcionar de maneira adequada; quando as escolas precisam fazer aulas on-line ou híbridas
ou, pior ainda, as escolas fechadas; quando
a reunião familiar de fins de semana e datas comemorativas precisam deixar de existir;
quando igrejas e templos não podem abrigar
seus fiéis; quando o churrasco com amigos é
um risco de vida.
Eu me recuso aceitar o novo normal,
que na verdade já é um velho normal.
Por isso, ao meu ver, é fundamental mudar a forma de encarar a situação, a maneira
que nossa mente, pensamentos e atitudes estão se conformando com essa situação.
Vamos mudar o discurso. Deixemos de
dizer, o novo… (aquilo lá que não quero falar
- kkkkk) para afirmar algo positivo, que nos
direciona à esperança, e não ao conformismo. E conformismo também é outro mal que
assola nosso povo.
Meu objetivo aqui não está em discutir
a maneira que podemos sair da pandemia,
porque existem teorias a mil, desde as conspiratórias, passando pelas vacinas, até chegar
em remédios e produtos miraculosos. Apesar
de que acredito ser fundamental a eliminação da pandemia, que acontecerá através
dos protocolos de bio segurança e a vacinação em massa.
O intuito, hoje, é debater essa inércia
pela qual somos assolados, acredito que isso

ocor-re fruto de nossa cultura subserviente,
ou por manipulações governamentais, que
a meu ver é também um mal “pandêmico”.
Necessitamos renovar a forma de pensar, deixar de sermos repetidores de hábitos e
ra-ciocínios apresentados e apregoados pela
grande mídia, rejeitar, fugir, ignorar esses modismos, e acredito que isso é só o começo.
Temos que lembrar que hoje somos nós,
os adultos, e amanhã nossos filhos serão,
portanto também é de nossa responsabilidade prepará-los para não serem aniquilados e
repetidores de jargões e memes como aquele: o novo…, você sabe.
O enfrentamento que devemos ter sobre estas imposições não é algo fácil, nem tão
pouco de baixa resistência, pois afinal isto
está incrustado em nossa cultura desde sem-pre, como já afirmei.
E, por final, para piorar tudo, as escolas
em sua maioria estão fechadas ou com fun-cionamento parcial. É exatamente nas escolas que essa “pandemia de pensamento ma-nipulado” pode ser aniquilada.
Nosso povo, infelizmente, está condicionado a acreditar em tudo que é falado, sem
ter a prática de pesquisar as informações, de
conhecer as raízes e origens das falácias. Penso que se no mínimo as informações das redes sociais e das "pesquisas científicas de
whatsapp" fossem questionadas, boa parte
deste pensamento coletivo que temos seria
significativamente melhorado.
E então, assim, os modismos apresentados pela grande mídia, as promessas de gabi-netes de governantes mal intencionados e
sofismas da internet não teriam tanto efeito
negativo no ânimo e na vida das pessoas.
| Guilherme Silverio
instagram: guilherme_s_silverio |

A lap
NAMORADOS
Muitos indagam minha opinião
Acerca do dia dos namorados,
Os que “ficam”, noivos ou bem casados,
Não importando qual a sua condição.
Para mim, o importante é a intenção:
Estarem todo tempo apaixonados,
Ter os caminhos entrelaçados
Vivendo o amor em sublime paixão.

Namorados são todos os que amam,
Curtem a vida a dois e não reclamam,
Esquecendo-se de atos mesquinhos.
Seus corações de ternura inflamam,
Pelo mundo suas paixões exclamam.
Poucos gostam de viver sozinhos.
LUIZ MARINI, ACADÊMICO DA ALAP, CADEIRA 36
(PATRONO JULIO PAGNOCELLI)
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| momento espírita |
FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ

Até onde devemos ir...
As bibliotecas e as livrarias estão
abarrotadas de livros com histórias de
homens e mulheres incríveis.
Histórias de superação, que falam
de persistência, de não abandonar o
sonho, de determinação e confiança.
A persistência é exaltada. Todos
sabemos que a força de vontade, a
determinação são ingredientes essenciais para as conquistas humanas.
Tomas Edison, na busca pela descoberta da lâmpada incandescente realizou mais de mil experimentos. Não
desistiu e iluminou o mundo.
Os navegadores, os inventores,
os cientistas deram ao mundo o seu
melhor porque se mostraram persistentes, incansáveis.
São exemplos que nos arrastam.
Então, colocamos na nossa mochila
de sonhos os planos que desejamos
alcançar e vamos à luta.
Vamos à luta para concluir o curso superior, para prosseguir na especialização, alcançar o mestrado, o
doutorado.
Adentramos no campo das pesquisas, que nos exigem esforço fantástico.
Abrimos o nosso negócio, ampliamos o que temos, perseguimos os
sonhos.
Isso é muito positivo. No entanto,
importante pensarmos até onde vai a
nossa persistência ou a nossa teimosia.
Os especialistas em negócios reforçam a ideia da necessidade de rever estratégias e, se preciso, mudar os
planos.
Isso significa, por vezes, desistir
do que pretendemos e criar uma nova
meta. E não há nada de errado nisso.
Levantar a cabeça, seguir em
frente, se reinventar. Nesses tempos
de pandemia, a criatividade, investir
no diferente, inovar foi o que manteve negócios ativos, garantiu o sustento de muitas famílias.
A sabedoria está em sabermos se
o momento é de perseverar no que vimos fazendo ou se devemos desistir.
Em um debate, ouvimos o relato
da maratonista suíça que, nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, concluiu a prova cambaleando, em sofrimento extremo.

Foi ovacionada, elogiada e apresentada como um exemplo de verdadeiro espírito olímpico.
No entanto, três médicos disseram que ela ultrapassara seus limites
e tinha colocado em risco a sua vida.
Caso tivesse andado mais uma centena de metros, poderia ter tido uma lesão cerebral irreversível.
Quem pode dizer o contrário? É
um fato que nos leva a pensar em nossos investimentos.
Pensarmos que persistir é louvável desde que não estejamos insistindo em um projeto somente para não
dar o braço a torcer.
Talvez tenhamos que reavaliar as
questões, os riscos e parar tudo. Parar
para pensar, para planejar um novo
rumo. É o desistir para conquistar.
Quantos iniciamos um curso universitário, reconhecemos depois de algum tempo que aquilo não nos satisfaz, mas vamos até o fim.
Recebemos o diploma, frustrados. Não é o que desejamos para nossa vida.
Não desistimos porque tememos
ser considerados fracos, ou tolos ou
indecisos.
Contudo, desistir não é feio. Feio
é não tentar, e mais feio ainda é não
reconhecermos que erramos, que nos
enganamos, que temos que mudar de
planos, que podemos mudar de ideia.
Se a dúvida estiver nos abraçando, façamos uma pausa para orar,
meditar, pedir auxílio superior. E depois, retornemos à luta, renovados.
Pensemos nisso.
| Redação do Momento Espírita |
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| vitrine |

Home office: como
montar um escritório
em casa?
Fotos: Divulgação

| Mariana Salles |
mariana@diariodosudoeste.com.br

Desde quando o distanciamento social entrou para o protocolo de segurança em saúde no enfrentamento à covid,
o que já era uma tendência passou a ser
realidade para muitos: o home office.
Essa modalidade de trabalho que
cresceu tanto durante a pandemia que
ter um escritório em casa passou a ser
uma necessidade em muitos lares. O impasse é que nem todas as casas foram
pensadas para ter um espaço que sirva
como escritório.
No entanto, não importa se há um
cômodo inteiro disponível para o escritório ou se será preciso se contentar apenas com um espacinho dedicado a isso
no quarto ou na sala: independente da
metragem disponível é possível criar um
escritório adequado, confortável, bonito e funcional, basta escolher os móveis
certos para tal.
Em Pato Branco, a Mobiliar oferece
todo tipos de mobília para home office,
independente do tamanho do espaço livre. Conversamos com o proprietário da
loja, Jair Teixeira, que nos deu ótimas dicas de como montar um escritório em
casa.

Escritórios pequenos

A primeira dica para os pequenos espaços, como um canto do quarto, é escolher móveis compactos. A mesa, por
exemplo, deve ficar em um canto ou
encostada na parede a fim de que não

atrapalhe a circulação das pessoas pelo
ambiente ou a abertura das portas. A escolha de uma cadeira menor, mas não
menos confortável, que ocupe pouco espaço, já conclui esse cantinho, que ainda
pode ser complementado com prateleiras aéreas e gaveteiros que se encaixem
debaixo da escrivaninha. Se você quiser
dicas da cadeira ideal, deixamos um vídeo sobre o assunto no site e redes sociais do Diário do Sudoeste.

Escritórios médios

Quem reservou um espaço da sala
para montar seu escritório já pode pensar em um armário para organizar os
materiais. Os modulares, que se adaptam ao espaço, são os mais indicados.
A cadeira pode ser um pouco maior e a
mesa mais alongada. Mas a dica de não
atrapalhar as áreas de circulação de pessoas continua valendo.

Escritórios grandes

O sonho do escritório próprio é ter
um cômodo só pra ele, não é mesmo?
Ainda que não tenha uma grande metragem, ter um espaço inteiro dedicado ao
home office possibilita pensar em mobiliário específico para escritório, com mesa
de canto, armário, gaveteiro e uma cadeira do tamanho que você quiser.
Gostou das nossas dicas? Vai gostar
mais ainda de ver as opções disponíveis
na Mobiliar!
Acesse o site do Diário e confira vídeos
com mais dicas sobre móveis de escritório.
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| preto no branco |

Por que o dia dos namorados no
Brasil é comemorado em data
diferente de outros países?!
| Aline Vezoli* |
redacao@diariodosudoeste.com.br

Neste sábado (12) é comemorado o Dia dos
Namorados no Brasil. A data não é considerada
um feriado, mas é usada para celebrar o amor a
dois e carrega como tradição a troca de presentes, cartões com declarações, jantar romântico e
chocolates.
O Dia dos Namorados começou a ser celebrado inicialmente no dia 14 de fevereiro em algumas partes do mundo. O famoso “Valentine’s
Day” foi criado ainda na época do Império Romano, no século cinco, quando um bispo da Igreja Católica, conhecido como São Valentim, foi
proibido pelo imperador Claudius II de realizar
casamentos, pois ele acreditava que o casamento tornava os homens soldados ruins, enquanto
os solteiros e sem comprometimento familiar levavam ao exército melhores resultados.
Não contente com a proibição e certo de que
o casamento era parte do plano de Deus, o bispo
continuou realizando o matrimônio de forma secreta. Quando descoberto, ele foi preso. Valentim
então se apaixonou pela filha de um carcereiro e,
no dia do cumprimento da sentença, ele enviou
uma carta de amor à moça assinando "do seu
Valentim" – o que originou a prática moderna de
enviar cartões para a pessoa amada.
O bispo foi condenado à morte por desobedecer às ordens do imperador, sendo decapitado
no dia 14 de fevereiro do ano 270 d.C.
Dois séculos depois, a data passou a ser comemorada quando o papa Gelário instituiu o
Dia de São Valentim. A comemoração foi criada quando a igreja transformou em festa cristã
uma antiga tradição pagã, um festival romano de
três dias chamado Lupercalia. O evento, ocorrido
no meio de fevereiro, celebrava a fertilidade. Seu
objetivo era marcar o início oficial da primavera.

Essa data é utilizada para comemorar o Dia dos
Namorados principalmente na Europa, e após o século
XVII, nos Estados Unidos.

Mas, por que no Brasil o Dia dos
Namorados é comemorado apenas
em junho?

No Brasil, um dos motivos que explicam a celebração do Dia dos Namorados em 12 de junho também parte da religiosidade e pode ser relacionada ao
frei português Fernando de Bulhões (Santo Antônio).
O frei é conhecido por destacar a importância do amor
e do casamento, ganhando a fama de “santo casamenteiro” após ser canonizado. O dia 13 de junho foi definido como data oficial de Santo Antônio e influenciou na
escolha do dia 12 de junho para o Dia dos Namorados.

Motivos comerciais

Outra explicação encontrada para a celebração ser
comemorada no Brasil em junho desde 1948 é exclusivamente comercial. Com o objetivo de criar uma nova
data presenteável no país e aumentar as vendas no mês
de junho, o publicitário João Dória, pai do atual governador de São Paulo, João Dória Júnior, e dono de uma
agência de propaganda, teve a ideia de estabelecer a
comemoração para incentivar as pessoas a darem presentes umas às outras: o Dia dos Namorados, e felizmente coincidiu com o mês que celebra o dia de Santo
Antonio, santo casamenteiro.
Nos anos seguintes, a data começou a ser comemorada em diversas regiões e se tornou uma celebração nacional.
Atualmente, o Dia dos Namorados é a terceira data
que mais vende no país, atrás apenas do Natal e do Dia
das Mães.
*Com supervisão de Mariana Salles
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| preto no branco |

Simpatias funcionam?
Se depender do seu
cérebro, sim!
| Mariana Salles |
mariana@diariodosudoeste.com.br

Para quem tem um par romântico,
hoje é Dia dos Namorados. Para quem
não tem, é véspera de Santo Antônio, o
santo casamenteiro.
Em um tempo não tão distante, era
no dia 13 de junho que as mulheres faziam diversas simpatias a fim de que fossem beneficiadas em uma relação amorosa. Os rituais são feitos para várias
finalidades, desde descobrir a primeira
letra do futuro marido até ser pedida em
casamento ou mesmo decidir sobre dois
amores, e por aí vai.
Da mesma forma que a oração, as
simpatias, magias ou os feitiços, conforme explica a psicologia junguiana, nada
mais são do que rituais feitos para alcançar algum objetivo através de um
elo de conexão entre o mundo interno e
o mundo externo – ou o real e o sobrenatural. Já é comprovado pela ciência
que, quando a pessoa coloca uma for-

te intenção durante um ritual, não são
os elementos usados para sua realização que fazem o desejo se realizar, mas
a intensidade da fé. Ou seja, quando
alguém se prepara para o ritual, desde
reunir os mais variados materiais solicitados até decorar um texto ou uma oração, isso faz com que a mente da pessoa
entre em sintonia com o desejo, criando
uma emoção, que vem a ser a válvula
propulsora para a realização.
De acordo com um estudo publicado em 2012 por André Souza, pós-doutorando em psicologia na Universidade
do Texas, apertar o botão do elevador várias vezes quando a gente está atrasado
e quer que ele chegue mais rápido tem o
mesmo processo cognitivo de usar branco
na passagem de ano para atrair prosperidade. O nosso cérebro se convence de
que aquele ritual será responsável por um
provável sucesso, mesmo que não saibamos explicar o por quê. Isso ocorre, inclusive, entre as pessoas céticas.
Sendo assim, a gente separou algu-

mas simpatias para Santo Antônio. Lembrando que ninguém é obrigado a namorar, casar ou se relacionar com outra
pessoa para ser completo, respeitado e
feliz. Mas, se esse for um desejo, quem
sabe o Santo – ou a cognição – não possa dar uma ajudinha, não é mesmo?

Para um amor sincero

Cansou de desilusões? Abra a porta
da frente da casa dizendo: “Santo Antônio, protetor dos namorados, faça chegar
até mim aquele(a) que anda sozinho(a)
e que em minha companhia será feliz”.
Acenda uma vela rosa de qualquer tamanho em um pires com mel e peça a Santo
Antônio que permita a entrada de alguém
especial em sua vida e, ao Arcanjo Haniel, a verdadeira realização afetiva.

Para arrumar namorado

No dia de Santo Antônio, pegue três

penas de qualquer passarinho, três pétalas de rosa vermelha e uma medalha
de Santo Antônio. Embrulhe tudo num
paninho branco e leve-o consigo sempre. Ao trocar de roupa, continue usando. Faça isso por 10 dias e, depois, jogue num gramado as penas e as pétalas,
mas conserve a medalha sempre perto
de você.

Pra encontrar
seu futuro
amor

Ponha a imagem de Santo Antônio debaixo de sua cama durante três
noites seguidas. Antes de dormir, imagine o próprio corpo rodeado por uma
luz cor-de-rosa. No quarto dia, prepare
um banho de casca de maçã com uma
colherada de mel de manhã. Aguarde
e conhecerá rapidamente uma pessoa
especial.
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| dança |

Já pensou em
praticar pole
dance como
atividade física?
| Mariana Salles |
mariana@diariodosudoeste.com.br

Todo mundo conhece o pole dance, aquela dança em que a
bailarina performa interagindo com uma barra vertical (ou poste).
Até pouco tempo, essa modalidade que mistura movimentos de balé
com ginástica, teve como foco a sensualidade e o erotismo, mas acabou ganhando espaço como prática esportiva.
Para entender melhor como essa prática se transformou através
do tempo, é preciso contar um pouco de sua história. O pole dance
teve como base um esporte chamado Mallakhamb, uma espécie de
yoga, que é muito praticado pelos homens na Índia e que utiliza um
poste de madeira e cordas para desenvolver a força.
Foram as burlescas que transformaram esse poste em uma barra
e a juntou à dança sensual para divertir as plateias.
Nos anos de 1980, quando a arte chegou aos Estados Unidos
e Canadá, o pole dance começou a ser diferenciado do striptease e
a ser divulgado como esporte, na busca por ser reconhecido como
arte e esporte.
A partir daí, surgiram várias modalidades. Considerada uma
modalidade esportiva, o Pole Sport, ou Pole Fitness, mescla posturas e movimentos de força e flexibilidade, até mesmo unindo calistenia e yoga nesta prática. Não tem conotação erótica. Já o Pole Exotic
consiste em elementos de dança com conotação sensual. A vertente artística é o Pole Art, que surgiu com apresentações em espetáculos, inserindo outras bases de diversas danças. Por fim, o Pole Spin,
na qual a barra de pole dance é giratória e os movimentos são realizados enquanto a barra gira.
Conforme Ana Claudia Silva, instrutora de Pole Dance no Studio Energia, em Pato Branco, a modalidade cada vez mais se consolida como um esporte que chama atenção pelos seus benefícios para
a saúde. “O pole dance não só aumenta o bem-estar físico e define
os músculos como também colabora com a saúde emocional e a autoestima”, garante.
Através da prática, explica Ana Claudia, desenvolve-se diversas
capacidades físicas, já que as aulas são muito completas. “Trabalhamos o aquecimento, fortalecimento de abdominais, membros superiores e inferiores, flexibilidade, giros, inversões, subidas, coreografias, paradas de mãos para fortalecer os braços, movimentos no
chão e treino para a melhora da postura”, fala. “Além de tudo isso,
desenvolve habilidades emocionais e mentais, como aumento da
concentração, melhora da memória, superação de medos, auto aceitação, controle das emoções, e muito mais. Qualquer pessoa pode
praticar, independente de gênero, altura, idade e peso”.
E além de todos esses benefícios citados, praticar pole dance é
muito divertido. “É uma forma de exercitar o corpo e a mente, misturada com lazer”, finaliza a instrutora.
*Ana Claudia Silva é instrutora de Pole Dance no Studio Energia, em Pato Branco.

10 benefícios da prática do pole dance
1 - Melhora a coordenação motora
2 - Aumenta a percepção corporal
3 - Define e fortalece os músculos
4 - Auxilia no controle do peso corporal
5 - Melhora a flexibilidade
6 - Aumenta a auto estima e autoconfiança
7 - Melhora a capacidade de socialização
8 - Diminui a ansiedade
9 - Contribui na busca do autoconhecimento
10 - Melhora o funcionamento do sistema cardiovascular
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| impressão digital |

A primeira história
de amor brasileira
| Paulo Argollo |

Eu sempre digo que a história do Brasil é recheada de episódios inacreditáveis e
empolgantes, repletos de conspirações, baralhas, traições e heroísmo. E é claro que não
poderiam faltar também algumas histórias
de amor. Muitos casais deixaram sua marca
na história. Giuseppe e Anita Garibaldi, Luis
Carlos Prestes e Olga Benário, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral... até mesmo Dom
João VI e Carlota Joaquina foram um casal
muito importante para nós, ainda que não se
amassem de fato. Mas hoje eu quero falar sobre o primeiro casal brasileiro. A incrível história de Diogo Álvares e Paraguaçu.
O ano era 1508. O local é a atual cidade de Salvador, Bahia, um lugar na costa,
próximo ao Farol da Barra, conhecido como
Rio Vermelho, repleto de pedras. Em todo o
recôncavo baiano vivia uma grande aldeia
de índios Tupinambá. Alguns desses índio,
certo dia, encontraram um homem muito ferido entre as pedras. O acolheram em sua
aldeia. Era Diogo Álvares, um marujo português de 18 anos de idade que sobrevivera a um naufrágio que vitimou toda a tripulação, exceto ele. A origem deste navio é
desconhecida até hoje, entretanto vários indícios levam a crer que era um navio francês. Afinal, entre 1500 e 1520 foi a época
em que os franceses fizeram a festa, se entupindo de Pau Brasil. Portugal não deu muito
bola para o Brasil, seu foco era o comércio
das Índias (eu já te contei aqui a história do
Binot Paulmier e de como os franceses ignoravam o Tratado de Tordesilhas e faziam comércio com os índios brasileiros).
Pois bem, Diogo Álvares era português,
mas provavelmente navegava sob bandeira
francesa, o que era ilegal. Por isso ele nunca
revelou como chegara no Brasil. Mas chegou.
E uma vez por aqui, conseguiu estabelecer
uma ótima convivência com os Tupinambá.
Logo nos primeiros dias em solo brasileiro, ele conheceu e se apaixonou por Paraguaçu, uma índia lindíssima. A paixão foi correspondida e eles logo começaram a namorar.
Diogo Álvares agora era chamado de Caramuru, nome pelo qual ele entraria para a história. Existe uma lenda, falsa, já te adianto,
de que caramuru significaria “homem do trovão” ou algo assim, pois quando foi encontrado entre as pedras ele teria disparado um
tiro de seu mosquete, temendo que os índios
iriam lhe fazer mal. Primeiro que o cara sobreviveu a um naufrágio, com certeza ele não
se preocupou em ter consigo um mosquete o
tempo todo; segundo que ele está na água,
né? Com pólvora molhada ele não conseguiria disparar nada. E, se pesquisar certinho,
você vai ver que, em tupi, caramuru significa
moreia, ou enguia, aquele tipo de peixe alongado, que é encontrado justamente nadando
entre as pedras. Por isso ele ficou conhecido
como Caramuru. Mas voltemos ao romance.
Paraguaçu era filha do morubixaba, ou
seja, do líder de toda a aldeia. Como a paixão fora correspondida e Paraguaçu estava muito feliz, Caramuru foi definitivamente aceito pela tribo, e era muito respeitado.
Chama a atenção o fato de que a cultura dos
índios pregava a poligamia, e os homens tinham mais de uma mulher. Porém, Caramuru só se relacionava com Paraguaçu, ainda que fosse totalmente aceito pela tribo que
ele tivesse outras mulheres. Era um caso de
amor tão bonito que começou a chamara a
atenção dos europeus que por ali passaram
ao longo dos anos.

O primeiro desses europeus foi Girolamo
Verrazano, um italiano que viajava sob bandeira francesa. Verrazano chefiava as expedições bancadas por Jean Ango, um riquíssimo empresário francês que comercializava
Pau Brasil.
Em 1524, chega a Bahia uma expedição
de Verrazano. Um dos capitães daquela expedição era Jacques Cartier, que num futuro
próximo ficaria conhecido como o descobridor do Canadá. Cartier conheceu e se encantou pela história de Caramuru. Tudo deu-se
tão bem que Cartier levou Caramuru e Paraguaçu em sua nau para a França, para que
eles pudessem se casar.
No dia 30 de julho de 1524, Diogo Álvares, o Caramuru, se casou na igreja com Paraguaçu, agora batizada Catarina Paraguaçu,
já que ela se convertera ao cristianismo. Eles
se casaram na cidade de Saint Malo, na França, e os documentos dessa celebração ainda
existem.
Alguns diziam que ela fora batizada Catarina em homenagem a rainha da França,
Catarina de Médici, mas não. Na realidade foi
em homenagem a Catherine e Granches, esposa do navegador Jacques Cartier, pois Jacques e Catherine foram os padrinhos no casamento de Caramuru e Paraguaçu.
Outra curiosidade inacreditável sobre
este casamento é que ele provavelmente foi
presenciado pelo Pero Fernandes Sardinha,
que se tornaria Bispo e viria para o Brasil em
1549, outra história que já foi contada aqui.
Sardinha, na época, estudava na Sorbone e
teria ido a Saint Malo na época do casamento, pois tinha ligações com o clero da cidade.
E você, acha que eles viveram felizes
para sempre na França? Claro que não! Eles
não eram bobos. Depois do casamento, deixaram a fria e cinzenta França para voltar
para o Brasil e viver na beira da praia! E, de
fato, viveram felizes para sempre entre os Tupinambás. Ao longo do tempo, Caramuru foi
muito importante e respeitado tanto pelos índios quanto pelos europeus que chegavam
por lá com cada vez mais frequência. Ele viu
a Bahia virar capitania hereditária, depois a
fundação de Salvador, até que faleceu em 5
de outubro de 1557, aos 66 anos. Paraguaçu ainda viveu mais tempo. Não se sabe a
idade dela, mas supõe-se que era um pouco
mais nova que Caramuru. Paraguaçu se tornou muito católica e ergueu a primeira igreja da região. Ela faleceu em 26 de janeiro de
1583. Os corpos do casal estão enterrados na
igreja da Graça, no bairro Altos da Graça, em
Salvador.
Com essa bela história de amor, finalizo desejando a todos um ótimo Dia dos
Namorados.

HOJE EU RECOMENDO
Disco: Acabou Chorare
Artista: Novos Baianos
Ano de lançamento: 1972
Pra seguir na boa vibe do amor e da baianidade, nada melhor que este clássico da MPB.
Disco indispensável e deliciosos de se ouvir
em qualquer momento.
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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
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quente em todos os ambientes,
ponto de ar condicionado em
três ambientes. Creci J-4.201.
Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Aluga-se apartamento com dois
dormitórios, sala, cozinha, área
de serviço e garagem no centro de Pato Branco R$ 900,00
www.joaresbrasil.com.br
creci f 12.632. Fone: 46 999720112
--------------------Aluga-se Apto Edifício Monte Moriah com 02 quartos, sacada sala com dois ambientes,
cozinha, área de serviço, garagem para 01 veículo. www.
joaresbrasil.com.br
Creci
f
12.632. Fone (46) 999720112
--------------------Aluga-se apartamento semi mobiliado (cozinha, área de serviço e banheiros no Centro da cidade de Pato Branco/PR, Rua
Itabira nº 1115, com 01 suíte e
03 quartos e garagem. Valor
R$ 1.600,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Aluga-se apartamento semi mobiliado (cozinha, área de serviço
e banheiros) no Centro da cidade de Pato Branco/PR, Ed. Residencial Montebello, Rua Iguaçu nº 281, com 01 suíte e 01
quarto, sacada com churrasqueira, e garagem. Valor R$
1.700,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------

Aluga-se apartamento 140,00
m² no Centro da cidade de
Pato Branco-Pr, ao lado da Policlínica. Cozinha, sala, suíte, 02
quartos, banheiro social, área
de serviço e garagem. Cortinas e persianas, compridas
em todo o apartamento. Cozinha e suíte mobiliada. Valor R$
1.400,00. Condomínio aproximado R$ 260,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Ederson Imóveis aluga apto com
01 quarto, sala, cozinha, lavanderia, bwc e garagem individual. Edifício com salão de festas. R$ 700,00 + taxas. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br.
--------------------Ederson Imóveis aluga apto
semimobiliado com 02 quartos com roupeiro, sala, cozinha
sob medida com cooktop, lavanderia, bwc e garagem. Edifício com elevador e salão de
festas. R$ 950,00 + taxas. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento para
Locação no Centro Edifício Rio
Sena. Com 01 quarto, 01 suíte
e 01 vaga de garagem. Aluguel:
R$ 950,00 + Taxas. Código:
272. Acesse www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)3225-

3232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento
para Locação no Bairro Baixada
edifício Júlia. Com 02 quartos,
01 suíte e 01 banheiro. Aluguel:
R$ 1.700,00 + taxas. Código:
540. Acesse www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento para
Locação no Centro Edifício Parzianello. 03 quartos; 01 banheiro; 01 vaga de garagem. Aluguel: R$ 900,00 + taxa Código:
480. Acesse www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Apartamento - 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. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Residencial Dona Hilda - Localizada na Rua Paraná N°564 - Centro (em frente
ao Restaurante Proteína). Apartamento 204 - semi-mobiliado, composto de 01 suíte + 01
quarto, sala, cozinha mobilia-

da, área de serviço, banheiro social, sacada com churrasqueira
e uma vaga de garagem. Prédio com elevador. Valor de R$
1.500,00 + condomínio. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis
– Aluga Residencial Moradas
de São Francisco, Torre 04 Localizado na Rua Itabira Nº 110
- Jardim Primavera - (próximo
ao DETRAN). Apartamento - 703
Moradas de São Francisco Torre- 04, composto de 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço sacada
com churrasqueira e garagem.
Aluguel R$ 1.300,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Apartamento Belluno
II - Localizado na Rua Itabira
N°1778. Apartamento composto por 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro
social e garagem. Valor de r$
1.000,00 + condomínio. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Jardim Europa
- Localizado na Rua Aimoré Nº

55 La Salle. Apartamento - 103
Bloco - 01 composto de 01 suíte
+ 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço separada, sacada e garagem. Aluguel R$ 900,00 + cond. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Residencial Dona Amabile
- Localizado na Rua José Fraron
Nº 155 Bairro Fraron- (próximo
a Policia Rodoviária Federal).
Apartamento - 15 composto de
02 quarto, sala com rack, cozinha com pia, banheiro social,
sacada e garagem. Aluguel R$
1.000,00 + 140,00 cond. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis
– Aluga Apartamento Efraim
- Localizado na Rua Av. Brasil (próximo a Policlínica) no
Centro. Apartamentos em prédio novo 1°locação, compostos
por 02 e 03 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, sacada com churrasqueira e garagem. Valor a
partir de R$ 1.200,00. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
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bóia, 282, Centro, Pato Branco, Paraná. Agende sua visita!
Mais informações sobre valor
(46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Apartamento seguro,
ambiente agradável, com cômodos amplos e confortáveis.
Conta com 1 Suíte + 2 Quartos, Sala de estar, Sacada com
churrasqueira, Cozinha, área
de serviço, 1 Garagem coberta. 91 M² Área construída e 82
M² Área privativa. Localizado
no Condomínio residencial Maria Eduarda, bloco IV. Apartamento N°13, 4° andar. Bairro Pinheirinho- Pato Branco. Valor:
R$ 230.000,00. Mais informações (46) 99912 30 45 e pelo site
www.faverocorretores.com.br

Aluga Ed. Araucária - Localizado na Rua Aimoré esquina com
Jaciretã. Composto por 01 quarto, sala, cozinha mobiliada, área
de serviço, banheiro social e 01
vaga de garagem. Valor de R$
800,00 + condomínio. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.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 Stúdios. 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

Quem compara, compra! 2
banheiros, 3 quartos, sala
com varanda com churrasqueira e pia, uma garagem,
aquecimento a gás, no Centro. Para morar ou para investir (já locado). Edif. Tamoio primeiro andar R$ 2.539 o M²
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tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Quem compara, compra! Custo para mobiliar padrão luxo
R$ 280 mil. Suíte mais dois
quartos, banheiro social, 2 garagens privativas e individuais no Centro, Apartamento de
Face Oeste, Leste e Sul. Elevador, salão de festas, tudo
isso por R$ 715.000,00. tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
--------------------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
--------------------Vendo
apartamento
ótimo
para casal ou estudante com
60 m2, próximo ao Teatro Municipal, no centro. Não possui garagem. Valor a negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------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
--------------------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 Arari-

Aluga-se casa 130,00 m² no Centro da cidade de Pato Branco-Pr,
para Locação Comercial. Valor
R$ 2.050,00 com IPTU incluso
neste valor. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Aluga-se casa 120,00 m² na Rua
Castelo Branco nº 77 do Bairro São Cristóvão, cidade de
Pato Branco-Pr, Cozinha, sala,
05 quartos, 02 banheiros sociais, área de serviço, churrasqueira e garagem. Valor R$
740,00 com IPTU incluso neste valor.
Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Casa – Localizada na Rua
dos Pica Paus Nº 61 Bairro Planalto. Casa de alvenaria composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e
garagem. Aluguel R$ 750,00. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga 02 Casas novas - Localizada na Rua Santa Clara no Bairro Planalto. Composta por 02
quartos, sala, cozinha, banheiro
social, área de serviço, garagem
coberta e churrasqueira. Valor
de R$ 900,00 (cada casa). Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br

Vende-se Casa no Bairro Bancários rua Tapir, 1925 Suíte mais
dois quartos, demais cômodos, garagem. Área construída 145 m² terreno 354 m² tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado bairro Sta. Terezinha.
Suíte c/roupeiro planejado, mais
dois quartos amplos (sacada),
cozinha com móveis planejados,
parte inferior com salão de festas, imóvel com 144 m². Estuda-se terreno como parte de pagamento. Rua Casemiro de Abreu,
próximo Res. Alexandre´s. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado Res. Carol. Próprio
para investidor , 110 m² com
laje, Parte Sup. 3 Quartos e um

banheiro, Parte Inf. Sala, Cozinha, Lavabo, Garagem fechada, área de serviço. Construído pela Ceni Construtora. Tratar
(46)98404-0568 Creci 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 Casa em Alvenaria no
Bairro Santa Terezinha, Sendo:
Área Total: 190,00 m², Área Terreno: 450,00 m², 01 suíte com hidromassagem, 02 quartos, sala
c/lareira e ar condicionado, cozinha, banheiro social, edícula,
piscina c/aquecimento solar, sistema de água quente R$ 600.00
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
--------------------Casa à venda no Vila Izabel
com cozinha, sala conjugada,
escritório, WC social, 01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com churrasqueira, lavanderia, dispensa, com 150,00m²
construído e 84,39m2 averbado mais espaço para construir piscina, toda murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
-------------------Vende-se Casa com móveis sob
medida no Bairro Fraron: 02 dormitórios, sala, 01 banheiro social,
cozinha, lavanderia, 01 vaga de
garagem. Valor: R$ 210.000,00.
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 / 99734188 - Email: atendimento@
ciroimoveispb.com.brEndereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------Vende-se sobrado bairro Jardim das Américas, rua Visconde
de Nacar n.º 447: 01 suíte, mais
02 dormitórios, 01 banheiro Social, mais 01 Lavabo, sacada,
sala de tv, cozinha, lavanderia,
vaga de garagem, edícula com
lavabo e churrasqueira. valor R$
400.000,00.- Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br- Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa com ótima estrutura com 94,49 M² averbados mais
15 m² de área de serviço (sem
averbação). Contendo 3 quartos sendo 1 com sacada, sala,
cozinha, 2 banheiro, lavanderia e garagem com churrasqueira. Ótima localização, local calmo e seguro, toda murada com
grades. Endereço: Rua Leduir
Viganó, bairro São Luiz. Pato
Branco- PR. Agende sua visita!
Mais informações sobre valor
(46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

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
de 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 pal-

meirinha, 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.

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 Co-
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Realize Correspondente Caixa e
Mariely Cattoni corretora de imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se
somente
terreno com 429,60m², localizado
na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel
com
612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
--------------Vende-se Terreno no Bairro Fraron, Rua Frederico Barancelli.
Terreno com área de 335,16m²
( 14,00m x 23,94m ), acima do
nível da rua. Promoção de R$
156.000,00 por r$ 135.000,00.
Excelente localização, próximo ao Parque de Exposições, a
Universidade Unidep, Utfpr. 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
--------------Vende-se Terreno no Bairro Fraron, Rua Arno Weber. Terreno
com área de 360,00m² ( 12,00m
x 30,00). Promoção De R$
115.000,00 por R$ 110.000,00.
Terreno com vista para o Aeroporto. 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

mercial, 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
------------------Habitar Aluga: Sala Comercial
Para Locação no Centro Comercial Itatiaia. Com 02 Banheiros, 02 salas, 01 cozinha
e 70,00 m² de área. Aluguel:
R$1.000,00 + taxa Código: 680.
Acesse
www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J
------------------Corretores De Imóveis – Aluga: Sala Comercial com amplo espaço aproximadamente
300 m². Excelente localização
central, que proporciona ótima prospecção para comércio, como farmácias, lojas em
geral etc. Agende sua visita!
Mais informações sobre valor

(46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
------------------Favero Corretores De Imóveis
– Aluga: Sala Comercial com
amplo espaço aproximadamente 74 m². Excelente localização central, na rua Guarani, 1088. Valor: 1.800,00 (já com
o desconto por pontualidade).
Mais informações sobre valor
(46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Vende-se loja em área central, com toda estrutura de funcionamento, com estoque em
roupas, presentes, artigos de
artesanatos, bebidas e perfumes em geral. Atendendo
seus clientes a 8 anos. Aceita
como forma de pagamento carro ou terreno Valor sob consul-

ta. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
------------------Vende-se ou permuta - se quatro
conjuntos comerciais no Edifício
Caramuru Center, todo 5º andar,
em Pato Branco. Em frente à Prefeitura Municipal de Pato Branco.
Interessados entrar em contato
pelos telefones: (46)3025-1902
ou
(41)99206-0606.

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
--------------------Vende - se Terreno Rua Arthur Bernardes próximo Escola Mundo Encantado e praça
do bairro São Luiz e caminho
Shopping
Metragem 637m²
Frente terreno de 15 metros.
Valor R$ 350.000,00 Tratar
984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende Terreno de 360 m² com
casa de 50m². Proximidades da
UNIDEP e Parque de Exposições. Oferta R$ 260.000,00 estuda-se terreno ou apartamento
até R$ 120.000 como parte de
pagamento. Rua Natalino Dartora 100 metros da UNIDEP. 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!

--------------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
--------------Ederson Imóveis vende excelente terreno com 312,00m2,
sendo 13,00m de frente para a
rua Vereador Ivo Luiz Fantinel,
Loteamento Capelezzo. Bairro Fraron. R$ 110.000,00. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Jardim Primavera, lotes a partir de 372,00m²no valor de R$ 550,00 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 290,00m² no valor a partir de R$ 98.000,00, entrada, restante parcelado em até
48 vezes, confira esse e outros
imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779.

ro 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$ 27.800,00.
Troca R$ 29.500,00. Recebo carro ou moto de menor valor. Informações: (46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Uno Evo Fire, 1.0,
4 portas, 2013, cor branca, ar
quente, limpador e desembaçador traseiro. Valor R$ 24.700,00.
Troca a combinar. Troco por
moto de menor valor com partida elétrica ou carro de maior
valor até R$ 45.000,00. 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 Corsa Premium Sedan 1.4, ano 2008, na cor branca, com ar condicionado, D.H.,
V.E., T.E., alarme, jogo de rodas,
bancos em couro. Valor à vista ou financiado R$ 22.500,00.
Troco por moto de menor valor com partida elétrica ou carro
de maior valor até R$ 45.000,00.
Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.

Vendo 13,5m de grade tubo
quadrado, ótimo estado. Fone
whatsapp 46 98404-1525
-----------------Vendo forno elétrico de embutir, da Tramontina em ótimo
estado de conservação. Fone
whatsapp 46 98404-1525

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

ANUNCIE
AQUI
Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por car-

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

Caderno Integrante da Edição nº 7908 | Pato Branco, 12 e 13 de junho de 2021

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 04
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 191/2017
CONTRATADA: EXITUS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME.
CNPJ: 09.493.464/0001-51
Cláusula Primeira – Dos Preços
Considerando que o valor pago pelo município pelos quilômetros rodados diariamente está abaixo do valor de
mercado, o qual foi devidamente comprovado pela contratada e pela pesquisa realizada pelo município, fica acrescido
o percentual de 15,71% (quinze virgula setenta e um por cento), medido pela variação do INPC, conforme relação
abaixo:

Item

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O administrador da FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA – FORCEL, pelo
presente convoca os senhores cotistas para a Assembleia Geral Extraordinária na forma do disposto
na cláusula décima, da 25ª alteração contratual, no próximo dia 25 de junho de 2021, às 19:30 horas,
no escritório sede da empresa localizada a Av. Generoso Marques, 599 – 1º andar, na cidade de
Coronel Vivida – Paraná, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1)
2)

Inclusão e exclusão de sócios do quadro societário;
Assuntos gerais.

A assembléia extraordinária será instalada em primeira convocação com a presença
dos sócios que representem o que determina o estatuto social e a legislação civil, e em segunda após
uma hora com qualquer número.

03

Valor por KM (R$)
3,80

Novo valor com reajuste
4,39

Cláusula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul, 08 de junho de 2021
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 05
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 192/2017
CONTRATADA: GILAMR ANTÔNIO SBICIGO - ME
CNPJ: 11.466.488/0001-63
Cláusula Primeira – Dos Preços
Considerando que o valor pago pelo município pelos quilômetros rodados diariamente está abaixo do valor de
mercado, o qual foi devidamente comprovado pela contratada e pela pesquisa realizada pelo município, fica acrescido
o percentual de 15,71% (quinze virgula setenta e um por cento), medido pela variação do INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor), conforme relação abaixo:

Item
04

Coronel Vivida, 11 de junho de 2021.

Itinerário
Linha Três (03)

Itinerário

Valor por KM (R$)

Linha Quatro (04)

3,85

Novo Valor com Reajuste
4,45

Cláusula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul, 08 de junho de 2021
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

Fabio Berger
Administrador

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Joceandro Daniel Goss, torna público que irá requerer ao IAT, a
Licença
Ambiental
Simplificada
para
atividade
de
BOVINOCULTURA LEITEIRA CONFINADA E RECRIA DE
NOVILHAS SEMICONFINADAS, instalada na Linha Rondinha,
85.513-899 - ZONA RURAL, Município de Pato Branco/PR.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI,
MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP SITUADAS NO
ÂMBITO
Av. Generoso Marques, 599 – 85.550-000 – Coronel Vivida
– Pr FoneREGIONAL
(0xx46) 3232-1244 Fax: (0xx46) 3232-1405 E-mail -forcel@terra.com.br
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
PRANCHAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS,
VIAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. LOCAL E HORÁRIO: Praça
Ângelo Mezzomo, s/n, credenciamento e entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 28 de
junho de 2021. Abertura dos envelopes: as 09:01h do dia 28 de junho de 2021. VALOR
MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 72.800,00. Prazo de registro de preços: 12 meses. O edital
poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às
17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações: (46) 3232-8300.
Coronel Vivida, 11 de junho de 2021. Dinara Mazzucatto, Presidente da CPL.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 04
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 215/2018
CONTRATADA: MARCOS ANTÔNIO BALABUCH 03927374938 - MEI
CNPJ: 31.317.671/0001-04

Cláusula Primeira – Dos Preços
Considerando que o valor pago pelo município pelos quilômetros rodados diariamente está abaixo do
valor de mercado, o qual foi devidamente comprovado pela contratada e pela pesquisa realizada pelo
município, fica acrescido o percentual de 12,35% (doze virgula trinta e cinco por cento), medido pela
variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), conforme relação abaixo:
Item

Valor máximo por KM
(R$)

Itinerário

Novo Valor do Reajuste
(R$)

01
Linha cinco(5)
R$ 3,82
4,32
Cláusula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente
aditivo.

Bom Sucesso do Sul, 08 de junho de 2021
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 05
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 193/2017
CONTRATADA: NERI PENSO 47286067915 – MEI
CNPJ: 11.383.972/0001-29
Cláusula Primeira – Dos Preços
Considerando que o valor pago pelo município pelos quilômetros rodados diariamente está abaixo do valor de
mercado, o qual foi devidamente comprovado pela contratada e pela pesquisa realizada pelo município, fica acrescido
o percentual de 15,71% (quinze virgula setenta e um por cento), medido pela variação do INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor), conforme relação abaixo:

Item
01

Itinerário

Valor por KM (R$)

Novo Valor com
Reajuste

Linha Um (01)

3,80

4,39

Cláusula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo
Bom Sucesso do Sul, 08 de junho de 2021
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2021
Despacho do Prefeito Municipal. Processo Licitatório nº 68/2021, RATIFICO, nos termos do art. 26,
da Lei Federal nº 8666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Buginski de Almeida,
Procurador Municipal, declaro inexigível a licitação nos termos do “caput” do art. 25, do diploma legal
invocado, referente ao CREDENCIAMENTO da Sra. Silviane Gonçalves, CPF nº 042.202.789-82 e da
Sra. Isolde Águeda Marin de Lima, CPF nº 870.381.889-68 para a função de educador social, em
caráter essencial e emergencial, para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência para
trabalhar com crianças e adolescentes em medida de proteção e acolhimento em Casa Lar, para o
período de 12 meses, de 14.06.2021 a 13.06.2022, pelo valor total de R$ 33.336,00. Publique-se.
Coronel Vivida, 10 de junho de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.
CONTRATO n° 25/2021 – Credenciamento nº 05/2021 – Inexigibilidade nº 09/2021 – Contratante:
Município de Coronel Vivida. Contratada: SILVIANE GONÇALVES, CPF nº 042.202.789-82. Objeto:
CREDENCIAMENTO de pessoa física para função de educador social, em caráter essencial e
emergencial, para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência para trabalhar com
crianças e adolescentes em medida de proteção e acolhimento em Casa Lar. Valor total: R$
16.668,00. Prazo de vigência: 12 meses, de 14.06.2021 a 13.06.2022. Coronel Vivida, 10 de junho de
2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.
CONTRATO n° 26/2021 – Credenciamento nº 05/2021 – Inexigibilidade nº 09/2021 – Contratante:
Município de Coronel Vivida. Contratada: ISOLDE AGUEDA MARIN DE LIMA, CPF nº 870.381.88968. Objeto: CREDENCIAMENTO de pessoa física para função de educador social, em caráter
essencial e emergencial, para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência para
trabalhar com crianças e adolescentes em medida de proteção e acolhimento em Casa Lar. Valor
total: R$ 16.668,00. Prazo de vigência: 12 meses, de 14.06.2021 a 13.06.2022. Coronel Vivida, 10 de
junho de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR.
RUA: Elpídio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122
CEP. 85.548-000
Honório Serpa
Paraná

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021
O Municipal de Honório Serpa – PR, através de sua Comissão Permanente de Licitação,
torna público que fará realizar no dia 28 de junho de 2021 às 09:00 horas, a abertura dos
da licitação modalidade TOMADA DE PREÇO tipo TÉCNICA E PREÇO, para contratação
de empresa para Revisão de Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Honório
Serpa, que visa definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o
desenvolvimento municipal. Local do protocolo e da realização da sessão pública da
Tomada de Preço: Sala de Licitações, situada na Rua Elpídio dos Santos, nº 541, centro,
na cidade de Honório Serpa – PR. Informações complementares através do telefone (46)
3245-1130 pelo e-mail: licitacaopmhonorioserpa@gmail.com.

Honório Serpa, 10 de junho de 2021.

Elisangela Macagnan
Presidenta da Comissão de licitação

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2021- PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR
CONTRATADA: CPR PAROLIN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LTDA
CNPJ: 27.082.228/0001-24
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Termo Aditivo:
I. A alteração contratual de R$ 289.423,00 (duzentos e noventa e
oito mil quatrocentos e vinte e três reais), ou seja, equivale a
22,79%, do valor total do contrato.
II. A supressão quantitativa das luminárias padrão “A” de 100W é de
88 e das luminárias padrão “J” de 50W é de 17, conforme descritas
na planilha anexa, ou seja, a soma da supressão dos dois itens,
totaliza um percentual de glosa de 4,28%, do total do contrato,
equivalentes a R$ 54.350,00 (cinquenta e quatro mil trezentos e
cinquenta reais).
III. O aumento quantitativo nos demais itens, conforme planilha
anexa, totalizando um percentual de acréscimo percentual de 18,51
%, equivalentes a R$ 235.073,00 (duzentos e trinta e cinco mil e
setenta e três reais). Conforme expressa concordância da
Contratada, em conformidade com o artigo 65, § 1o, da Lei n.º
8.666/1993.
DO VALOR – Em decorrência do dos referidos ajustes, acresce ao
valor inicial do contrato o montante de R$ 235.073,00 (duzentos e
trinta e cinco mil e setenta e três reais), Em conformidade com o
dispositivo legal, a Clausula oitava do referido contrato e o parecer
favorável do PARANACIDADE.
RECURSOS FINANCEIROS – Os recursos financeiros para
cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo
correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados na
dotação 06.01 1.005.4.4.90.51.00.00.00.00 1678.3.023 (756),
consignada no orçamento de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 11 de junho de 2021.
Mangueirinha
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 49/2021
Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 49/2021, para a
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de realocação de impressora DRY (Raio X),
incluso frete, desinstalação e instalação, para o Centro Regional de Especialidades – Chopinzinho/PR, Rua
Santiago Dantas, nº 4826, Centro, CEP 85560-000.
Valor Global:
3.714,10
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076
Data: 11/06/2021
PAULO HORN
Presidente

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
2797/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D’OESTE/PR E A EMPRESA L. A.
QUEIROZ EIRELI – ME.
O MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE/PR, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o
n.76.995.430/0001-52, com sede à Avenida Manoel Ribas, representada neste ato por seu Prefeito Municipal
Vilmar Schmoller, usando das atribuições conferidas pela
legislação
vigente,
resolve
RESCINDIR
UNILATERALMENTE o contrato n. 2797/2020, que foi
firmado com a empresa L. A. Queiroz Eireli - Me, o que
fazem mediante as cláusulas seguintes:
CLAÚSULA PRIMEIRA
Constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do contrato 2797/2020, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais e impressoras, para
uso dos Departamentos da Administração Municipal,
conforme especificado no Edital do Pregão Eletrônico nº
030/2020 do Município de Itapejara D’Oeste/PR.
CLAÚSULA SEGUNDA
A rescisão unilateral tem por fundamento jurídico o art.
79, inciso I, c/c art. 78, inciso I, ambos da Lei 8.666/1993,
e tem por fundamento fático o descumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa contratada L.
A. Queiroz Eireli - Me, pessoa jurídica, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 34.791.063/0001 - 25, em especial no
que se refere ao descumprimento do contrato (referente
a má qualidade dos serviços prestados pela empresa
com relação as impressões, equipamentos com problemas, e falta de assistência técnica), onde a empresa foi
notificada várias vezes, conforme e-mail em anexo na
data de 15 (quinze) de março de 2021, na qual lhe foi
oportunizada a melhora no atendimento e nos serviços
prestados, mas a contratada não atendeu as solicitações
enviadas e nem apresentou explicações sobre o assunto, não cumprindo com o contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de Pato Branco/PR,
que é o foro eleito no contrato.
E assim, por estarem de acordo, assinam este instrumento na presença das testemunhas abaixo.
Itapejara D’ Oeste/PR, 11 (onze) de junho de 2021.
Vilmar Schmoller,
Prefeito Municipal.
L. A. Queiroz Eireli - Me,
CNPJ nº 34.791.063/0001 - 25,
Representante Legal
SÚMULA DO PEDIDO DE RECEBIMENTO

DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste, CNPJ Nº. 76.995.430/0001-52, torna
público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná, A LICENÇA DE
INSTALAÇÃO, Número do Documento 237712, sob protocolo n° 17.186.419-4
com Validade da Licença 24/05/2023, para a construção do Conjunto
Habitacional, a ser implantado no Bairro Fênix, Loteamento Fênix IV, no
Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná.

Município de Itapejara D’Oeste
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
DECRETO N°. 095/2021
DATA: 11.06.2021
SÚMULA: Substituir membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Social –
CMDCA.

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, torna-se
público o resultado da licitação em epigrafe, cuja classificação dá-se da seguinte
forma:

Em primeiro lugar a empresa Lurdes Ziembicki Carletto, com uma
oferta de 12 (doze) empregos novos diretos.

Não houve segundo colocado.
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data
deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório
para interposição de recurso.
Renascença, 11 de junho de 2021.
LUCIANA ALMERI MORCELLI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2018– REPUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia SMDE, torna público que encontra-se aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 14/2018, para
CREDENCIAMENTODE EMPRESAS (PESSOAS JURÍDICAS), interessadas em aderir ao “PROGRAMA HORAS
MÁQUINAS – EMPRESAS”, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL Nº 3.730/2018, E AS ALTERAÇÕES INSERIDAS
PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.764/2019: Informações: Fone (46) 3242-8614. A íntegra do Edital encontra-se no endereço
eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. – Licitações em aberto.
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Publicações legais

Edição nº 7908
DECRETO N° 160/2021
Nomeia ROBERTA BARCO LOPES para exercer o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43,
inciso IV da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada a partir de 10 de junho de 2021, a Senhora ROBERTA BARCO LOPES portadora
do RG nº 5.538.916-0 SESP/PR e CPF nº 819.447.489-20 para exercer as funções do cargo de
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, instituído pela Lei Municipal nº
1.484/1997, considerando a alteração da lei Municipal nº 2.567/2016.
Art. 2° - Fica revogado o decreto nº 155/2021 de 01 de junho de 2021.
Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 10 DE JUNHO
DE 2021.
RAFAELA LOSI
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS
RESULTADO EDITAL CONVITE Nº 1/2021. PROCESSO N° 345/2021. Ata de Sessão Pública de
Recebimento de Envelopes e Habilitação. Aos onze (11) dias do mês de Junho do ano de dois mil
e vinte e um (2021), às nove horas e quinze minutos (09h15min), na Sala de Licitações, sita no
Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número mil e trinta (1030), em Mariópolis - PR reuniramse os membros da Comissão Permanente de Licitação, que subscrevem a presente Ata, para
proceder ao recebimento dos Envelopes de Proposta Técnica, Documentação e Proposta de Preços
e abertura dos mesmos das empresas proponentes ao Convite número um barra dois mil e vinte e um
(1/2021), que tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para desenvolver
planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de serviços
de comunicação que visam dar publicidade aos atos do Executivo Municipal, promoções, patrocínios
culturais, materiais para divulgação de serviços e produtos, e outras ações necessárias à execução
da política de comunicação social. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, verificou-se que
nenhuma empresa apresentou envelopes de proposta técnica, documentação e proposta de preços
ficando assim o processo considerado DESERTO. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata,
ressalvando ainda, que os membros da comissão de licitação, ao assinarem esta ata, atestam a sua
participação e colaboração no certame. Leoni Espeditto Sangaleti – Presidente. Francisco Valdomiro
Bueno – Membro. Bruna Almeida Zankoski – Membro

DECRETO N° 161/2021
Nomeia IDALBA DE FATIMA DANELUZ para exercer o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43,
inciso IV da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada a partir de 10 de junho de 2021, a Senhora IDALBA DE FATIMA DANELUZ,
portadora do RG nº 3.138.219-0 SSP/PR, CPF nº 426.570.329-15, para exercer as funções do cargo de
Secretária Municipal do Meio Ambiente, instituído pela Lei Municipal nº 1.484/1997, considerando a
alteração da Lei Municipal nº 2.567/2016.
Art. 2° - Fica revogado o decreto nº 033/2021 de 12 de janeiro de 2021.
Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 10 DE JUNHO
DE 2021.
RAFAELA LOSI
Prefeita Municipal

DECRETO N° 162/2021
Nomeia JAMILLY RODOLFO COELHO para exercer o cargo de CHEFE DE GABINETE.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43,
inciso IV da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeada a partir de 10 de junho de 2021, a Senhora JAMILLY RODOLFO COELHO,
portadora do RG nº 9.628.119-6 SSP/PR, CPF nº 085.165.249-22, para exercer as funções do cargo de
Chefe de Gabinete, instituído pela Lei Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da Lei
Municipal nº 2.567/2016.
Art. 2° - Fica revogado o decreto nº 032/2021 de 12 de janeiro de 2021.

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 10 DE JUNHO
DE 2021.
RAFAELA LOSI
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 231/2021
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, Estado do Paraná, no uso das
atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art.1º- Fica concedida Função Gratificada – FG de 50% a servidora
NILCELENE SANTINA PAGLIOSA, portadora do RG n° 6.366.768-4
SESP/PR e CPF n° 0826.367.379-87, em virtude do grau de responsabilidade
e dedicação dele exigido para o desempenho de suas funções como
Secretária do Chefe do Executivo, a partir de 10 de junho de 2021, conforme
Lei Municipal nº 2.418/2012;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO
PARANÁ EM 10 DE JUNHO DE 2021.
RAFAELA LOSI
PREFEITA MUNICIPAL

CONVITE
A Prefeitura de Clevelândia, através da Prefeita Rafaela Martins Losi, tem o prazer
de convidar a comunidade, incluindo empresários dos diversos segmentos,
vereadores, secretários Municipais e demais autoridades para participar da
Audiência Pública, que irá tratar do PPA- Plano Plurianual, para o quadriênio de
2022 a 2025.
Audiência acontecerá no dia 17 de junho, ás 15 horas, na Sala de Reuniões da
Prefeitura Municipal de Clevelândia.
A participação da comunidade visa melhorar a qualidade de vida da população de
Clevelândia.
Sua presença é muito importante para o sucesso deste evento.
PORTARIA Nº. 231/2021
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais
previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art.1º- Fica concedida Função Gratificada – FG de 50% a servidora NILCELENE SANTINA

MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS
TERMO DE ADITAMENTO Nº 6/2021. Sexto Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 29/2017/GP, que entre si celebram o Município de Mariópolis e Crédito & Mercado Gestão de Valores
Mobiliários Ltda, na forma que segue. Pelo presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF
nº 495.843.679-00, portador da CI/RG nº 3.306.983-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Seis, nº 1183,
centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do Paraná, de ora em diante denominado
CONTRATANTE e de outro lado CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 11.340.009/0001-68,
estabelecida na Rua XV de Novembro, 204 - 1º andar, Santos/SP CEP: 11010-150, neste ato representada por
seu representante, o Sr. LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG Nº 46.262.120-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 367.275.448-08
doravante denominada simplesmente como CONTRATADA. As partes acima identificadas têm, entre si, justo e
acertado o Presente Contrato de Prestação de Serviços de orientação Técnica, que se regerá pelas cláusulas e
condições que tem por objeto dos serviços de orientação financeira, que passa a fazer parte integrante do
contrato. Cláusula Primeira – Do Aditamento - I – Da Prorrogação de Prazo - a) Do Fundamento Legal: A
prorrogação de prazo em questão será realizada conforme previsão contida na Cláusula Terceira do contrato e
com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, eis que se trata de serviços técnico-profissionais (art.
6º, II), e os interesses da Administração estarão sendo devidamente resguardados, diante da continuidade
necessidade pública a ser satisfeita. Vejamos: “Art. 6º. Para fins desta Lei, considera-se: [...] II. Serviço – toda
atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição,
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte,
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;”. (grifo nosso). “Art. 57. A duração dos
contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos crédito orçamentários, exceto quanto
aos relativos: [...] II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses”. b) Da Doutrina quanto à Matéria sob Exame - Ao
comentar referido dispositivo lei, MARÇAL JUSTEN FILHO nos ensina: “A continuidade do serviço retrata, na
verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita... O que é fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita através de um serviço.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 15ª ed, São Paulo: Dialética, 2012, p. 831). Cláusula Segunda – Da Justificativa - O ato
administrativo pretendido pode ser praticado sem maiores entraves, porquanto: I – há previsão contratual para
tanto, conforme se extrai da Cláusula Terceira (Ref.: Dos Prazos e Vigência). II – há disponibilidade
orçamentária para tal fim, com previsão específica no PPA, LDO e LOA, que registra o valor das despesas com
outros serviços de terceiros, pessoa jurídica (Código 33 90 39). III – A prestação de serviços de consultoria e
assessoria em investimentos financeiros de recursos do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) do
Município no mercado financeiro é de suma importância, pois assim o órgão tem acompanhamento diário da
carteira de investimentos do mesmo. IV - a Lei nº 8.666/93, em seu art. 57, inciso II, autoriza a sua celebração.
Cláusula Terceira - Do Prazo - I – O prazo do contrato que era de 48 (quarenta e oito) meses, passará a ser de
60 (sessenta) meses. II – Iniciando o prazo no dia 01 de Junho de 2021 e finalizando o mesmo no dia 01 de
Junho de 2022. Cláusula Quarta – Da Vigência -I - Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e
condições que não conflitem com o presente Termo. II - Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se
ao fiel e integral cumprimento do Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 3 (Três) vias de igual
teor e forma. Mariópolis, 28 de Maio de 2021. Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes
Paulek - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS
TERMO DE ADITAMENTO Nº 7/2021. Sétimo Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços
nº 29/2017/GP, que entre si celebram o Município de Mariópolis e Crédito & Mercado Gestão de Valores
Mobiliários Ltda, na forma que segue. Pelo presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF
nº 495.843.679-00, portador da CI/RG nº 3.306.983-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Seis, nº 1183,
centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do Paraná, de ora em diante denominado
CONTRATANTE e de outro lado CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 11.340.009/0001-68,
estabelecida na Rua XV de Novembro, 204 - 1º andar, Santos/SP CEP: 11010-150, neste ato representada por
seu representante, o Sr. LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG Nº 46.262.120-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 367.275.448-08
doravante denominada simplesmente como CONTRATADA. As partes acima identificadas têm, entre si, justo e
acertado o Presente Contrato de Prestação de Serviços de orientação Técnica, que se regerá pelas cláusulas e
condições que tem por objeto dos serviços de orientação financeira, que passa a fazer parte integrante do
contrato. Cláusula Primeira – Do Aditamento - I – Do Reajuste de Preço - a) Do Fundamento Legal: O Reajuste
de Preços, será firmado com fulcro no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e conforme previsão na Cláusula
Segunda (Ref.: Do Preço, Reajuste e Forma de Pagamento) do instrumento contratual, considerando a inflação
havida no período. Vê-se: “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos: [...] § 8o A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até
o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples
apostila, dispensando a celebração de aditamento”. b) Da Doutrina quanto à Matéria sob Exame: Ao comentar
referida previsão legal, MARÇAL JUSTEN FILHO leciona: “O § 8º reconheceu, corretamente, a inocorrência de
alteração contratual quando aplicado o reajuste de preços ou outras compensações financeiras por inflação. A
mera atualização monetária importa apenas recuperação do valor real da moeda, deteriorado em virtude da
inflação. A correção monetária mantém a identidade da moeda e não acarreta qualquer elevação dos encargos
da Administração”. (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª ed, Dialética, São
Paulo, 2012, p. 932). (grifo nosso). Cláusula Segunda – Da Justificativa: O ato administrativo pretendido pode
ser praticado sem maiores entraves, porquanto: I – há previsão contratual para tanto, conforme se extrai da
Cláusula Segunda (Ref.: Do Preço, Reajuste e Forma de Pagamento). II – há disponibilidade orçamentária para
tal fim, com previsão específica no PPA, LDO e LOA, que registra o valor das despesas com outros serviços de
terceiros, pessoa jurídica (Código 33 90 39). III - A atualização monetária em questão implica apenas em uma
compensação em virtude da inflação havida do período. IV - a Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, § 8°, autoriza a
sua celebração. Cláusula Terceira - Do Valor e Prazo: I - O valor certo e ajustado do contrato que era de R$
22.550,16 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), passará a ser R$ 28.939,08
(Vinte e oito mil novecentos e trinta e nove reais e oito centavos). II - Aumentando o valor total de R$ 6.388,92
(Seis mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos). III - Ficando assim o valor mensal a ser
pago no valor de R$ 532,41 (Quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos). Cláusula Quarta – Da
Vigência: I - Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o
presente Termo. II - Assim, por estarem certos e ajustados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do
Termo de Contrato e do presente Termo, firmam-no em 3 (Três) vias de igual teor e forma. Mariópolis, 31 de
Maio de 2021. Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

PAGLIOSA, portadora do RG n° 6.366.768-4 SESP/PR e CPF n° 0826.367.379-87, em virtude do
grau de responsabilidade e dedicação dele exigido para o desempenho de suas funções como
Secretária do Chefe do Executivo, a partir de 10 de junho de 2021, conforme Lei Municipal nº
2.418/2012;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 10 DE
JUNHO DE 2021.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 07
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 194/2017
CONTRATADA: IRACY ZANELA 15854221934 – MEI.
CNPJ: 02.999.930/0001-26
Cláusula Primeira – Dos Preços
Considerando que o valor pago pelo município pelos quilômetros rodados diariamente está abaixo do valor de
mercado, o qual foi devidamente comprovado pela contratada e pela pesquisa realizada pelo município, fica acrescido
o percentual de 15,71% (quinze virgula setenta e um por cento), medido pela variação do INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor), conforme relação abaixo:

Item

RAFAELA LOSI PREFEITA MUNICIPAL

02

Itinerário

Valor por KM (R$)

Linha Dois (02)

3,80

Novo Valor com Reajuste

Decisão sobre o recurso apresentado pela empresa TOPOGRAFIA IGUAÇU LTDA.
__________________

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 14 de JUNHO de 2021, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

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

NOME

ASSUNTO

DATA

AUTORIZA
PAGAMENTO
VERBA
11/06/2021
INDENIZATÓRIA COVID
A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 14 de junho de 2021, respectivamente,
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017.
773

ADA RIGON E OUTROS

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 119/2020
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 119/2020 firmado em 10/11/2020, com objeto aquisição
de gêneros alimentícios e higiene que compõem a Cesta Básica para fornecer a famílias carentes do
Município de Saudade do Iguaçu conforme Projeto Social e Parecer de Assistente Social, em
conformidade com a Lei Municipal 1172/2018 e decreto 14/2019 e suas alterações, por um
período de 12 (doze) meses, conforme PREGÃO PRESENCIAL 086/2020. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno,
CNPJ sob o nº 95.585.477/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal pelo Prefeito
Municipal Sr. DARLEI TRENTO brasileiro, casado, RG nº. 7.706.657-8 SSP/PR e CPF nº.
006.374.659-03. CONTRATADA: BUGRE COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 35.088.051/0001-00, pessoa
jurídica de direito privado, com sede a Rua Marechal Floriano, Nº 1130 B. Estrada, município de São
Miguel do Oeste - Estado de Santa Catarina - CEP: 89.900-000 neste ato representada legalmente
por IVONI PAULINA BOFF portadora do CPF Nº 477.163.209-04 e do RG nº 1416040. TIPO DE
ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico-financeiro dos
preços, conforme solicitação da Empresa em anexo, com base nos valores repassados pelo
fornecedor do Contratado, com fundamento no art. 65, inc. II, alínea “d”, e § 5º da Lei 8.666/93 e
demais alterações. VALOR DO ADITIVO: 234,40 (duzentos e trinta e quatro reais e quarenta
centavos). DATA DE ASSINATURA: 10/06/2021.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO Nº 055/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 017/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PLACAS DE RAIO X DR-40X DO POSTO DE
SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:
Lt
Item
Qdte
Descrição
Und.
P. Unit.
P. Total
1
1
3
Bateria 7,4v, 4Ah, DX-D40 AGFA
Unid.
5.044,50
15.133,50
PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado.
CONTRATADA: EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI CNPJ Nº.
13.573.964/0001-70
VALOR: R$ 15.133,50 (quinze mil cento e trinta e três reais e cinquenta centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até dia 30 após a entrega, mediante nota fiscal vistada pelo Secretário
Municipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.301.0011.2.009 – Serviço de atenção básica em Saúde
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.25 –Material para manutenção de bens móveis
Principal: 549
Despesa:2930
Fonte de Recurso: 303 – receitas vinculadas a saúde
Valor da dotação: R$ 15.133,50
JUSTIFICATIVA
Enquadramento no art. 24 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) que define
os casos de dispensa de licitação e dentre eles, no inciso II consta à possibilidade de ser dispensada a
licitação para compras e outros serviços até o limite de 10% do limite estabelecido na alínea “a”, do
Inciso II do art. 23 da Lei de Licitações, que presentemente está em R$ 176.000,00.
Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2021.
DARLEI TRENTO Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2021
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço
por Lote, no dia 25 (vinte e cinco) de Junho de 2021, às 10h:00min (dez) horas,
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada na comercialização de peças/materiais e prestação de serviços
destinados a consertos e reparos em geral em ar condicionados dos veículos e
vans, pertencentes a frota municipal de Itapejara D’Oeste - PR.
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min
(dez) horas do dia 25 (vinte e cinco) de Junho de 2021.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N°
037/2021, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço
eletrônico
http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes
e
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo
Telefone (046) 3526 – 8300.
Itapejara D’Oeste-PR, 09 (nove) de Junho de 2021.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2021

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço
por Item, no dia 25 (vinte e cinco) de Junho de 2021, às 14h:00min (quatorze)
horas, tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada na comercialização e telhas termoisolantes e telhas trapezoidal para
uso nas sedes dos Departamentos e Unidades pertencentes a Administração
Municipal de Itapejara D’Oeste - PR.
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 14h00min
(quatorze) horas do dia 25 (vinte e cinco) de Junho de 2021.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N°
038/2021, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço
eletrônico
http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes
e
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo
Telefone (046) 3526 – 8300.
Itapejara D’Oeste-PR, 10 (dez) de Junho de 2021.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2021
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Cláusula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul, 08 de junho de 2021
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021, DE 11 DE JUNHO
DE 2021.

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO SETIMO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 068/2017
Sétimo aditivo ao Contrato nº 068/2017, firmado em 21/06/2017, referente a locação de 01(um)
imóvel/espaço multiuso comercial, não residencial, no perímetro urbano no Município de Saudade
do Iguaçu, para atender a Secretaria de Esportes do Município para prática de taekwondo e
diversas atividades esportivas e culturais, conforme expresso no Pregão Presencial nº 60/2017.
LOCATARIO: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, estabelecida na Rua Frei Vito Berscheid, 708, nesta cidade,
representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI TRENTO, portador do CPF nº
006.374.659-03 e do RG nº 7.706.657-8. LOCADOR: CLEUSA DE FATIMA PEREIRA CPF
025.990.758-82, portadora do RG nº 14.967.227-5 pessoa física ou /jurídica de direito privado, com
sede na Rua Hiário Salvatori, município de Saudade Do Iguaçu, Estado Paraná, CEP: 85.568-000.
TIPO DO ADITIVO: prazo e valor. VALOR DO ADITIVO: Para este período estima-se um valor de R$
10.235,88 (dez mil duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO
E VIGÊNCIA: 21/12/2021. DATA DE ASSINATURA: 10/06/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO – PE 016/2021
A Comissão Especial de Licitação da entidade CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS, no
exercício das atribuições que lhe confere o Ato de Consórcio nº 161 de 08/09/2020, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/06/2021, às 09:00 horas, no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, a abertura da sessão pública conforme especificado no
Edital de Licitação PE Nº 016/2021 na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.
Informa-se que a íntegra do Edital se encontra disponível no endereço: www.conims.com.br
Objeto da Licitação: Formação de registro de preços para aquisição parcelada de materiais hospitalares,
insumos ambulatoriais, laboratoriais, hospitalares e instrumentais cirúrgicos, de acordo com as condições
e especificações constantes no presente edital, inclusive em seus anexos, notadamente o Anexo I que
vincula o Termo de Referência
Pato Branco/PR, 11 de junho de 2021.
MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
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de serem proprietários e donos do imóvel fica caracterizada pelo pagamento do
imposto municipal (IPTU) devidos e quitados desde o ano de 2004 até a presente
data. Aliado a tudo isso, a indicação, em todos os cadastros e registros, que os
Autores possuem (conta em banco, telefone, etc), tendo como endereço o objeto desta
ação de usucapião, revelam e confirmam apenas que os Autores de fato, sempre
tiveram a intenção de proprietários e donos daquele lugar. Assim, fica materializado o
animus domini exigido pela Lei, como um dos requisitos para se obter o direito à
usucapião. Nesse contexto, há que destacarmos o sentido do aninus domini praticado
pelo Autor no imóvel onde constituição seu único domicílio. O fato de haver uma
vasta prova material e documental, datadas desde o ano de 2004, todas em nome do
Autor, revelam, principalmente, pelo documento do CREA; planta topográfica; notas
e recibos de materiais de construção; planta arquitetônica; contas de água e luz;
pagamento de IPTU; cadastro em bancos, empresas de telefonia, etc; tudo isso tendo
como ÚNICO endereço, o local que é objeto de usucapião, comprova de forma
inquestionável o fato dos Autores terem não só a posse do imóvel, mas também a
vontade de serem proprietários de donos daquele lugar. Importante observar que
desde o ano de 2004, NUNCA HOUVE qualquer ato que contestasse a ocupação do
terreno pelos Autores, tanto é verdade que estes SEQUER conhecem ou alguma vez
conversaram com os Requeridos e que aparecem como proprietários registrais do
imóvel em questão. Desta forma, pode-se afirmar de forma segura e induvidosa, que a
posse dos Autores se iniciou no primeiro semestre do ano de 2004, conforme se
revela a documentação juntada. Portanto, é fácil concluir, por qualquer ponto de vista
que se olhe o caso, que o Autor cumpriu o requisito do tempo, haja vista que desde o
primeiro semestre de 2004, o Autor ocupava parte do imóvel como se proprietário o
fosse. Sendo assim, e considerando o que se estabelece no artigo 1.238 do Código de
Processo Civil, para reconhecimento da usucapião, temos que o Autor está acobertado
pelo direito estabelecido em Lei, devendo, inegavelmente ser reconhecido este direito
pelo juízo. Como visto, tanto pelo caput do artigo citado acima, como pelo seu
parágrafo único já permitem pelo lapso de tempo, o reconhecimento da prescrição
aquisitiva. Não longe disso, deve ser bem observado, que no caso em tela, os Autores,
conforme permitido pelo parágrafo único, tem a exigência legal de estar na posse
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sua moradia. Tal fato fica caracterizado, na medida em
que os Autores NÃO POSSUEM outro imóvel ou propriedade, sendo apenas aquele
terreno de posse e que eles construíram sua casa, como único bem imóvel a ser
considerado. Sendo assim, temos que todos os requisitos legais estão devidamente
demonstrados e comprovados nos autos, o que permite o pedido de usucapião, como
também fica evidente a inevitável conclusão da sua procedência. Vale observar que a
posse dos autores é mansa e pacífica, uma vez que não só pelo fato dos Autores nunca
terem qualquer contato, conversa ou informação dos antigos proprietários, tanto que
nem sabem que são, como também NUNCA foram interpelados, notificados, avisados
ou qualquer tipo de comunicação, por quem quer que seja, no tocante a essa parte do
terreno. Isso revela, que nem os antigos proprietários, nem terceiras pessoas ou
mesmo algum representante, promoveu qualquer tipo de discussão ou mesmo diálogo
quanto à existência da posse exercida diretamente pelos Autores. Aliado a isso, e
considerando o que já fora demonstrado, trazemos alguns posicionamentos
jurisprudenciais que permitem conduzir a decisão do magistrado, na mais segura
procedência desta lide. Feito isso e devidamente provado o direito dos Autores e
considerando que estes cumpriram todos os requisitos legais, temos que a presente
ação comporta deferimento pelo juízo, é esta peça processual para REQUERER: 1- A
citação dos Requeridos, destacando-se que no caso da requerida GENI BARBOSA
DA SILVA, a citação deverá ocorrer em nome de seu curador provisório, que no caso
é seu próprio marido e também requerido nestes autos; 2 – Que a citação dos
requeridos para que, querendo, contestem o feito no prazo legal, sob pena de revelia;
4-A citação do confinante, localizado na Rua Ricardo Bortolon, 138, bairro Schiavini,
município de Coronel Vivida PR, que no caso são justamente os próprios Requeridos
deste processo, já que até onde consta, são os proprietários daquele imóvel lindeiro
também. 5- Que seja suprimida a citação do confinante localizado na Avenida
Generoso Marques, 1595, bairro Schiavini, município de Coronel Vivida PR, senhor
JORGE MIZERSKI e esposa, face a declaração por eles assinada (em anexo), tudo
em conformidade com o artigo 246, §3º do CPC; 6-A citação por edital, de terceiros
incertos e desconhecidos, bem como de quaisquer interessados no presente feito, para
que também se manifestem sobre o que entenderem de direito (art. 259, I do CPC); 7Sejam intimadas as Fazendas Públicas para que se manifestem sobre o que
entenderem de direito; 8-Seja julgada totalmente procedente a presente ação,
declarando por sentença, os Autores proprietários da área de 400 metros quadrados,
com limites e confrontações descritas no memorial descritivo constantes nestes autos,
devendo esta metragem ser registrada em favor do Autor e esposa junto à matrícula nº
3163 do CRI de Coronel Vivida PR, expedindo-se o que for necessário; 9-A
condenação da parte requerida, e, de qualquer outra que venha discutir nos presentes
autos, nas custas e honorários de sucumbência que deu causa. Protesta provar o
alegado por todos os meios legais admitidos em direito, em especial o depoimento
pessoal dos Requeridos e da oitiva de testemunhas que comprovarão igualmente os
fatos narrados nesta peça. Atribui-se a causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais). Termos em que pede deferimento Coronel Vivida PR., 17/05/2021. Marcelo
Luís Vicari. Advogado. DECISÃO: 1. Citem-se os réus e confinantes pessoalmente
para que, em 15 (quinze) dias, querendo, contestem os termos da presente ação, nos
moldes do art. 246, §3º do CPC. 2. Citem-se por edital, com prazo de 30 (trinta) dias,
os eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, conforme orientação dos
artigos 259, I, e 257, III, do Código de Processo Civil. 3. Cientifiquem-se, por carta,
para que manifestem eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda
Pública da União, do INCRA, do Estado e do Município, encaminhando-se a cada
ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram, nos termos do artigo 943 do
mesmo diploma. 4. Cientifique-se também o representante do Ministério Público para
que manifeste interesse no feito, em 15 (quinze) dias. 5. Após, intime-se a parte
autora para que apresente impugnação à contestação, em 15 (quinze) dias. 6. Na
sequência, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem
produzir, justificando a pertinência e necessidade do ato, sob pena de indeferimento,
em 15 (quinze) dias. 7. Certificando o cumprimento de todas as diligências acima,
voltem-se os autos conclusos para saneamento. 8. Intime-se. Diligências necessárias.
Coronel Vivida, datado e assinado digitalmente. Carlos Gregorio Bezerra Guerra Juiz
de Direito. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Coronel Vivida, aos oito dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um. Eu Ana Maria Schulz Auache,
auxiliar juramentada, digitei e conferi.

CARLOS GREGÓRIO BEZERRA GUERRA
Juiz de Direito/Assinatura Digital
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CÃMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PORTARIA Nº 27, DE 11 DE JUNHO DE 2021
O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e com fulcro nas disposições contidas no inciso XXI do artigo 31 da Resolução n° 1, de 8 de janeiro
de 2014 (Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal);
Considerando a Resolução nº 11, de 23 de agosto de 2012, que estabelece Normas de
Administração de Bens Móveis Permanentes e de Material de Consumo da Câmara Municipal de Pato
Branco;
Considerando o Relatório de Inservibilidade de Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Pato
Branco, de 9 de junho de 2021, emitido pela Comissão de Levantamento e Reavaliação do Patrimônio,
nomeada através da Portaria n° 18, de 24 de março de 2021,
R E S O L V E:
Art. 1º Encaminhar para a Prefeitura Municipal de Pato Branco os equipamentos:
I - Bens inservíveis (ociosos / recuperáveis) enquadrados nos incisos I e II, do art. 36, da
Resolução nº 11, de 23 de agosto de 2012:
Placa

Mariopolis-PR, 04 de junho de 2021;

______________________________
Waldir Fabbris
Diretor Presidente

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
A Mecânica Industrial NLB Ltda. torna público que recebeu do IAT
renovação da Licença de Operação, para atividades de Fábrica de máquinas e
equipamentos para Industria de alimentos bebidas e fumo, peças e acessórios
empresa, sob nº 240673-R2, válida até 11/06/2027, implantada na rua senador
Atílio Fontana, 1777 Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
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:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

95/2021
49/2021 - IL
Inexigibilidade de licitação
11/06/2021
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de realocação de
impressora DRY (Raio X), incluso frete, desinstalação e instalação, para o Centro
Regional de Especialidades – Chopinzinho/PR, Rua Santiago Dantas, nº 4826, Centro,
CEP 85560-000.

f) Fornecedores Vencedores:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZP LWVT7 PVPXJ 4M5AY
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Edição nº 7908

O presidente da Cooperativa Vinícola São Francisco de Sales, pessoa jurídica
estabelecida na Rodovia PRT 280, Km 122, em Mariópolis-PR, inscrita no CNPJ/MF:
06.012.133/0001-64, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca
os senhores associados, que nesta data somam 48 (quarenta e oito), para reunirem-se em
Assembléia Geral Extra-ordinária, a ser realizada no dia 16 de junho de 2021, ás 07:00
(sete) horas, na sede da Cooperativa, localizado na Rodovia PRT 280 KM 122, nesta
cidade de Mariópolis, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados; em segunda convocação, ás 08:00 (oito) horas, com a presença da metade dos
associados, mais um, e, em terceira e última convocação, ás 09:00 (nove) horas, com a
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM
DO DIA:
1 – Apresentação de proposta para concorrer no programa Coopera Paraná:
a) Definição do objeto a inscrever no Programa;
b) demais assuntos pertinentes, de interesse social;

UNIVEN HEALTHCARE LTDA.

Total fornecedor:
Total geral:

.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Dispensa de Licitação nº 37/2021, Processo nº 87/2021.
PARTES: Município de Pato Branco e AVIVE GESTAO DE
SERVICOS MEDICOS LTDA. OBJETO: Contratação emergencial,
temporária, de caráter excepcional, de empresa para disponibilizar
profissionais, para atuar na unidade de pronto atendimento UPA 24h e
estruturas de atendimento COVID no município, de maneira célere no
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia
da COVID-19, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde VALOR R$ 229.098,24 DOT. ORÇ Para suporte das despesas será
utilizada a seguinte Dotação Orçamentária: 103020043.2.278000
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
24hs 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –
PESSOAL - 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
- PESSOA JU 2692 Fonte 303 Saúde/percentual vincu. s/receita imposto
– (2692 – 16442).DISPENSA DE LICITAÇÃO: De acordo com a Lei
8.666/93, em seu artigo 24, inciso IV Pato Branco, 11 de Junho de 2021.
Robson Cantu – Prefeito. Lilian Cristina Brandalise Secretária Municipal
Saúde.

.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
EXTRATO CONTRATO Nº 47/2021 - PROCESSO N° 86/2021.
PARTES: Município de Pato Branco e PRÉ- MOLDADOS SÂO
CRISTOVÃO LTDA –. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para construção do barracão metálico para triagem
de COVID-19 – destinado a UPA24H, conforme projeto e
memorial descritivo, contemplando mão de obra e material para
execução dos serviços com área total de 150,00m², atendendo às
necessidades da Secretaria de Saúde e Secretaria de Engenharia.
VALOR: R$ 148.297,48 PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 Dias.
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º
(décimo quinto) dia útil após a entrega e instalação do produto
solicitado, mediante emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada
pelo Gestor, Fiscal do contrato e pela Comissão de Recebimento
de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: 103020043.2.278000
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hs - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS – PESSOAL - 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E
INSTALACOES 2696 Fonte 0 Recursos Ordinários (2696 –
16425). FISCAL: Patricia Vicenzi dos Santos, matrícula nº
11304-2/1. Pato Branco, 11 de Junho de 2021. Robson Cantu –
Prefeito. Ciro Trombeta – Representante Legal.

Estado de Conservação /
Motivo Transferência

Mesa redonda de cedro

Bom / Ocioso

443

Escrivaninha em “L”

Bom / Ocioso

705

Fogão de embutir marca Fischer 2 bocas

Bom / Ocioso

735

Computador Inter

Bom / Ocioso

736

Computador Inter

Bom / Ocioso

740

Computador Inter

Bom / Ocioso

741

Computador Inter

Bom / Ocioso

744

Computador Inter

Bom / Ocioso

746

Computador Inter

Bom / Ocioso

1028

Computador Intel Core

Bom / Ocioso

1073

Tapete de tecido

Bom / Ocioso

1074

Tapete de tecido

Bom / Ocioso

1076

Tapete de tecido

Bom / Ocioso

1077

Tapete de tecido

Bom / Ocioso

1079

Tapete de tecido

Bom / Ocioso

1082

Notebook Aspire

Bom / Ocioso

1083

Notebook Aspire

Bom / Ocioso

1085

Notebook Aspire

Bom / Ocioso

1087

Notebook Aspire

Bom / Ocioso

1088

Notebook Aspire

Bom / Ocioso

1121

Computador Inter

R$ 3.714,10
R$ 3.714,10

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Dispensa de Licitação nº 36/2021, Processo nº 86/2021.
PARTES: Município de Pato Branco e PRÉ- MOLDADOS SÂO
CRISTOVÃO LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada
para construção do barracão metálico para triagem de COVID-19 –
destinado a UPA24H, conforme projeto e memorial descritivo,
contemplando mão de obra e material para execução dos serviços com
área total de 150,00m², atendendo às necessidades da Secretaria de
Saúde. VALOR R$ 148.297,48 DOT. ORÇ 103020043.2.278000
Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
24hs - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –
PESSOAL - 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2696 Fonte
0 Recursos Ordinários (2696 – 16425). DISPENSA DE LICITAÇÃO: De
acordo com a Lei 8.666/93, em seu artigo 24, inciso IV Pato Branco, 11
de Junho de 2021. Robson Cantu – Prefeito. Lilian Cristina Brandalise
Secretária Municipal Saúde.

Descrição do Item

51

Placa

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Atendimento aos Municípios Consorciados
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0
PAULO HORN
Presidente

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZP LWVT7 PVPXJ 4M5AY

EDITAL DE CITAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E
DESCONHECIDOS
Prazo: 30 dias
PODER JUDICIÁRIO

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVZP LWVT7 PVPXJ 4M5AY

PROJUDI - Processo: 0000869-73.2021.8.16.0076 - Ref. mov. 40.1 - Assinado digitalmente por Carlos Gregorio Bezerra Guerra:17637
10/06/2021: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: EDITAL

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CORONEL VIVIDA-PR
CARTÓRIO DO CÍVEL E ANEXOS
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Publicações legais

Bom / Ocioso
Descrição do Item

Estado de Conservação /
Motivo Transferência

1182

Balcão

Bom / Ocioso

1197

Computador com processador 2.8 G

Bom / Ocioso

1241

Computador Intel 1155

Bom / Ocioso

1251

Gabinete Wisecase

Bom / Ocioso

1270

CPU 3.30 GHz,memória 4 GB

Bom / Ocioso

1272

CPU 3.30 GHz, HD 500 GB

Bom / Ocioso

II - Bem inservível (antieconômico) enquadrado no inciso III, do art. 36, da Resolução nº 11,
de 23 de agosto de 2012:

Número da
Placa

Descrição do Item

308

Máquina de calcular Olivetti

418

Microfone profissional

431

Impressora HP 5550

524

Climatizador de ar 7.000 BTU’S, split

528

Climatizador de ar 7.000 BTU’S, split

532

Climatizador de ar 7.000 BTU’S, split

539

Climatizador de ar, split

544

Climatizador de ar 18.000 BTU’S, split

710

Monitor LCD Samsung

1094

Calculadora Sharp

1095

Calculadora Sharp

1101

Climatizador de ar 7.000 BTU’S, split

1107

Calculadora Sharp

1126

Monitor LCD Samsung

1128

Monitor LCD Samsung

1263

HD Seagate Barracuda 500 GB

1280

Microcomputador NTC, processador Intel I5

1359

HD externo, Seagate

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, aos 11 dias do mês de junho de 2021.
Joecir Bernardi
Presidente

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
EXTRATO CONTRATO Nº 48/2021 - PROCESSO N° 87/2021.
PARTES: Município de Pato Branco e AVIVE GESTAO DE
SERVICOS MEDICOS LTDA –. OBJETO: Contratação
emergencial, temporária, de caráter excepcional, de empresa para
disponibilizar profissionais, para atuar na unidade de pronto
atendimento UPA 24h e estruturas de atendimento COVID no
município, de maneira célere no enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, atendendo
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde VALOR: R$
229.098,24 PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 Dias. PAGAMENTO: O
pagamento será efetuado mensalmente até o 5º (quinto dia) dia
após a entrega do produto/execução do serviço, mediante
apresentação de Laudo de recebimento, apresentação da
respectiva nota fiscal/fatura com discriminação resumida do
equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato,
não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pela
Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: Para
suporte das despesas será utilizada a seguinte Dotação
Orçamentária: 103020043.2.278000 Manutenção das Atividades
da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU 2692 Fonte 303 Saúde/percentual vincu.s/receita
imposto – (2692 – 16442).FISCAL: Felipe Balém Borges da
Silva, matrícula nº 7537-0/1.Pato Branco, 11 de Junho de 2021.
Robson Cantu – Prefeito. Thiago de Castro Silveira –
Representante Legal.

B4

Publicações legais

Edição nº 7908
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.934, DE 11 DE JUNHO DE 2021
Estabelece adequações às medidas restritivas
destinadas ao combate ao contágio pelo Novo
Coronavírus.
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei;
Considerando que a dinamicidade da Pandemia da COVID-19 exige avaliação permanente e criteriosa
dos dados epidemiológicos do Município, sem descuidar de todos os interesses da população de Pato Branco,
com preponderância da vida e da saúde;
Considerando a competência da Secretaria Municipal da Saúde para fazer o diagnóstico sobre o avanço
da contaminação e a capacidade de operação do Sistema de Saúde;
Considerando a situação atual e as especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 no
Município de Pato Branco, conforme o Informativo Epidemiológico de 11 de junho de 2021, da Secretaria Municipal
de Saúde;
Considerando que a taxa de letalidade da Covid-19, no município de Pato Branco encontra-se
atualmente em 2,04, abaixo das taxas do Estado do Paraná, correspondente a 2,44 (fonte:
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/informe_epidemiologico_
10_06_2021.pdf)e do Brasil, correspondente a 2,80 (fonte: https://covid.saude.gov.br/);
Considerando que atualmente a taxa de transmissão (Rt) da COVID-19 no Município de Pato Branco
corresponde atualmente a 0,56, sendo que no Estado do Paraná é de 0,91 e do Brasil é de 0,98;
Considerando que o art. 30, I e II, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios
para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber;
Considerando que a Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal prevê que “é competente o
Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”;

DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Ficam instituídas as seguintes medidas, no âmbito do Município de Pato Branco, que vigorarão a
partir da 0h do dia 12 de junho de 2021 e por tempo indeterminado.
CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 2º Durante o período de vigência deste Decreto, as atividades e estabelecimentos ficarão
autorizados a funcionar de acordo com as regras estabelecidas neste instrumento normativo, nos seguintes
horários:
ATIVIDADES
DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
I.
Indústria e construção civil
Conforme regulamentação do setor
Comércio e locação de materiais e De segunda a sexta-feira: a partir das 7h até às 19h
II.
equipamentos para a indústria
Sábado: a partir das 7h até às 12h
III.
Supermercados, mercearias, açougues e afins De segunda a domingo a partir das 8h até às 21h.
IV.
Panificadoras
De segunda a domingo: a partir das 6h até às 22h
V.
Bancos, Cooperativas de Crédito e Lotéricas
Conforme regulamentação do setor
VI.
Consultórios e Clínicas da área de saúde
De segunda a sábado: a partir das 7h até às 20h
VII.
Farmácias e Laboratórios de análises clínicas
De segunda a domingo, em horário livre
VIII.
Funerárias
De segunda a domingo, em horário livre
Salões de Beleza, Barbearias, clínicas de
IX.
De segunda a sábado: a partir das 7h até às 21h
estética e afins
X.

Academias de ginástica, musculação e afins

XI.

Escritórios profissionais

XII.

Concessionárias e garagens de veículos
Lojas de materiais de construção, elétricos e
tintas
Lavagem de veículos
Oficinas mecânicas, auto elétricas e lojas de
autopeças

XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Comércio em geral

XVII.

Correio

XVIII.

Restaurantes, lanchonetes, bares, sorveterias,
food trucks, take away (retirada no balcão),
drive in e drive thru e afins

XIX.

Delivery

XX.

Lojas de conveniência

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

Lojas de departamentos
Borracharias e recapadoras
Órgãos Públicos, Tabelionatos e Cartórios
Instituições de Ensino
Postos de Combustíveis
Parques, pistas de caminhada, centros
esportivos e afins

XXVI.

De segunda a sábado: a partir das 6h até às 22h
De segunda a sábado, poderão funcionar com
ampliação do horário de funcionamento, visando
facilitar o fluxo dos serviços e o atendimento
escalonado de pessoas, limitado o fechamento às
20h
De segunda a sábado: a partir das 8h até às 20h
De segunda a sexta-feira: a partir das 7h30min até às
18h. Sábado: a partir das 8h até às 12h
De segunda a sábado: a partir das 7h até às 20 h
De segunda a sexta-feira: a partir das 7h até às 18h
Sábado: a partir das 8h até às 12h
De segunda a sexta-feira: a partir das 9h até às 19h
Sábado: a partir das 8h até às 16h
Conforme regulamentação do órgão competente
De segunda a domingo: a partir das 7h até às 22h. O
uso de calçadas por estes estabelecimentos deve
obedecer ao disposto na Lei Municipal nº 3.961, de
18 de dezembro de 2012.
De segunda a domingo: a partir das 7h até às 24h,
com exceção de serviços entrega de medicamentos,
que poderão funcionar 24h
De segunda a domingo: a partir das 5h até às 22h,
vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local
De segunda a domingo: a partir das 9h até às 21h
De segunda a domingo: a partir das 7h até às 22h
Conforme regulamentação do órgão competente
Em seus horários regulares de funcionamento.
Conforme regulamentação do setor
De Segunda a Domingo das 6h às 22h

De Segunda a Domingo, das 6h às 22h, observado o
disposto no art. 9º deste Decreto
De segunda a sexta-feira: a partir das 7h até às 19h
Sábado: a partir das 8h até às 16h
XXVIII. Petshops e clínicas veterinárias
Domingo: permitida a abertura apenas de clínicas
veterinárias para atendimento de emergências.
Poderão funcionar com ampliação do horário de
funcionamento, visando facilitar o fluxo dos serviços e
XXIX.
Demais atividades/estabelecimentos
o atendimento escalonado de pessoas, limitado o
fechamento às 22h
Art. 3º As atividades e estabelecimentos definidos nos incisos III, IV, V, VI, VII, IX, XVI, XVII, XX, XXI e
XXIII do art. 2º deste Decreto poderão funcionar com a observação das seguintes medidas de segurança:
I - ocupação máxima de 30% (trinta por cento) da capacidade de público estabelecida no Alvará de
Funcionamento;
II - placa indicativa na entrada, informando a capacidade máxima do local de acordo com o estipulado
no inciso I, sendo que é de responsabilidade do estabelecimento garantir que apenas a quantidade informada
adentre ao local;
III - organizar filas dentro e fora do estabelecimento, com entrada apenas mediante fornecimento de
senhas, mantendo-se a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre as pessoas;
IV - os caixas deverão funcionar de forma intercalada ou com anteparos que garantam a proteção de
clientes e funcionários;
V - aferição de temperatura e aqueles em estado febril (acima de 37,5ºC) não poderão adentrar no
estabelecimento.
Parágrafo único. Para os estabelecimentos citados nos incisos III e V do artigo 2º é proibida a entrada
de mais de uma pessoa por núcleo familiar.
Art. 4º As instituições públicas e privadas de ensino funcionarão observando o disposto no Decreto
Municipal nº 8.857, de 18 de fevereiro de 2021.
Art. 5º As igrejas e os templos de qualquer culto devem observar a Resolução nº 440, de 30 de abril de
2021, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que regulamenta a realização das atividades religiosas de
qualquer natureza.
Art. 6º Bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e afins poderão funcionar observando as
disposições da Portaria nº 02, de 15 de abril de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde, com as alterações da
Portaria nº 04, de 27 de maio de 2021.
Art. 7º Ficam permitidas atividades coletivas culturais ou esportivas de equipes profissionais ou
amadoras de alto rendimento, mediante a observância de regras de segurança estabelecidas em protocolo
aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal.
Art. 8º As academias de ginástica, musculação e afins poderão funcionar com observância de 1 (uma)
2
pessoa a cada 15 m (quinze metros quadrados) de área do estabelecimento, bem como o disposto na Portaria nº
03/2020, da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 9º Clubes sociais ou recreativos poderão funcionar apenas para a prática de atividades esportivas,
com observância das regras de segurança estabelecidas em protocolo aprovado pela Vigilância Sanitária
Municipal, ficando proibida a utilização de áreas de lazer.
XXVII.

Clubes Sociais ou recreativos

Art. 10. Os velórios e sepultamentos devem observar as medidas de segurança estabelecidas em ato
normativo da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco.
Art. 11. O transporte público funcionará obedecendo às seguintes regras:
I - linhas industrias deverão operar com a capacidade máxima de 85% (oitenta e cinco por cento) de
lotação;
II - as demais linhas deverão operar com a capacidade máxima de 70% (setenta por cento) de lotação.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, as concessionárias de transporte coletivo deverão operar com
a capacidade máxima de veículos, mediante a elaboração de cronograma de atendimento a ser definido em
conjunto ao DEPATRAN.
§ 2º Fica suspensa a gratuidade da tarifa aos idosos, maiores de 60 (sessenta) anos, no transporte
público coletivo durante o período de vigência deste Decreto.
Art. 12. O funcionamento dos demais estabelecimentos não previstos nos artigos anteriores deverão
obedecer às normas de segurança sanitárias estabelecidas na legislação vigente.
Art. 13. Ficam suspensas as seguintes atividades/estabelecimentos:
I - teatros, shows, espetáculos, festas e demais eventos de qualquer natureza que acarretem a
aglomeração de pessoas;
II - campings, recantos, parques aquáticos e áreas de lazer de clubes, associações e entidades afins;
III - festas em residências ou condomínios que gerem aglomeração de pessoas;
IV - visitas às instituições de acolhimento;
V - boates, casas noturnas e afins.
VI – consumo nas tabacarias, sendo permitida somente a venda dos produtos.
Art. 14. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas a partir das 22 horas até às 5 horas, estendendose a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais, inclusive na modalidade delivery ou drive thru.
Art. 15. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo,
inclusive lotes baldios, em qualquer horário.
CAPÍTULO III
DO TOQUE DE RECOLHER
Art. 16. Fica proibida a circulação de pessoas e veículos em espaços e vias públicas no período das 22
horas às 5 horas.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em
razão de serviços e atividades essenciais definidos no art. 3º do Decreto Municipal nº 8.866, de 26 de fevereiro de
2021, e na Lei Estadual nº 20.506, de 26 de fevereiro de 2021.
CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES
Art. 17. O descumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto sujeitará o infrator às
penalidades e sanções previstas no Capítulo V do Decreto Municipal nº 8.852, de 29 de janeiro de 2021.
Art. 18. Este Decreto tem vigência a partir da 0h do dia 12 de junho de 2021, podendo ser revisto a
qualquer momento de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Art. 19. Ficam revogados o Decreto nº 8.898, de 13 de abril de 2021, e o Decreto nº 8.926, de 27 de
maio de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 11 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2021
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e J.F. TEIXEIRA
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/MF: 02.471.109/0001-32. Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de coluna a gás (pistão) para cadeiras visando atender às necessidades da Câmara
Municipal de Pato Branco. Valor: O valor unitário da coluna a gás é de R$ 60,00 (sessenta reais),
perfazendo um total estimado de R$ 900,00 (novecentos reais), relativos à quantidade estimada de 15
(quinze) unidades. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da sua
publicação, sem prejuízo da garantia do fornecedor, e não poderá ser prorrogado. Dotação:
136/3.3.90.30.25.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis. Origem: Este contrato é
originário da Dispensa de Licitação nº 31/2021, nos termos do art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993,
conforme justificativas constantes do processo nº 54/2021. Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de
Pato Branco, Estado do Paraná, para dirimir questões relativas ao presente contrato. Local, data e
assinatura: Pato Branco, 10 de junho de 2021. Joecir Bernardi - Contratante e Arthur Teixeira Contratada.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato Contrato N° 2929/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: CMM Assessoria Tributária e Projetos Ltda – EPP, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 27.015.954/0001 – 24.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos
Federais a Fundo Perdido ou por meio de financiamentos e Gestão de
Convênios da administração municipal com os diversos ministérios,
secretarias e órgãos do Governo Federal e ao Governo Estadual;
treinamento, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de
Ações Articuladas – PAR do FNDE, serviços de Prestação de Contas
nos sistemas específicos e disponibilização de sistema de informações
via web e site móbile (licenciamento) para gestão, monitoramento,
acompanhamento e orientações dos programas do Governo Federal e
Estadual, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços Nº
004/2021.
Valor do Contrato: R$ 64.788,00 (Sessenta e quatro mil, setecentos e
oitenta e oito reais).
Vigência: De 11 (onze) de Junho de 2021 até 11 (onze) de Junho de
2022.
Data do Contrato: 11 (onze) de Junho de 2021.

DIÁRIO DO SUDOESTE
12 e 13 de junho de 2021

