ANO XXXVI
Nº 7904

HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ
PATO BRANCO, TERÇA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2021 | diariodosudoeste.com.br | @diariodsudoeste

R$ 2,50
Rodinei Santos

Pato Branco é o município do Sudoeste
com maior repasse líquido em 2021
Até ontem, o valor destinado aos cofres do Município é de R$ 36.414.215,23. O maior repasse é de ICMS, seguido
de IPVA, segundo o Portal da Transparência do Governo do Paraná. Em segundo lugar no ranking aparece
Francisco Beltrão, com o recebimento de R$31.837.944,78. O município que menos teve repasse, até agora, é
Pinhal de São Bento, com R$ 917.772,93. PÁG. 6

POLÍTICA
Emenda na lei inclui profissionais de
línguas no plano de vacinação PÁG. 2

ASSOCIAÇÃO ESTIMULA O ESPORTE FEMININO
EM CHOPINZINHO

Reprodução/Assessoria

CIDADE
Sobe para 11 o número de idosos do Lar
São Vicente de Paulo com covid-19 PÁG. 4
REGIONAL
Três municípios da região têm boa
avaliação de vacinação pelo TCE PÁG. 7
SEGURANÇA
Homem morre em acidente de
trabalho em Pato Branco PÁG. 13

Além do futsal, a Associação Chopinzinhense de Esporte Feminino (ACEF) mantém
equipes de vôlei de praia, futvôlei e corrida de rua. PÁG. 14

Dois Vizinhos inaugura hospital de
campanha para pacientes com covid-19
Serão realizados no local o atendimento de pacientes suspeitos e
positivados, com quadro leve e intermediário de covid-19. PÁG. 9
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Emenda na lei inclui profissionais de línguas
no plano de vacinação
AssessoriA/CMPB

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

O Legislativo de Pato
Branco aprovou em segunda votação, na sessão dessa segunda-feira (7), o Projeto de Lei Ordinária nº 82
de 2021, de autoria do vereador Romulo Faggion (PSL),
que inclui professores e funcionários dos estabelecimentos públicos e privados
da educação básica e do ensino superior na segunda
fase do grupo prioritário do
plano da vacinação contra o
covid-19, em Pato Branco.
Porém, os vereadores
precisaram votar também
nessa sessão – e aprovaram
por unanimidade – a Emenda nº 12 de 2021, referente a Emenda Modificativa n°
1 do Projeto de Lei Ordinária nº 82 de 2021, para incluir os profissionais das escolas de idiomas na matéria.
O texto da Emenda n°1
modifica a redação do artigo
1º do referido PL, que passa a vigorar com o seguinte
teor: “Art. 1º Esta Lei inclui
os professores e funcionários dos estabelecimentos
públicos e privados da educação básica e do ensino superior e profissionais de línguas na 2º fase do grupo
prioritário do Plano de Operacionalização da vacinação
contra a covid-19 do Município de Pato Branco”.
A Emenda Modificativa n°1 é de autoria dos vereadores Claudemir Zanco
(PL), Dirceu Luiz Boaretto
(Podemos), Lindomar Rodrigo Brandão (DEM), Marcos
Junior Marini (Podemos),
Maria Cristina de Oliveira

ro de leitos e, assim, do cuidado em saúde”, justificou.

Informativo diário
de vacinação

A emenda modificativa que inclui profissionais de línguas no plano de vacinação foi aprovada nessa segunda-feira (7)

Rodrigues Hamera (PV) e
Romulo Faggion (PSL).

Aval do Estado

No entanto, para que
a Secretaria Municipal de
Saúde de Pato Branco possa
cumprir essa lei assim que
ela entrar em vigor, segundo anunciado na sessão dessa segunda-feira (7), é preciso receber a indicação do
governo do Estado.
Por isso, os vereadores
Claudemir Zanco (PL), Dirceu Luiz Boaretto (Podemos), Eduardo Albani Dala
Costa (MDB), Joecir Bernardi (PSD), Lindomar Rodrigo Brandão (DEM), Marcos
Junior Marini (Podemos),
Maria Cristina de Oliveira

Rodrigues Hamera (PV), Romulo Faggion (PSL) e Thania Maria Caminski Gehlen (DEM), protocolaram o
Requerimento nº 602 de
2021, que requer ao Secretário Estadual de Saúde do
Paraná, Beto Preto, para que
professores e funcionários
dos estabelecimentos públicos e privados da educação
básica e do ensino superior
e profissionais de línguas
sejam incluídos na segunda
fase do grupo prioritário do
plano estadual de vacinação
contra o covid - 19.

Hospital de
campanha

Na sessão dessa se-

gunda-feira (7), o vereador
Claudemir Zanco (PL) também protocolou a Indicação nº 251 de 2021, que indica ao Executivo Municipal
para que o município levante um hospital de campanha para suprir a demanda
de internações por coronavírus, como está sendo feito
em Dois Vizinhos.
Segundo o vereador,
o local funcionará exclusivamente para atendimento
covid-19, com leitos todos
equipados para atender pacientes intermediários com
o vírus.
“Os hospitais de campanha são centros de assistência médica construídos durante emergências de saúde

pública, como a atual pandemia. Apresentam caráter
temporário e geralmente
são erguidos em locais não
convencionais. Seu principal
alvo são pacientes que não
necessitam de atendimento
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas que tem
um quadro de saúde que impossibilita sua recuperação
em domicílio, neste caso os
pacientes no quadro intermediário. Com o surgimento
de uma doença que ocasiona uma explosão de casos
tão intensa, os sistemas de
saúde podem entrar em crise rapidamente. Dessa forma, os hospitais de campanha são uma alternativa
para a ampliação do núme-

Também foi protocolado junto à Casa de Leis a Indicação nº 252 de 2021, de
autoria do vereador Marcos
Junior Marini (Podemos),
que indica ao Executivo Municipal que seja criado um
informativo diário (boletim)
sobre a vacinação no município, incluindo os indicadores listados nesta indicação.
A indicação, segundo
Marini, busca possibilitar
o acompanhamento da vacinação em Pato Branco, a
partir de um boletim diário
contendo indicadores agrupados em duas sessões.
“Primeira sessão contendo dados gerais, com
número de doses recebidas, relativas a 1ª e a 2ª
doses; o número de doses
aplicadas (1ª e 2ª doses);
e percentual da população
vacinada (1ª e 2ª doses). Segunda sessão com demonstrativo dos grupos vacinados, incluindo número de
doses aplicadas (1ª e 2ª doses) por grupos prioritários,
contendo faixa etária, atividade profissional e comorbidade”, destacou.
A justificativa do vereador para a indicação são os
inúmeros pedidos da população, pois “percebe-se uma
certa dificuldade no acompanhamento do plano de
imunização no município.
Nesse sentido, a criação desse instrumento informativo
possibilitará maior transparência para população”.

Vereadores pedem viaduto para melhoria do tráfego de veículos
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Os vereadores Dirceu
Luiz Boaretto (Podemos) e
Marcos Junior Marini (Podemos) assinaram em conjunto o Requerimento nº

576 de 2021, apresentado
na sessão ordinária do dia
31 de maio, da Câmara Municipal de Pato Branco.
O requerimento em
questão requer ao Executivo Municipal que tome as
medidas cabíveis junto ao

Governo do Estado do Paraná e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), para
edificação de um viaduto
no Trevo da Guarani, visando a melhoria do tráfego de
veículos.

Os vereadores destacaram no documento que
sabem da importância de
haver mecanismos que
“possibilitem a locomoção
dos cidadãos com segurança e fluidez. Porém, não é de
hoje que enfrentamos dificuldades de locomoção no
Trevo da Guarani. Embora
algumas melhorias tenham
sido realizadas, não foram
o suficiente para dar fluidez
ao trânsito intenso na região, ocasionando engarrafamento principalmente nos
horários de pico”.
Diante das inúmeras reclamações recebidas, afirmam os vereadores, “ressaltamos a importância da
edificação de um viaduto

no local, visto que o mesmo
proporcionará aos usuários
da via uma locomoção mais
rápida, segura e com fluidez,
contribuindo dessa maneira
com o crescimento de nosso
Município”.

Faixa elevada

O vereador Dirceu Boaretto também protocolou
o Requerimento nº 568 de
2021, requerendo ao Executivo Municipal a implantação de uma faixa elevada
na rua Ivaí, no bairro Jardim
Floresta, em Pato Branco.
A justificativa do vereador para a solicitação é que
“no local há uma bifurcação
da via ligando a rua lvaí à BR
158 e a rua lvaí com a rua

Terezinha Duarte, permitindo acesso ao bairro Jardim
Floresta, e por consequência aos demais bairros nas
proximidades. Ocorre que
nesta via os condutores empregam alta velocidade, podendo dessa maneira ocasionar inúmeros acidentes,
visto que há nas proximidades deste local uma instituição de ensino, e para
ter acesso à escola as crianças necessitam atravessar a
via. Com isso ficam expostas ao risco de acidentes,
haja vista que os condutores trafegam em alta velocidade, sendo registrado inclusive acidente com vítima
fatal no local, devido à alta
velocidade”.
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PSD e PP juntos em 2022
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DIVULGAÇÃO

Da Redação ADI-PR Curitiba

jornalismo@adipr.com.br

Temas eleitorais

A Câmara dos Deputados promove uma comissão geral na
quarta-feira (9), com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Luís Roberto Barroso. O objetivo é debater duas propostas de emenda à Constituição em discussão na Câmara que tratam de temas eleitorais: a PEC que proíbe eleições próximas a feriados, e a PEC que prevê a adoção de urnas eletrônicas que permitam
a impressão dos votos para possibilitar a auditagem das eleições.

Repasse

A Secretaria de Estado da Fazenda já repassou aos municípios paranaenses R$ 4,6 bilhões no acumulado de 2021 (janeiro
a maio). Este valor representa um aumento de 19% em relação
ao mesmo período do ano passado. Só no mês de maio foram
transferidos aos cofres públicos das prefeituras aproximadamente R$ 714 milhões.

Repasse II

As transferências são parcelas das receitas estaduais que devem ser repassadas aos municípios. Dentre elas, destacam-se o
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Fundo de Exportação (FPEX) e royalties do petróleo.

Polo tecnológico

Encontro que marcou o aproximação dos partidos foi no Palácio Iguaçu

Assessoria
A presidente estadual
dos Progressistas, deputada
Maria Victória, e o governador Ratinho Jr se reuniram
nesta segunda-feira (7) para
selar a união do PSD e do PP
para 2022.
O encontro no Palácio
Iguaçu contou com a presença da ex-governadora
Cida Borghetti; do prefeito
de Londrina, Marcelo Belinati; do deputado federal e

líder do Governo Bolsonaro
na Câmara Ricardo Barros;
do deputado estadual Luiz
Carlos Martins; do ex-deputado federal Dilceu Sperafico; do secretário-geral do
PP-PR, Daniel Cordeiro; do
vice-governador Darci Piana e dos secretários estaduais João Carlos Ortega e
Guto Silva.
A aliança entre os dois
partidos é vista como natural, uma vez que ela

ocorreu em vários municípios em 2020. Há consenso entre as duas siglas de
que o clima de estabilidade política alcançado pelo
Paraná deve ser priorizado em torno de uma aliança que seja melhor para o
Estado.
O PP adiantou ao governador Ratinho Jr que pretende um espaço na chapa
majoritária (vice ou senado).
Entre os nomes possíveis

estão o prefeito de Londrina Marcelo Belinatti, Dilceu
Sperafico, Maria Victoria,
Luiz Carlos Martins e o ex-prefeito de Maringá, Silvio
Barros II.
Ricardo Barros pretende buscar um novo mandato na Câmara Federal e Cida Borghetti disse
que não disputará as eleições, pois quer se dedicar
ao cargo de conselheira na
Itaipu Binacional.

Atos antidemocráticos: PF quer investigar tentativa
de obstrução de CPMI
Estadão Conteúdo
A Polícia Federal (PF)
sugeriu a abertura de uma
investigação para apurar
se apoiadores bolsonaristas tentaram obstruir os trabalhos da CPMI das Fake
News. O documento foi enviado ao Supremo Tribunal
Federal em dezembro, no
curso do inquérito dos atos
antidemocráticos.
Mensagens obtidas pela
PF apontam que membros
de um grupo de WhatsApp
batizado de “Conselheiros
do TL” tentaram convencer
a deputada federal Bia Kicis (PSL-SP) a “derrubar” a
convocação de João Bernardo Barbosa para prestar depoimento na comissão parlamentar. Apontado como
sócio do blogueiro blogueiro Allan dos Santos, dono do
portal Terça Livre, Barbosa
é descrito pela PF como a
pessoa “que paga as contas
de Allan”.

Uma das mensagens teria sido enviada por Ayres provavelmente Bruno Ayres,
segundo a PF, outro sócio
da empresa Terça Livre - em
novembro de 2019.
Os investigadores dizem
ainda que Allan teria mentido em depoimento na CPMI
das Fake News sobre a composição societária da empresa Terça Livre. “A investigação identificou que Allan dos
Santos atestou em seu depoimento que João Bernardo
Barbosa era apenas um voluntário do Terça Livre, minimizando sua participação
nos fatos. Não há clara indicação das circunstâncias,
impondo-se o aprofundamento para verificação da
repercussão”, aponta a PF.
Em outra frente, a Polícia Federal lança dúvidas
sobre o recebimento de dinheiro de monetização do
canal Terça Livre via Google. Os investigadores su-

gerem um inquérito à parte para investigar a hipótese
de “envio de valores ao exterior com a interposição de
pessoas (BBTV)”. As suspeitas surgiram durante a análise do material apreendido com Allan dos Santos na
Operação Lume.
“Identificou-se que ao
menos uma parte do dinheiro retorna ao Brasil via
Paypal, bem como por meio
de alguns pagamentos de
despesas de Allan e do site
do Terça Livre realizados
pelo sócio João Berbardo
(empresário brasileiro residente nos EUA e vinculado ao canal). Permanece a
necessidade de aprofundamento, a fim de verificar se
esses pagamentos são feitos
com valores da monetização
pagas via empresa canadense e a motivação para a interposição de pessoas físicas e jurídicas, bem como a
correta identificação do flu-

xo de monetização. Registre-se que há menção a um
processo de criação da empresa Terça Livre Internacional, que seria sediada no
exterior”, registra a PF.
O relatório da Polícia
Federal aponta que os investigadores chegaram a
formalizar uma representação para que o Google enviasse dados relacionados
a pagamentos efetuados à
BBTV, empresa estrangeira que presta consultoria a
criadores de conteúdo, possivelmente destinados ao
Terça Livre.
A PF também chegou a
tentar uma cooperação jurídica com o Canadá para
averiguar o “caminho do dinheiro”. Segundo a Polícia
Federal, o governo canadense pediu que as autoridades
brasileiras “enviem mais dados indicadores do envolvimento de Allan dos Santos
nos fatos investigados”.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou a formação do polo tecnológico e de inovação de Cornélio Procópio
com a forte participação da UTFPR (Universidade Tecnológica
Federal do Paraná) no município. A universidade, segundo ele,
acertou ao apoiar o desenvolvimento do ecossistema de inovação da cidade, que atua na formação e qualificação profissional,
com a prospecção de novos negócios para a incubadora de inovações e para o hotel tecnológico da UTFPR.

Decadência

Quase metade ̶ 30 de 69 ̶ das universidades federais
alertam que não vão conseguir chegar ao fim do ano com o orçamento atual, mesmo que todo ele seja desbloqueado. Juntas, elas reúnem mais de 500 mil dos 1,3 milhão universitários
da rede. Entre elas, estão UFRJ, UFF, UFMA, UFBA, UFPE, UFABC
e UFES. Isso significa que, em algum momento, prédios poderão
ser fechados, atividades essenciais, como pesquisas que continuam mesmo na pandemia, pararão de ser realizadas e a possibilidade de um retorno presencial ainda em 2021 é descartada. Em
algumas, até as aulas remotas podem parar.

Baixo nível

As usinas hidrelétricas do Rio Paraná e de dois de seus
afluentes, o Rio Paranaíba e o Rio Grande, enfrentaram em maio
de 2021 alguns dos piores níveis em 91 anos de medição, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). As bacias respondem, conjuntamente, por mais de uma dezena de usinas hidrelétricas que garantem 53% da capacidade de todo o sistema
elétrico no Brasil ‒ incluindo a usina de Itaipu, a maior do país, e
pelo sistema de Furnas.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Sobe para 11 o
número de idosos do
Lar São Vicente de
Paulo com covid-19

47ª Conferência do
Distrito 4640 - Gestão 2020/2021
foi realizada este final de Semana
O Distrito 4640 de Rotary International realizou nos dias 04 e 05 de junho a 47ª Conferência Distrital – Gestão
2020/2021. O evento foi transmitido de
forma on-line, através do canal no YouTube do distrito (https://www.youtube.
com/channel/UCiuTswR7qgKw8pbMLz1S37g).
A Conferência Distrital é o encontro máximo de um distrito de Rotary que serve para informar os associados dos Rotary Clubs sobre o que está
acontecendo no Rotary e distrito e oferecer uma oportunidade para conhecerem
e interagirem com outros rotarianos. É
o término do ano rotário (30/06) para
o início de outro (01/07). Na conferência, ocorrem estudos, apresentação, palestras, premiações pelas metas alcançadas, teses e propostas rotárias a serem
encaminhadas para consideração administrativa do Rotary International.
Mesmo em tempos de pandemia,

aRquivo/diáRio do sudoeste

que impossibilita que seja realizada de
forma presencial, toda a equipe do distrito, companheiros e amigos se movem para que a conferência continue
sendo um encontro da amizade, da promoção do Rotary na comunidade e da
oportunidade de rever velhos amigos e
conquistar novos, mesmo que de forma virtual.
Para o governador do Distrito 4640,
gestão 2020/2021, Edison de Castro
Pagnozzi, apesar da pandemia, o distrito ainda realizou vários projetos. “Essa
é uma forma de celebrar o nosso distrito, das nossas conquistas, projetos pensados e realizados e as entregas que realizamos durante todo o ano rotário. O
Distrito 4640 é como uma grande família, sempre tem espaço para mais gente
que queira fazer o bem àqueles que mais
precisam. E durante a Conferência Distrital, lembramos como o nosso trabalho
de Rotary é importante”.
Fotos: Reinaldo santana

Surto da doença foi identificado no sábado (5). Idosos estão em isolamento na Casa de Formação

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

47ª Conferência do Distrito 4640

No fim da tarde dessa
segunda-feira (7), a diretoria do Lar de Idosos São Vicente de Paulo emitiu uma
nota pública confirmando
que mais um morador do lar
foi testado positivo para covid-19. Com isso, subiu para
11 o número de moradores
que testaram positivo para
a doença, desde o último
sábado (5).
Do total de idosos positivados, 10 estão em isolamento na Casa de Formação
de Pato Branco, e segundo informações da diretoria, passam bem. O morador
Lírio Zucho, se encontra na
UTI, está intubado e sedado para ventilação mecânica. “Está em fase de espera
de transferência pela Central de Leitos. O Lar do Idoso São Vicente de Paulo torce por sua recuperação”, diz
a nota emitida à imprensa.
De acordo com Simone
Castro, tesoureira da entida-

de, todos os idosos instalados no Lar São Vicente de
Paulo estão imunizados com
as duas doses da vacina contra a covid-19, assim como
os funcionários que trabalham no local.
“95% dos funcionários.
Os funcionários que não estavam imunizados começaram nos últimos 30 dias,
mas nenhum deles estava positivado”, completou
Simone.
A tesoureira diz ainda
que, por conta da situação, o
Lar de Idosos recebeu equipamentos de proteção individual (EPI´s) da prefeitura para os funcionários que
estão atendendo na casa
de formação. Mas a entidade necessita de doação de
EPI´s para as equipes que
estão trabalhando no lar.
A instituição também
precisa de doações em dinheiro, pois foi necessário
ampliar as equipes de
trabalho.
Quem desejar contribuir deve entrar em conta-

to com o Lar de Idosos pelo
telefone (46) 3224-4093.
“O Lar já vinha passando
por uma situação financeira bem fragilizada a algum
tempo, e com essa questão
nós vamos ter despesas que
não estavam previstas. Se a
pessoa puder, que faça doações em dinheiro. E se quiserem fazer outras doações,
tudo é bem-vindo. A gente já quer agradecer a toda
a comunidade, a toda a sociedade, pois nós já recebemos muitas ligações, de pessoas que doaram alimentos
e aparelhos que precisávamos”, detalhou a tesoureira.

“De todos os
positivados,
10 estão em
isolamento e
passam bem, e
um está internado
na UTI”
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diariodosudoeste.com.br 8 de junho de 2021

A5

Obras da arena Meu Campinho estão em
andamento no bairro São João
AssessoriA PMPB

O bairro São
João possui
carência e a
necessidade de
espaços para
a comunidade
praticar esportes

Em outubro do ano passado, o município anunciou à construção da Arena Meu
Campinho no bairro São João, próximo à
Vila São Pedro, em Pato Branco.
As obras estão em andamento, e de acordo com o secretário municipal de Esporte e
Lazer, Alexandre Zoche a previsão da obra ser
entregue para a população é logo após a instalação da arena que será realizada por uma
empresa licitada pelo Governo do Estado.
“O Município executou a terraplenagem
e base de brita graduada, o restante, incluindo o piso em concreto armado para quadra
de basquete foi executado por empresa terceirizada no valor de R$ 31.884,73”, informa Zoche acrescentando que Pato Branco
recebeu o recurso por meio de uma emenda
do deputado estadual Luiz Fernando Guerra
Filho, no valor de R$ 470 mil para a construção da Arena Meu Campinho.
O local contará com uma quadra de
basquete com área de 362,25m² e uma
quadra de grama sintética com extensão de
1067,43m², incluindo alambrado e iluminação. “Um ambiente para praticar esportes,
encontrar os amigos, levar as crianças para
passear, praticar caminhada, se exercitar,
existem múltiplos benefícios tanto na área
esportiva como no lazer que podem ser desenvolvidas no espaço”, destaca Zoche.

O bairro São João possui carência e a
necessidade de espaços para a comunidade
praticar esportes. “A prática esportiva gera
muitos benefícios para a saúde em sua perspectiva integral, contribuindo para aumentar a qualidade de vida das pessoas, e Pato
Branco, busca oferecer opções para toda a
sua população”, avalia Zoche.
Luiz Fernando Guerra Filho define como
importante a destinação de recursos para a
comunidade do bairro São João. “A escolha
foi pelo bairro foi pelo respeito e relação afetiva que a família Guerra sempre teve para
com essa comunidade, que além da valorização do espaço urbano, serve como um instrumento de socialização, oportunidade de
lazer, ponto de encontro familiar e ocupação saudável da mente através da prática de
exercícios físicos, entretenimento e diversão.”
De acordo com o deputado, o entendimento de “que o desenvolvimento social
das crianças e jovens passa pela educação e
pelo esporte, deve ser prioritário”, e completa “com esse espaço interativo elas [crianças
e jovens] vão ficar menos tempo nas ruas ou
até mesmo na frente do computador ou celular, sem contar o distanciamento em relação ao mundo das drogas.”
Ele pontuou que, “o Meu Campinho serve ainda como uma ferramenta de revitalização da área com paisagismo, sinalização
e acessibilidade. Como sempre afirmo, acreditar no esporte, sempre foi o nosso forte.”

Qualidade de vida

Projeto Meu Campinho

Júlia Heimerdinger
julia@diariodosudoeste.com.br

“Este projeto nos Bairros São João e São
Pedro, vem para atender as necessidades
e pedidos dos moradores desses bairros, e
para que possam ter uma opção para realizar práticas esportivas coletivas”, afirma o
secretário de Esportes e Lazer.

O projeto Meu Campinho, é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio do
Programa Paraná Mais Cidades, por meio
de economia feita pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), que tem como objetivo realizar a implantação de um conjunto

de equipamentos públicos. Assim, oferecendo a oportunidade de transformar a vida da
comunidade, através da prática esportiva.
Guerra foi o parlamentar em 2020 que
menos gastou com verbas da Alep.
“Mais do que isso, a ideia é promover
uma grande melhoria na qualidade de vida
das famílias beneficiadas. Para isso, cada
Meu Campinho vai além do esporte e se torna
ponto de referência no lazer, na integração

social com os valores de família, na requalificação urbanística, nos cuidados com o meio
ambiente e na inovação”, ressalta Zoche.
O programa Meu Campinho está em desenvolvimento permanente, e acessível a todos os municípios paranaenses. “Os projetos
são moduláveis para atender as diferentes
capacidades financeiras ou a eventual limitação de espaço físico das cidades”, finaliza
o secretário municipal de Esporte e Lazer.
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Até o momento, Pato Branco é o município do
Sudoeste com maior repasse líquido em 2021
Valores Repassados aos Municípios
Acompanhamento dos Repasses aos Municípios - Visão Anual

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

A Secretaria de Estado da Fazenda já repassou aos
municípios paranaenses R$ 4,6 bilhões no acumulado
de 2021 (janeiro a maio), segundo os dados do Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro. As informações foram repassadas nessa segunda-feira (7)
pela Agência Estadual de Notícias (AEN), que também
revelou que o valor representa um aumento de 19%
em relação ao mesmo período do ano passado (R$
3.859.780.840,00).
Só no mês de maio foram transferidos aos cofres
públicos das prefeituras aproximadamente R$ 714 milhões. As transferências são parcelas das receitas estaduais que devem ser repassadas aos municípios. Dentre
elas, destacam-se o Imposto Sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS),
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), Fundo de Exportação (FPEX) e royalties do
petróleo.
Os valores são liberados às contas das prefeituras
de acordo com os respectivos Índices de Participação
dos Municípios (IPM), conforme determina a Constituição Federal de 1988.
O Portal da Transparência do Governo do Paraná
aponta Pato Branco como o município do Sudoeste com
maior repasse líquido até o momento no ano. Até ontem, o valor destinado aos cofres do Município é de R$
36.414.215,23.
O repasse bruto de ICMS corresponde a R$
24.402.468,20, enquanto que o valor líquido representa R$ 19.521.974,64; o Fundo de Exportação, de janeiro
até agora totaliza R$ 309.762,41; os Royalties do Petróleo, R$ 6.134,13 e o IPVA R$ 16.576.344,05.
Assim como em anos anteriores, é possível observar
uma maior transferência de recurso no primeiro mês do
ano. Em janeiro de 2021, a Secretaria Estadual da Fazenda repassou ao Município R$ 11.976.305,85.

Sudoeste

Com Pato Branco liderando o recebimento do retorno dos impostos, Francisco Beltrão é o segundo município com maior recebimento. De 1º de janeiro até ontem
foram R$31.837.944,78. Em seguida aparece Dois Vizinhos, com R$ 22.137.939,29; e Mangueirinha, com R$
16.278.716,05.
Na outra ponta da lista de recebimentos dos repasses está Pinhal de São Bento (a lista completa na tabela
abaixo). Até agora o município que ocupa da 42ª colocação em termos de recebimento dos recursos teve depositado em seus cofres R$ 917.772,93.
Ainda compõem a lista dos que menos receberam:
Bela Vista da Caroba, R$ 1.455.249,00; Manfrinópolis,
1.470.218,23; e Salgado Filho, R$ 1.992.237,72.

Município

Índices do
FPM

1

ICMS
Repasse
Repasse
Bruto
Líquido

Fundo de
Exportação

2

Royalties
Petróleo

3

IPVA

4

Total
Repasse
Líquido

Ampére

0,001681775

6.280.730,52

5.024.584,52

79.779,27

1.578,76

2.510.709,01

7.616.651,56

Barracão

0,000850041

3.134.198,13

2.507.358,58

39.879,82

787,74

1.255.610,16

3.803.636,30

Bela Vista da Caroba

0,000388299

1.472.983,45

1.178.386,84

18.671,36

370,29

257.820,51

1.455.249,00

Boa Esperança do
Iguaçu

0,000601271

2.334.644,83

1.867.715,96

29.503,79

587,03

333.046,84

2.230.853,62

Bom Sucesso do Sul

0,000899819

3.377.781,21

2.702.225,08

42.875,89

849,08

603.031,35

3.348.981,40

Capanema

0,002180016

9.009.583,15

7.207.666,62

112.967,39

2.266,38

2.365.168,18

9.688.068,57

Chopinzinho

0,00282474

10.478.903,39

8.383.122,80

133.224,83

2.633,88

2.988.333,23

11.507.314,74

Clevelândia

0,001744728

5.838.231,94

4.670.585,63

75.309,32

1.466,19

1.758.505,33

6.505.866,47

Coronel Domingos
Soares

0,001059554

4.046.231,59

3.236.985,38

51.244,60

1.017,25

336.019,79

3.625.267,02

Coronel Vivida

0,002119076

7.841.148,05

6.272.918,52

99.723,55

1.970,84

3.004.539,78

9.379.152,69

Cruzeiro do Iguaçu

0,000874908

3.375.975,84

2.700.780,76

42.698,04

848,81

485.196,72

3.229.524,33

Cruzeiro do Oeste

0,001740792

6.231.125,36

4.984.900,39

79.607,71

1.565,74

2.263.198,28

7.329.272,12

Dois Vizinhos

0,004764619

18.510.146,49

14.808.117,29

233.903,59

4.654,18

7.091.264,23

22.137.939,29

Enéas Marques

0,001154845

4.516.198,85

3.612.959,19

57.020,47

1.135,61

895.632,16

4.566.747,43

Flor da Serra do Sul

0,001160766

4.459.446,00

3.567.556,90

56.433,50

1.121,19

335.631,17

3.960.742,76

Francisco Beltrão

0,005791051

20.646.624,42

16.517.299,62

263.923,35

5.187,89

15.051.533,92

31.837.944,78

Honório Serpa

0,001022347

3.778.938,77

3.023.151,13

48.067,35

949,81

476.229,15

3.548.397,44

Itapejara d'Oeste

0,001823783

6.672.618,12

5.338.094,58

84.992,25

1.676,99

1.604.899,20

7.029.663,02

Manfrinópolis

0,000472023

1.580.307,18

1.264.245,84

20.383,36

396,87

185.192,16

1.470.218,23

Mangueirinha

0,004018961

17.643.367,70

14.114.694,25

219.636,30

4.440,08

1.939.945,42

16.278.716,05

Mariópolis

0,001280434

4.901.493,15

3.921.194,62

62.056,74

1.232,30

837.617,35

4.822.101,01

Marmeleiro

0,001786586

6.539.222,07

5.231.377,73

83.288,44

1.643,47

2.290.163,31

7.606.472,95

Nova Esperança do
Iguaçu

0,000796745

3.045.259,00

2.436.207,28

38.563,10

765,61

593.473,72

3.069.009,71

Nova Prata do Iguaçu

0,001367806

5.180.654,35

4.144.523,57

65.682,76

1.302,38

1.207.768,20

5.419.276,91

Palmas

0,003290191

12.322.989,57

9.858.391,74

156.469,13

3.097,61

4.470.045,70

14.488.004,18

Pato Branco

0,006502141

24.402.468,20

19.521.974,64

309.762,41

6.134,13

16.576.344,05

36.414.215,23

Pérola d'Oeste

0,000688325

2.549.823,51

2.039.858,91

32.423,73

640,89

828.322,31

2.901.245,84

Pinhal de São Bento

0,000247415

918.944,74

735.155,87

11.681,22

230,98

170.704,86

917.772,93

Planalto

0,001643038

6.186.357,41

4.949.086,02

78.495,09

1.555,14

1.529.073,64

6.558.209,89

Pranchita

0,000860214

3.099.009,69

2.479.207,86

39.557,12

778,75

1.120.424,48

3.639.968,21

Realeza

0,001483193

5.439.172,52

4.351.338,10

69.259,32

1.367,01

2.860.681,82

7.282.646,25

Renascença

0,001196198

4.303.701,54

3.442.961,32

54.944,42

1.081,47

1.018.581,52

4.517.568,73

Salgado Filho

0,000546416

1.909.599,73

1.527.679,86

24.478,70

479,74

439.599,42

1.992.237,72

Salto do Lontra

0,001450739

5.465.960,21

4.372.768,24

69.348,25

1.374,04

1.624.214,51

6.067.705,04

Santa Izabel do Oeste

0,001565562

5.846.572,20

4.677.257,84

74.264,73

1.469,62

1.336.656,10

6.089.648,29

Santo Antônio do
Sudoeste

0,001617245

5.690.508,40

4.552.406,82

72.875,22

1.429,71

1.924.304,20

6.551.015,95

São João

0,002120609

7.674.927,24

6.139.941,90

97.904,18

1.928,73

1.745.139,62

7.984.914,43

São Jorge d'Oeste

0,002937811

10.951.348,08

8.761.078,54

139.140,71

2.752,73

1.230.660,97

10.133.632,95

Saudade do Iguaçu

0,004043614

11.179.445,33

8.943.556,37

148.664,28

2.802,41

551.510,82

9.646.533,88

Fonte: Secretaria da Fazenda PR
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Três municípios do
Sudoeste aparecem
com boa avaliação em
ranking do TCE-PR

A7

JonaThan Campos/aEn

Com índices, o Tribunal cobra
mais transparência sobre a vacinação anti-covid
A meta é que todos atinjam 100% dos critérios de transparência elencados neste manual

Redação com Assessoria
redacao@diariodosudoeste.com.br

Nessa segunda-feira (7), o Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) divulgou levantamento apontando que apenas 30% das prefeituras do estado atendem
pelo menos 80% dos critérios estipulados
para a aferição do Índice de Transparência
da Administração (ITP) relativo à vacinação
contra a covid-19.
Com o resultado do levantamento, TCE
passa a cobrar dos gestores municipais medidas para melhorar a disponibilização desses dados sobre o processo de imunização
da população.
Na terça-feira (1º de junho), o TCE-PR
enviou Orientação Técnica aos 399 prefeitos do estado, solicitando ajustes nos portais de transparência oficiais dos municí-

pios. As adequações devem utilizar como
referencial o Manual de Critérios de Avaliação ITP - Vacinação Covid-19. A meta é que
todos atinjam 100% dos critérios de transparência elencados neste manual.

Números

A principal conclusão da pesquisa ITP
- Vacinação é de que, apesar de muitos municípios paranaenses estarem dando ampla
publicidade às ações necessárias para imunizar a população contra o novo coronavírus, ainda há bastante espaço para melhorar a transparência sobre o tema na maioria
das prefeituras. O levantamento foi realizado com base no envio, aos municípios, de
um formulário online com 11 questões relativas ao assunto, cujas respostas foram posteriormente validadas por analistas do órgão de controle.

Entidades são beneficiadas com recursos
do Programa Comunidade Forte
Assessoria
Representantes da Apae e da Associação Atlética Lageado assinaram, nessa segunda-feira (7), o convênio para receber recursos do Programa Comunidade Forte, em
São Lourenço do Oeste (SC). Cada entidade
receberá R$ 50 mil.
A Apae usará os recursos para manutenção dos serviços e melhora nos aspectos social, cultural, intelectual e efetivo das
pessoas com deficiência intelectual e múltipla, Transtorno do Aspecto Autista (TEA)
e atraso no desenvolvimento psicomotor. Já
a Associação Atlética Lageado investirá na
reforma e ampliação do pavilhão comunitá-

rio, churrasqueira e cancha de bocha, beneficiado a comunidade e as ações realizadas
no local.
Rafael Caleffi, prefeito de São Lourenço do Oeste, frisa que o Programa Comunidade Forte tem ajudado diversas entidades
ao longo dos últimos anos. “Todas as entidades e comunidades beneficiadas até hoje
com o programa se encaixaram nos critérios estabelecidos em lei. No caso das comunidades, nosso objetivo continua sendo manter as famílias unidas e ativas em
suas localidades, participando ativamente
de ações que visem o constante desenvolvimento comunitário.”

Conforme apontado no relatório final
da pesquisa, a média do atendimento aos
critérios do questionário ficou em 54,2%,
com 214 prefeituras atingindo notas superiores a este percentual. Destas, 120 - ou
30% do total - superaram o índice de 80%;
84, o de 90%; e 36 cumpriram integralmente todos os itens do levantamento, situação
que também foi verificada no governo estadual - o qual foi avaliado por meio de uma
ação específica da Terceira Inspetoria de
Controle Externo (3ª ICE) do Tribunal.

Sudoeste

Três municípios do Sudoeste estão entre os 34, que atenderam a 100% dos critérios do levantamento: Bom Jesus do Sul, Clevelândia e Salgado Filho.
Em contrapartida, a região também
aparece com municípios com os priores de-

sempenhos apontados pela classificação do
TCE, como; Pérola D’Oeste e Nova Prata do
Iguaçu, que atenderam a 5% dos critérios.
Capanema teve desempenho de 95%;
Bom Sucesso do Sul, Francisco Beltrão, Itapejara d’Oeste, Manfrinópolis e Verê, 90%;
Coronel Domingos Soares, Nova Esperança do Sudoeste e Salto do Lontra, 85%;
Bela Vista da Caroba, São Jorge d’Oeste
e Vitorino, 80%; Boa Esperança do Iguaçu, Coronal Vivida, Chopinzinho e Palmas, 70%; Barracão e Saudade do Iguaçu,
65%; Renascença, Mangueirinha e Planalto, 60%; Enéas Marques, Flor da Serra do
Sul, Marmeleiro, Santa Izabel do Oeste e
São João 55%; Honório Serpa e Ampére,
50%; Cruzeiro do Iguaçu e Dois Vizinhos,
45%; Pinhal de São Bento, 35%; Mariópolis, 30%; Pato Branco, 25% e Santo Antônio do Sudoeste, 15%.

ECONOMIA
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Lira defende aprovação de novo Bolsa Família
no lugar de prorrogar auxílio
Estadão Conteúdo
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), rechaçou o pagamento do auxílio emergencial
para além das parcelas já previstas e defendeu a aprovação pelo
Parlamento de um novo programa social, que substituirá o Bolsa
Família. Para Lira, prorrogar o auxílio emergencial não é a melhor
solução.
“Passamos três ou quatro meses sem pagar auxílio. Voltou de
maneira mais moderada. Se nós

tivéssemos votado um valor pouco menor no ano passado talvez
pudéssemos espaçar por mais
tempo. Mas enfim, são coisas das
votações e a gente tem que democraticamente entender.
O auxílio deve ficar entre julho e agosto. Eu não acho que a
melhor decisão seja postergá-lo.
Nós temos que ter um projeto viável para ainda antes do recesso votar um projeto, não de auxílio, mas de renda, permanente,
em substituição ao Bolsa Famí-

lia. Inclusive sendo mais socialmente agradável, palatável. Ele
vem, com as discussões que tivemos lá atrás, vem com inclusão social”, disse Lira em evento
virtual promovido pelo Bradesco BBI.
O auxílio emergencial beneficia hoje 39,1 milhões de brasileiros, com parcelas em valores de
R$ 150, R$ 250 e R$ 375. No desenho atual, a última parcela a ser
paga está prevista para julho deste ano.

“Eu acredito que nós tenhamos condições de votar este programa antes do final do auxílio e
ele deve começar a vigorar ainda este ano. O valor, os números (do orçamento da ação), virão
do quanto a gente puder mexer
e onde pode mexer sem ferir nenhum princípio do teto de gasto, das responsabilidades fiscais”,
disse o presidente da Câmara.
Apesar da fala de Lira, a discussão da prorrogação do auxílio está avançada no governo e

deve ocorrer por medida provisória. Há uma “sobra” de recursos dentro dos R$ 44 bilhões já
destinados à nova rodada do auxílio emergencial que pode ser
usada na prorrogação do programa. Uma ala entende que os recursos restantes para as parcelas
adicionais podem ser bancados
por meio de crédito extraordinário, fora do teto de gastos (regra
que limita o avanço das despesas
à inflação), já que a pandemia tem
se prolongado.

Mercado financeiro eleva previsão de crescimento do PIB para 4,36%
Agência Brasil
As instituições financeiras
consultadas pelo Banco Central
(BC) aumentaram a projeção para
a expansão da economia brasileira pela sétima semana consecutiva. A previsão para o crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB) ‒
a soma de todos os bens e serviços produzidos no país ‒ subiu de
3,96% para 4,36%.
Para o próximo ano, a estimativa de crescimento do PIB passou

de 2,25% para 2,31%. Em 2023 e
2024, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 2,50%.
As estimativas estão no boletim Focus de hoje (7), pesquisa divulgada semanalmente pelo BC,
em Brasília, com a projeção para os
principais indicadores econômicos.

Inflação

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

deste ano subiu de 5,31% para
5,44%, na nona alta consecutiva.
A estimativa para 2021 supera o limite da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. O centro da meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de 3,75%,
com intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima ou
para baixo. Ou seja, o limite inferior
é de 2,25% e o superior de 5,25%.
Para 2022, a estimativa de inflação foi ajustada de 3,68% para

3,70%. Tanto para 2023 como
para 2024 a previsão para o índice é de 3,25%. O centro da meta de
inflação para 2022 é 3,50% e para
2023, 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual
para os dois anos.

Taxa de juros

07/06/21

Alta: 0,50%

130.776 pontos

CÂMBIO

07/06/21

Volume negociado: R$ 33,23 bilhões
125.561 126.215 128.267 129.608 130.125 130.776

EURO
Var. junho: -3,60%
R$ 5,036
R$ 5,037

Alta: 0,02%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. junho: -3,49%
R$ 5,0492
R$ 5,0498

28/05

31/05

01/06

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Azul PN
Natura ON
IRB Brasil ON
Gol PN

02/06

04/06

07/06

%
-0,74%
-0,97%
+2,35%
+1,25%
+5,57%
+4,46%
+3,28%
+3,93%

R$
28,29
111,80
33,04
28,44
47,20
56,86
6,30
27,52

34.630,24
7.077,22
15.677,15
29.019,24

-0,36
+0,12
-0,10
+0,27

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

%

OURO - BM&F
07/06

var. dia
R$ 306,00 /grama

+0,49%

IR

DÓLAR TURISMO

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.

SELIC/IR
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

R$ 0,0462
R$ 7,16
R$ 0,053

US$ 1 É IGUAL A:

Var. junho: -2,93%
R$ 4,92
R$ 5,31

Iene
Libra esterlina
Euro

109,28
0,71
0,82

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

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

jan
0,27
0,25
0,78
0,86
2,58
2,91
3,92
0,27
0,89

fev
0,82
0,86
0,48
0,23
2,53
2,71
3,40
0,54
1,89

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Fev/21
Mar/21

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

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
1,3704
-

* 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
0,38
0,31
0,60
0,44
1,51
2,22
2,90
0,23
0,90

mai
0,44
4,10
-

ano
2,35
2,37
3,27
2,25
14,39
10,38
13,45
2,05
5,08

12m
7,59
6,76
7,27
7,79
37,04
33,46
46,10
6,54
12,99

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

Empregados - taxas de desconto

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..

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 %12m
Paraná
1.806,60 1.829,52 1,27 6,37 13,53
Norte
1.823,31
- 0,84 3,28 13,24
Noroeste 1.738,87
- 3,63 11,02 25,49
Oeste
1.838,35
- 1,44 4,54 13,51

SAL. MÍNIMO - PARANÁ
Grupo 1
R$ 1.467,40
Trab.s na agricultura.
Grupo 2
R$ 1.524,60
Serviços administrativos,
domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

07/06/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. junho: -2,91%
R$ 4,92
R$ 5,33

Estável
Compra
Venda

Var. junho: -3,44%
R$ 5,71
R$ 6,46

Estável
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Estável
Compra
Venda

Var. junho: -3,74%
R$ 6,1580
R$ 6,1608

Baixa: 0,11%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,33%
Compra
Venda

A expectativa para a cotação
do dólar permaneceu em R$ 5,30
para o final deste ano e de 2022.

Mercado Agropecuário

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA

Câmbio

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como
principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, fixada atual-

Indicadores Econômicos
BOVESPA

mente em 3,5% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom).
Para o mercado financeiro, a
expectativa é de que a Selic termine
2021 em 5,75% ao ano. Para o fim
de 2022, 2023 e 2024, a estimativa é de que a taxa básica encerre estes períodos em 6,5% ao ano.

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

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

TRIGO - saca 60kg
R$
171,00
169,00
164,00
164,00
164,00
164,00

SEM
-2,8%
0,6%
-1,8%
-1,8%
-2,1%
-1,8%

30 d.
-3,9%
-2,3%
-3,0%
-2,4%
-3,0%
-2,7%

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

-5,6%
-11,0%
-10,6%
-11,0%
-10,5%
-10,5%

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

84,00
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
-5,9%
-5,9%
-6,1%
-6,1%

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

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

07/06
3.099,95
308,75
868,97
498,84

DIA
0,47%
-0,87%
-1,27%
-0,27%

MÊS
-3,33%
-2,34%
-0,96%
-1,05%

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

07/06/21

unidade

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias
30 dias
SOJA
saca 60 kg
155,10
-0,8%
-0,8%
-5,5%
MILHO
saca 60 kg
83,97
0,0%
0,5%
-14,1%
TRIGO
saca 60 kg
82,08
-0,2%
-0,2%
-9,3%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
258,96
-0,7%
-2,5%
-3,1%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
248,82
1,7%
-0,6%
-5,6%
BOI GORDO
arroba, em pé
296,48
0,6%
1,4%
-0,5%
SUÍNO
kg, vivo
5,76
1,1%
0,2%
-19,9%
ERVA MATE
arroba
23,24
0,0%
3,2%
2,6%
FRANGO
kg, vivo
2,80
0,0%
0,0%
0,0%
Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

F Belt.
R$
154,00
84,00
82,00
300,00
4,50
-

Pato B.
R$
155,50
85,20
82,00
230,00
230,00
290,00
5,30
17,00
-

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

07/06/21
MILHO

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

FECH.
1.560,25
1.522,25

*DIF.
-23,50
-15,25

1 SEM.
1,9%
2,7%

1 MÊS
-1,9%
-1,0%

386,90
389,20

-9,30
-8,10

-2,2%
-1,8%

Cont.
jul/21
set/21

FECH.
679,25
621,00

*DIF.
-3,50
14,50

1 SEM.
3,4%
8,3%

1 MÊS
-7,2%
-5,2%

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

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
jul/21
ago/21

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

-12,4%
-10,7%

jul/21
set/21

680,00
686,50

-7,75
-6,00

2,5%
2,9%

-10,7%
-9,9%

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

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

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

FECH.
160,15
162,20

*DIF.
-1,50
-1,45

1 SEM.
-1,4%
-1,3%

1 MÊS
5,2%
6,1%

07/06/21
ALGODÃO

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

Cont.
jul/21
out/21

FECH.
84,36
86,26

*DIF.
-1,44
0,33

1 SEM.
2,7%
3,0%

1 MÊS
-4,6%
-0,7%

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

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

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

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

*DIF.
-0,09
-0,07

1 SEM.
0,0%
0,2%

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

*DIF.
0,02
0,09

1 SEM.
-2,4%
-0,7%

MÊS
4,5%
2,9%

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

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
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Dois Vizinhos inaugura Hospital de Campanha
exclusivo para pacientes covid
Aline Vezoli*
redacao@diariodosudoeste.com.br

Nessa segunda-feira (7),
a Secretaria de Saúde de
Dois Vizinhos, inaugurou o
Hospital de Campanha para
atendimento exclusivo de
casos suspeitos e positivados de covid-19, com equipe de médicos e enfermeiros treinados e coordenados
pelo pediatra Júlio Dias.
O local escolhido para
o hospital foi o Centro de
Especialidades
Médicas
(CIEM), antiga UPA, onde
eram realizadas consultas com especialistas. Para
atendimento aos pacientes
infectados pelo novo coronavírus, o local foi equipado
com 15 leitos, podendo chegar a 18, prontos para receber pacientes com a infecção em nível intermediária.
Os pacientes que devem
ser encaminhados para o local são aqueles classificados como não graves, mas
que precisam de atendimento médico para evitar piora
no quadro clínico. Em caso
de piora do estado de saúde, o mesmo poderá ser
transferido para o Hospital
Pró-Vida, onde há quatro
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes covid-19.
As vagas do Hospital de
Campanha serão destinadas
inicialmente para os pacientes da 8ª Regional de Saúde
(RS), mas caso seja necessário, outras regionais poderão utilizar os leitos para
tratar pacientes dos demais
municípios.
Segundo a Assessoria
de Imprensa da Prefeitura, a Administração Pública
não teve gastos para equipar o espaço, pois todo o
equipamento já estava no
munícipio desde a antiga
administração.

Recebimento de
pacientes

Durante a inauguração, a
chefe da 8ª RS, Nádia Zanella,
ressaltou a importância da
iniciativa de abrir um hospital de campanha no momento, pois também estará disponível para o atendimento
de toda a regional. “Vai desafogar os hospitais da região,
os pacientes dos outros municípios terão mais facilidade
ao acesso de um leito porque
parte da população será atendida nessa unidade”.
Nádia pediu a colaboração de toda a população na
adesão das medidas restritivas para prevenir e diminuir
os casos de covid-19 na região. Segundo ela, mesmo
que o Governo do Estado e

DIVULGAÇÃO

o Munícipio não meçam esforços para conter a contaminação, estão chegando
no limite. “Principalmente em relação aos profissionais de saúde, que estão escassos, dependemos deles
para prestar assistência aos
pacientes. Precisamos desacelerar a transmissão desse
vírus para reduzir a procura por vagas em hospitais e
por consequência, diminuir
os óbitos na região”, fala.

Aposta em
telemedicina

O coordenador do Hospital de Campanha, Júlio
Dias contou, emocionado,
que aceitou o projeto junto
com o prefeito Carlinhos Turatto, após ver tanta gente
morrer de covid-19 no país,
“como sempre falo, de cada
quatro pessoas que morrem,
uma é covid grave e as outras três podem ser erro de
alguém, e não queremos cometer esses erros aqui. ”
Dias pediu a confiança e
apoio da população para dar
andamento aos atendimentos, e comentou sobre a telemedicina, que será realizada
no local com os pacientes que
estão aguardando o resultado, ou com sintomas leves da
doença. “Nós temos uma janela de dias em que os sintomas
são leves, mas precisamos ficar de olho entre o sétimo
e décimo dia. Percebemos
que há pacientes que procuram ajuda médica no início, e só voltam após 12 dias
com o quadro já agravado. É
isso que queremos evitar utilizando a consulta virtual”.
O médico comenta que
com a telemedicina, os pacientes receberão uma ligação através de vídeo chama-

Hospital está estruturado com 15 leitos

da no sétimo dia, realizando
uma consulta para averiguar se o paciente precisa
ou não ir até o hospital para
ser avaliado. Os pacientes que precisarem ir até o
hospital, chegarão com os
pedidos de exames já autorizados, diminuindo a circulação dessas pessoas por
outros locais.

Leitos de UTI

Turatto por sua vez,
aproveitou a inauguração
para agradecer aos secretários, vereadores e a chefe
da 8ª RS. Na ocasião, ele citou os quatro leitos de UTI
do município e pediu a chefe da Regional autorização
para credenciar mais quatro
leitos de UTI no município.
“Este ato não está sendo feito apenas para Dois
Vizinhos, mas para atender
também pacientes da 7ª e
8ª Regionais de Saúde. Graças a toda a de profissionais,
que estão no meio do vírus,
nós temos condições de dizer que não passaremos
vergonha. Cada vida que
pudermos salvar e cada so-

frimento que pudermos evitar, já fará valer esse mandato. Faremos um protocolo
de tratamento que evitará
piora no quadro dos pacientes e com o apoio de todos,
ofereceremos qualidade no
atendimento”, finalizou.

Profissionais
de saúde

Com dificuldade para
encontrar profissionais para
trabalhar na linha de fren-

te, os que já trabalham junto com a secretaria de saúde do município serão
divididos para o atendimento. Segundo a assessoria
do município, “o quadro de
profissionais está completo, mas devido à grande demanda, seria bom contratar
mais, só que não tem profissionais disponíveis”.

Atendimentos

Os profissionais que
anteriormente
atendiam

no CIEM foram destinados
para a Secretária de Saúde,
que agora passará a ofertar atendimento de especialistas, enquanto o CIEM
passou a atender apenas
pacientes suspeitos ou positivados de covid-19.
Na Clínica da Mulher,
onde era atendido os pacientes com covid-19, acontecerão os atendimentos de
clínico geral.
*Com supervisão de
Marcilei Rossi
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Família
linda! Diniz
e Jóy com
seus netos
Guilherme e
Laura
“Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti...”
(Primavera, Cassiano 1971)

Vitor Dionízio em Caxias do Sul, é ﬁlho de
Verônica Spader e Diego Pértile de Jesus

Laura Simone Torelly Subtil está sendo muito esperada pelos pais Tamires e
Tiago e pela irmã Mickaelly. Foto Chicoski Digital

Marcio (dos panﬂetos) comemorou seu
aniversário no domingo (6). Parabéns!

~
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foto do dia
Vilson Bonetti

Registro da
chuva de
domingo (6),
que regou
as flores que
embelezam as
ruas de Pato
Branco

Rosel Antonio BeRAldo e AnoR sgAnzeRlA

Vida longa a todos
Sempre é bom estarmos ao lado de pessoas que já viveram bem mais do que nós,
que contém experiências de vida fantásticas, que nos fazem algumas vezes sentirmos vergonha de nós mesmos, tamanho é
o nosso desleixo em não aproveitarmos essas oportunidades, vale também para perguntarmo-nos sobre o que estamos fazendo
da nossa existência única e derradeira, estamos de fato vivendo como deveríamos viver ou só estamos vegetando, esperando o
tempo passar? Somos canal de esperanças
para as futuras gerações, somos de fato pessoas em quem os outros podem se espelhar
e seguir nossos exemplos, crianças ao nos
verem, sentem que no futuro elas terão voz
e vez? Existir é uma dádiva que não podemos exprimir somente em palavras, ignorar
esse pressuposto é um perigo mortal; não
há propósito algum em se vegetar, em estar
olhando o seu umbigo.
No tempo difícil que se vive hoje muitas realidades podemos deixar de lado porque simplesmente pensamos em termos de
lucro, vantagem, de modo fácil consideramos peso, um atrapalho sem fim dedicarmos espaço, atenção para o outro, aquele que não compartilha comigo os mesmos
ideais, aquele que já não tem as mesmas forças que eu; tais pensamentos são inconfessáveis, mas gestos e atitudes nesses dias são
exemplos marcantes, dizem tudo de uma sociedade que chegou num estágio deprimente por sua própria culpa e insensatez. A dívida impagável que a sociedade contraiu
possui muitos nomes e conotações, a maior

dela talvez seja a do esquecimento daqueles que vieram antes de nós, muitos estão aí
e outros tantos que já se foram; tal ruptura
mais cedo ou mais tarde reaparece com força, ao deixarmos para trás os belos exemplos, nos enfraquecemos.
Uma das classes que mais deveríamos
respeitar e ter na mais alta conta é a dos
idosos, são milhares deles espalhados por
todos os cantos do mundo, cada um enfrentando ao seu modo aquilo que nem eles, nem
ninguém imaginaria ver um dia, ou seja, o
abandono misterioso da vida à sua própria
sorte, aquele salve-se quem puder, cada um
por si e Deus contra todos. Aceitar os nossos
idosos em plena pandemia viral não deveria
ser um desafio, muito menos algo trabalhoso, deveria ser antes de tudo uma aventura
extraordinária da boa convivência, resgatar
todas aquelas lembranças esquecidas por
ambas as partes, talvez seja a hora da geração presente prestar mais atenção àqueles
que vieram antes de nós e perceber neles as
nossas muitas dificuldades em entendermos
o aqui e agora; quem sabe as nossas muitas
cegueiras seriam dissipadas e nossos estilos
de vida mudariam a direção.
Os idosos de hoje, um dia foram crianças e jovens, tinham uma imagem de mundo, sonhos a serem realizados, acreditavam
que tudo seria bom para eles e seus descendentes, os idosos de hoje viveram e conviveram com muitas utopias ao seu redor, muitos com certeza pensaram num mundo bem
diferente, por isso abandonaram seus lugares de origem, os pequenos paraísos como

alguns chamam seus lugares da primeira infância, um rompimento brusco com as suas
tradições, deixaram de lado o conhecimento
de seus antepassados para num outro lugar
usarem e abusarem das ferramentas, alterarem drasticamente o meio no qual se encontravam, exercerem a mando de outros, um
domínio da natureza; as potencialidades de
muitos idosos de hoje foram usadas várias
vezes sem consciência, muitos idosos para
não sucumbirem aceitaram então sua condição.
Quantos idosos hoje viram nascer e
morrer utopias que prometiam o mundo a
seus pés, disseram-lhes que esquecessem
o presente e se concentrassem no futuro,
foi-lhes imposto quase a exaustão que deixassem de lado as suas vontades, as suas liberdades, os seus gostos pela eficiência máxima de todo um aparato social que cuidaria
deles para sempre; tudo feito com cuidado
para que ninguém percebesse os perigos reais e imediatos. Hoje, século XXI, muitos dos
nossos idosos provavelmente possuem uma
outra visão, bem menos encantadora que
antes, pois a razão instrumental em que tanto se fiaram deixou-os na mão, tanta quantificação, tanta matemática, tanta confiança
na capacidade humana, não foram suficientes para dar-lhes um mundo mais bonito,
mais alegre, mais encantador; como disse
um idoso recentemente: “o futuro também
pode dar errado”. Aprendamos com eles.
Bioeticamente, os idosos onde estiverem são pessoas merecedoras de muito respeito e admiração, quanto idosos que co-

nhecemos possuem experiência de vida,
sabedoria e autoridade para falarem sobre muitas coisas, em outras palavras, escalaram muitas montanhas, lembremos que
muitos desses idosos nem sequer tinham
ou tem um ensino superior como manda
a vã tradição; nosso papel perante os nossos queridos idosos é grande, principalmente no que diz respeito para que não se detenham tanto nas tristezas de ontem ou na
frieza de hoje em que o mundo se tornou.
Aos idosos que se foram, nossa eterna e profunda gratidão por tudo o que representaram, aos idosos que estão ao nosso lado,
aqueles que estão nos hospitais, nos asilos,
aos que estão morando nas ruas, sejamos
mais humanos, mais acolhedores, mais simpáticos, que a nossa arrogância tecnificada
abra espaço para a compaixão, isto é, nossas
mentes e corações precisam urgentemente
de uma descolonização, pois nós não sabemos nada do que será o amanhã.
Rosel Antonio Beraldo, mora em VerêPR, Mestre em Bioética pela PUCPR,
especialista em Filosofia pela PUC-PR;
Anor sganzerla, de Curitiba-PR, é doutor e
Mestre em Filosofia, é professor titular de
Bioética na PUCPR

VARIEDADES

A12

diariodosudoeste.com.br 8 de junho de 2021
WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO

F. BELTRÃO

20°/13°

CURITIBA

20°/16°

MIN.

CASCAVEL

20°/13°

14°

LONDRINA

23°/15°

MÁX.

19°

RADICCI

iotti

PROBABILIDADE DE CHUVA 95% | 12,6mm

LUA

ESTAÇÃO

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

OUTONO

MINGUANTE

190
193
192

HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 A 20/04

www.coquetel.com.br

CAÇA-PALAVRA

© Revistas COQUETEL

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

No ritmo ideal
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As atividades EXTRAESCOLARES, como
cursos de IDIOMAS, aulas de MÚSICA e ESPORTES em geral, contribuem muito para
a formação dos indivíduos. Porém, o EXCESSO dessas tarefas pode ter efeito contrário, causando perda de CONCENTRAÇÃO, baixo RENDIMENTO escolar e surgimento de distúrbios de ANSIEDADE. Por
isso, os pais devem programar a rotina dos
FILHOS com MODERAÇÃO e considerar a
OPINIÃO deles nesse processo. Afinal, as
crianças e os jovens devem se identificar
e sentir PRAZER na nova ocupação. Até a
adolescência, o mais importante é aprender e desenvolver HABILIDADES, podendo ser dispensadas as atividades focadas
no aperfeiçoamento TÉCNICO. No caso de
crianças até quatro anos, vale reservar um
espaço na agenda para a SONECA no período da tarde, geralmente, para elas se
manterem bem DISPOSTAS no restante
do dia. Assim, a ROTINA consciente estimula também, desde cedo, a noção de
COMPROMISSO, disciplina, SOCIABILIZAÇÃO e organização do TEMPO.

Y N M L

O período da manhã será um tanto
quanto complicado para você. Mas,
à tarde, tudo deve melhorar sensivelmente. Conseguirá progredir no
trabalho e será bem sucedido.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Soluções, que lhe pareciam positivas, mostrarão que precisam ser reavaliadas. Momento benéﬁco para
iniciar algum tipo de associação ou
de participação com uma pessoa
de seu convívio.

Dia que lhe propicia alguns resultados satisfatórios, principalmente
em se tratando de planos para o
futuro. Seu poder de sedução está
em alta, levando magia e encantamento à vida a dois.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

PEIXES 20/02 A 20/03

Coopere com os colegas de trabalho. Sua recompensa virá dessa
cooperação. Indícios positivos de
bons negócios, de lucro em suas
transações comerciais e de sucesso nos transportes.

Fase em que será notado onde
comparecer, sua reputação será
elevada e seus ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas
que vivem à sua volta.

R H L H L O

R M O N T
Y G D P

Dia que poderá beneficiá-lo nas
questões pessoais, íntimas e familiares, porque o signo atual o eleva em todos os sentidos. Pode demorar, mas conseguirá o que está
pretendendo.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

GÊMEOS 21/05 A 20/06
Vizinhos ou parentes muito chegados procurarão ter desentendimentos com você neste dia. Não dê, portanto, motivos para isso. A inﬂuência
também não é propícia ao amor. Excelente, contudo, para os negócios.

CÂNCER 21/06 A 20/07
Bom ﬂuxo astral para novas empresas e empreendimentos, mas um
tanto quanto negativo para novas
amizades e para entrar com recursos na justiça. Procure compreender melhor os familiares e a pessoa
amada.

LEÃO 22/07 A 22/08
Talvez você tenha de fazer uma viagem inesperada, mas não se preocupe, pois os resultados serão excelentes. Amanhã estará sob melhor
ﬂuxo astral aos assuntos do coração adianta. Sucesso junto ao sexo
oposto.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Procure evitar as ações violentas e as
palavras ásperas. Dia favorável para
novas amizades, que o ajudarão a
progredir muito. Sucesso nas associações, nos negócios, nos assuntos
de dinheiro.

LIBRA 23/09 A 22/10
Contatos com pessoas de posse ﬁnanceira elevada é o que denota o
ﬂuxo astral de hoje para você. Boa
disposição para o trabalho e melhora total de saúde. Não ﬁque no
mundo dos sonhos. Seja sincero no
amor.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Boas indicações de esperanças que
se concretizarão num futuro próximo. Início de um bom período no
campo proﬁssional e ﬁnanceiro.
Grandes projetos e realizações. Pessoas estranhas poderão ser úteis.

BOLETIM COVID-19

SEGURANÇA
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Homem morre em acidente de trabalho
em Pato Branco
PAULO TESSARO/TV SUDOESTE

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Um trabalhador morreu em acidente de trabalho, na manhã de segunda-feira (7), em um terreno às
margens da PRC-280, em Pato Branco. Ele estava descarregando um caminhão, quando rompeu a catraca
de segurança e três placas de concreto caíram sobre o seu corpo.
Pelo que foi levantado pelo
Corpo de Bombeiros, as três placas de concreto, que juntas pesam
toneladas, caíram sobre a cabeça e o tórax do trabalhador. O seu
colega de trabalho conseguiu remover as placas de cima do corpo
da vítima, mas quando os socorristas do Corpo de Bombeiros e do
Samu chegaram ao local constataram o óbito.
Um perito do Instituto de Criminalística fez o levantamento do acidente de trabalho. O corpo do homem, identificado como Alexson

Três placas de
concreto caíram
sobre o corpo
do trabalhador

Brunetto, 35 anos, foi encaminhado
para necropsia no Instituto Médico
Legal (IML) de Pato Branco.

Morte na PR-566

Um acidente na manhã de segunda-feira na PR-566, em Francis-

co Beltrão, causou a morte de um
homem de 29 anos. Um Prisma,
com placas de Francisco Beltrão,
saiu da pista, colidiu contra árvore
e capotou.
Pelo que foi levantado pelo
Portal PPnews, o condutor do ve-

ículo, identificado como Almir Ribeiro dos Santos da Silva, morreu
no local do acidente.
O corpo de Almir foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão.

Rotam apreende cocaína no bairro Gralha Azul
DIVULGAÇÃO

A droga, dinheiro e demais
objetos apreendidos em
Pato Branco

A equipe da Rotam foi acionada domingo, por volta das 23h40,
para atender uma situação de arma
de fogo no bairro Gralha Azul, em
Pato Branco. No entanto, os policiais encontraram cocaína na casa
do denunciado.
Segundo a Polícia Militar, quando a equipe da Rotam chegou na residência avistou um homem jogando um objeto pela janela dos fundos.
Após a abordagem, os policiais encontraram um invólucro e constataram que se tratava de cocaína.
Já no interior do imóvel, os policiais localizaram mais cocaína, totalizando 31 gramas, além de uma balança de precisão e R$ 1.774,00. O
dinheiro seria proveniente do tráfi-

co de drogas.
O acusado e a cocaína foram encaminhados à sede do 3º BPM para
a confecção do Boletim de Ocorrência. Em seguida, ele foi entregue,
juntamente com a droga, dinheiro e
demais objetos apreendidos, no Departamento Penitenciário (Depen),
estando à disposição da Justiça.

Santa Izabel DʼOeste

A equipe da Rotam, durante patrulhamento sábado à noite, em Santa Izabel DʼOeste, avistou duas pessoas em atitude suspeita em frente
a uma residência. Ao constatarem a
presença dos policiais, uma mulher
e um rapaz entraram na casa e saíram pela porta dos fundos, quando

a feminina dispensou uma bolsa.
Os policiais conseguiram fazer
a abordagem e localizaram a bolsa,
contendo dinheiro, um invólucro de
cocaína, que pesou 28 gramas, e mais
20 porções da mesma droga prontas
para serem comercializadas. Já no interior da residência, foram encontradas outras 12 porções de cocaína e
sete pedras de crack. Também foram
apreendidos diversos objetos de procedência duvidosa e R$ 1.149,00.
A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e receptação e o menor retido. Os acusados,
as drogas e demais objetos apreendidos, foram entregues na Delegacia da Polícia Civil de Realeza para
a providências cabíveis ao fato. (AB)

Incêndio em Coronel Vivida pode ter sido criminoso
O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio sábado, por volta das 23h, em uma residência na rua
Pedro Manoel dos Santos, bairro São José Operário, em Coronel Vivida. Na casa morava o autor de um homicídio ocorrido na última sexta-feira, em que foi vítima Fábio Pinheiro
Figueiró, morto a golpes de barra de ferro. Com isso, existe a desconfiança da polícia de que o incêndio pode ter sido
criminoso.
O imóvel, que não teria energia elétrica, foi consumido
pelo fogo. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local a residência já tinha sido tomada pelas chamas. Como o fogo não oferecia risco as casas vizinhas, os
bombeiros fizeram apenas o trabalho de rescaldo. A Polícia
Civil está investigando com o objetivo de descobrir se o incêndio foi ou não criminoso.
O rapaz, de 22 anos, que matou Fábio, foi preso ainda
na sexta-feira. Ele confessou o crime ao delegado Rômulo
Conti Ventrella, relatando que teve uma discussão com a vítima, na noite anterior, por conta da divisão de drogas, pois
os dois seriam viciados.
Segundo o delegado, o rapaz acrescentou que, pela manhã, enquanto a vítima dormia, pegou uma barra de ferro e
desferiu golpes contra Fábio, que acordou e tentou fugir. Ele
perseguiu a vítima e continuou efetuando golpes com a barra de ferro e Fábio entrou em óbito. (AB)
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PLANTÃO
Perturbação e
aglomeração

Após denúncia anônima
sobre perturbação do sossego e aglomeração de pessoas, descumprido decretos de
combate ao coronavírus, a
Polícia Militar se deslocou na
tarde de domingo para uma
chácara próxima do loteamento Ecoville, em Dois Vizinhos. No local, os policias
encontraram cerca de 20
pessoas aglomeradas, sem
máscara, sendo que algumas
delas estavam ingerindo bebidas alcoólicas. A equipe
policial identificou o organizador do evento, que já é
reincidente, pois no dia 29
de maio estava participando
de uma festa em um apartamento no centro norte de
Dois Vizinhos. Ele foi encaminhado para a confecção
de um Termo Circunstanciado e multa. Já as outras pessoas foram orientadas e
liberadas.

Apreensão de arma

Durante patrulhamento
sábado à noite pela rua Sete
de Setembro, bairro Nelson
Eloy Petri, em Clevelândia, a
Polícia Militar abordou um
veículo, com placas de Coronel Vivida. O condutor foi revistado e não tinha nada de
ilícito, mas no interior do carro os policiais encontraram
um revólver calibre 38, com
seis munições intactas. O motorista do veículo assumiu a
propriedade da arma e foi entregue na Delegacia da Polícia Civil para as providências
cabíveis ao fato.

Sem habilitação

A Polícia Militar, em patrulhamento na tarde de domingo pela avenida XV de
Novembro, em Chopinzinho, avistou um Gol trafegando com o som alto e fez
a abordagem. Os policiais verificaram a documentação da
condutora do carro, que não
possuía a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH). Ela foi
encaminhada ao Pelotão da
Polícia Militar para as notificações e confecção do Boletim
de Ocorrência. O carro foi retido pela equipe policial.

Recuperação
de veículo

Uma Saveiro foi furtada
sábado no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco. O proprietário acionou a Polícia Militar e informou que deixou o
carro estacionado pela manhã próximo ao local de trabalho e no momento que
retornou para ir almoçar
constatou o furto. Durante as buscas, o automóvel
foi encontrado abandonado
no interior de Pato Branco,
sendo conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde seria devolvido para o seu
proprietário.
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esporte

JoGo LIMpo
Crespo comanda
o São Paulo

O time do São Paulo vai
poder contar com o Hernán
Crespo, nesta terça-feira, no
Morumbi, diante do 4 de Julho, em duelo válido pelo
jogo de volta da terceira fase
da Copa do Brasil. Após testar
negativo para covid-19 em
exames realizados na quinta-feira, no domingo e nesta
segunda-feira, o técnico está
liberado para retomar suas
atividades no clube e comandar a equipe. O argentino não
dirigiu o São Paulo na derrota para o Atlético-GO, sendo
substituído pelo auxiliar Juan
Branda. Crespo apresentou
sintomas de gripe, embora
tenha testado negativo para
covid-19 em exame realizado na manhã de quinta-feira,
assim como todos os atletas,
membros da comissão técnica e diretoria. Desta forma,
seguindo protocolo de saúde
estabelecido pelo departamento médico, o treinador ficou afastado de suas funções
preventivamente. Diante do 4
de Julho, o São Paulo vai ter
de reverter uma derrota por 3
a 2, sofrida no Piauí na semana passada. No Campeonato
Brasileiro, o time do Morumbi
ainda busca a primeira vitória.

Carlos Sánchez
fica no Santos

O Santos decidiu renovar o contrato de Carlos
Sánchez até 22 de julho de
2023. O novo acordo foi assinado na segunda-feira pelo
presidente Andres Rueda e
o meio-campista uruguaio,
que está na fase final da recuperação da lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo, em breve estará
liberado para ser relacionado
para as partidas. As negociações entre a diretoria e Sánchez vinham acontecendo
há alguns meses, enquanto
o jogador ainda se recupera
de lesão. A qualidade técnica do experiente atleta de 36
anos foi determinante para
o clube acertar a prorrogação do vínculo por mais dois
anos. Os dirigentes consideram que o uruguaio já é um
ídolo. “Estamos felizes em
anunciar que vamos manter um ídolo do clube para
continuar defendendo nosso
time. O Sánchez é um símbolo de raça, de liderança e será
um grande reforço nos gramados, porque mesmo em
recuperação sempre esteve
junto com o grupo. Temos
certeza de que ele tem tudo
para ficar ainda mais marcado na história do clube, com
recordes e conquistas”, disse
o presidente do Santos, Andres Rueda. Segundo maior
artilheiro estrangeiro do Santos, com 25 gols - um a menos que o colombiano Copete - Carlos Sánchez estreou
pelo Santos em 4 de agosto
de 2018.
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Associação estimula o esporte
feminino em Chopinzinho
Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

Um grupo de professores e outros profissionais entusiastas do esporte fundou no ano passado em
Chopinzinho uma associação para
estimular a prática de modalidades
esportivas por mulheres. A Associação Chopinzinhense de Esporte Feminino (ACEF) é uma entidade que
mantém equipes em modalidades
como futsal, vôlei de praia, futvôlei
e corrida de rua.
De acordo com Terezinha Maria
Fortuna Mattje, Presidente da ACEF,
além de promover o protagonismo
feminino nos esportes, a associação
também tem como objetivo a promoção da cidadania.
A modalidade com mais equipes articuladas até o momento é o
futsal, que conta com as modalidades infantil, sub 13, sub 15, sub 17
e adulta. A equipe adulta está disputando o Campeonato Paranaense –
Série Prata. Segundo Terezinha, as
equipes juvenis também devem participar de competições a partir do
segundo semestre.
As equipes de outras modalidades devem ser inseridas em competições regionais e estaduais assim
que os calendários forem normali-

Divulgação/assessoria

zados. Muitas competições não estão sendo realizadas por conta da
pandemia de Covid-19.
A presidente explica que por
conta da pandemia, os treinamentos começaram a ser realizadas em
2021. No ano passado, a diretoria
se dedicou a outras ações, como a
busca de formas de financiamento.
A ACEF já conta com a subvenção
social do Município de Chopinzinho,
e está pleiteando o reconhecimento
estadual.

Articulação

Segundo Terezinha, a organização conta com o trabalho de profissionais de diferentes áreas, como
direito, nutrição, psicologia e fisioterapia, além de contar com o apoio
do Poder Público Municipal, por
meio do Departamento de Esportes, do patrocínio master do Sicredi, além de outros patrocinadores e
apoiadores.
Há também uma parceria com o
Colégio Estadual José Armin Matte,
onde as equipes de futsal realizam
seus treinos e jogos.
A presidente também atribuiu
o sucesso da iniciativa ao apoio da
comunidade local, dos pais das atletas, das próprias atletas, e ao trabalho da diretoria da associação e suas

Associação mantém diversas modalidades, como o futsal

comissões técnicas.
Na modalidade de futsal atuam os professores: Geovani Mello
de Lima;
Henrique Matheus do Amaral;
Rosani Aparecida Turmina e Diogo
Fornari de Lara; No vôlei de praia
e futvôlei atua o professor Odarlan
Basso, e nas corridas o professor
Geovani Mello de Lima.
Terezinha conta que a associa-

ção está sendo procurada por atletas de outras cidades, e que algumas
atletas que iniciaram na associação
já estão trabalhando no exterior.
Ela explica que as interessadas
em participar de alguma das modalidades mantidas pela associação devem realizar sua inscrição
gratuitamente na sede do Departamento de Esportes do Município
de Chopinzinho.

sergio perez vence o GP do Azerbaijão
Estadão Conteúdo
O mexicano Sergio Perez conquistou a sua segunda vitória na
carreira, domingo, ao vencer o GP
do Azerbaijão de Fórmula 1. O piloto da Red Bull fez uma prova consistente e contou com a batida do
companheiro Max Verstappen e do
erro do heptacampeão Lewis Hamilton, que ficaram fora da corrida.
O pódio ficou completo com Sebastian Vettel, em segundo, e o francês Pierre Gasly, da Alpha Tauri, em
terceiro.
Com o resultado, Verstappen
se mantém na liderança do Mundial, com 105 pontos, quatro à frente de Hamilton. Perez alcançou os
69 pontos, superando Lando Nor-

ris (66), da McLaren e Charles Leclerc (52), da Ferrari. Valtteri Bottas,
após mais uma prova omissa, acumula apenas 47 pontos.
Leclerc manteve o primeiro lugar na largada, mas como ele próprio já havia previsto após obter a
pole, seria muito difícil suportar o
ritmo de Mercedes e Red Bull. Com
isso, o piloto da Ferrari acabou superado por Hamilton na terceira
volta, por Verstappen na sétima e
também por Perez na oitava.
Na primeira troca de pneus, o
trabalho da Red Bull nos boxes foi
impressionante, ao fazer a troca de
Verstappen em 1s9, contra 4s7 da
Mercedes com Hamilton. Com isso,
o holandês voltou em segundo, à

frente de Perez, com o britânico em
quarto.
A liderança ficou para o alemão
Sebastian Vettel (Aston Martin), que
não assumia a primeira posição em
uma prova desde o GP do Brasil, em
2019. Ele apostou em pneus macios, mas que duraram apenas até a
volta 19.
Verstappen assumiu a ponta e
teve a ajuda de Perez para segurar
o ímpeto de Hamilton, que era o terceiro e não tinha a colaboração de
Bottas, apenas em décimo.
O ritmo alucinante da prova
teve de ser quebrado com a entrada do safety car, na volta 32, após
o canadense Lance Stroll, da Aston
Martin, bater no muro. Na relarga-

da, após quatro voltas, os três primeiros lugares permaneceram com
os mesmos donos, mas o momento
mais espetacular da prova estava reservado para a volta 46. O pneu esquerdo traseiro da Red Bull de Verstappen furou e o carro foi no muro.
A direção de prova interrompeu a corrida com três voltas para o
fim para a limpeza da pista. Na nova
largada, Hamilton forçou muito em
cima de Perez e passou reto ao final da reta principal. Ele não deixava de pontuar desde o abandono no
GP da Áustria de 2018. Já o mexicano manteve a ponta nas três voltas
finais e venceu pela segunda vez na
carreira, com Vettel em segundo e
Gasly em terceiro.

Caboclo pode ser banido do futebol por má conduta
Estadão Conteúdo
Afastado da presidência da
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por 30 dias, Rogério Caboclo agora terá de se defender no
processo instaurado pelo Comitê
de Ética da entidade. Ele é acusado
por uma funcionária de assédio moral e sexual. Ela trabalha na CBF há
nove anos. Segundo o Artigo 21 do
Código de Ética e Conduta do Futebol Brasileiro, Caboclo pode receber
uma advertência ou até ser banido
do futebol.
“As violações a este Código pelas pessoas a ele submetidas ou as
infrações de quaisquer outras regras e regulamentos da CBF, das
Federações, das Ligas e dos Clubes

são passíveis de punição, cumulativas ou não, das seguintes sanções:
I) Advertência, reservada ou pública; II) Multa, de até R$ 500.000,00;
III) Prestação de trabalho comunitário; IV) Demissão por justa causa; V) Suspensão, por até 1O anos;
VI) Proibição de acesso aos estádios, por até 1O anos; VII) Proibição
de participar de qualquer atividade
relacionada ao futebol, por até 1O
anos; VIII) Banimento.”
O presidente da Comissão de
Ética é Carlos Renato de Azevedo
Ferreira, desembargador aposentado. A denúncia será apurada na
Câmara de Investigação, que conta
com os conselheiros Gladys Regina
Vieira Miranda (presidente da Câ-

mara), Júlio Gustavo Vieira Guebert
e Antonio Carlos de Aguiar Desgualdo. Os trabalhos começaram na segunda-feira.
Segundo o Artigo 40 do Código de Ética do Futebol Brasileiro, “os
procedimentos da Comissão de Ética se iniciam na Câmara de Investigação e são concluídos na Câmara
de Julgamento, cabendo ao Presidente conduzir os trabalhos das duas
Instâncias”, informa o documento. A
Câmara de Julgamento conta com os
conselheiros Marco Aurelio Klein e
Amilar Fernandes Alves.
Um detalhe importante é que
todo o processo corre de forma sigilosa. “A decisão é sigilosa e o processo tramitará perante a referida Co-

missão, com a finalidade de apurar a
denúncia apresentada”, disse a CBF.
Como quem está sendo investigado é o próprio presidente da CBF,
ele precisou ser afastado preventivamente para não ter qualquer interferência no processo. Quem vai
ocupar o cargo durante esses 30
dias é o vice-presidente mais velho
da entidade, Antônio Carlos Nunes
de Lima, o Coronel Nunes, de 82
anos, conforme prega o estatuto.
Caso Caboclo seja afastado em definitivo, novas eleições serão convocadas para definir o substituto. Se a
CBF chamar por novas eleições, os
27 presidentes das federações estaduais e mais os 40 clubes das Séries
A e B têm direito a voto.

esporte
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Brasil encara o Paraguai
pelas Eliminatórias
Lucas Figueiredo/cBF

O Brasil fez o último treino, em Porto Alegre, antes da viagem para Assunção

A seleção brasileira fez,
segunda-feira (7), o seu último treino no CT do Internacional, em Porto Alegre, antes do duelo desta terça-feira,
contra o Paraguai, no Defensores del Chaco. O técnico
Tite realizou os últimos ajustes na equipe que busca manter 100% de aproveitamento
nas Eliminatórias da Copa do
Mundo do Catar 2022.
Depois do aquecimento, os atletas participaram
de um trabalho coletivo em
campo reduzido. O treino
seguiu com uma atividade
voltada para o jogo contra
o Paraguai. Com 11 jogadores em campo, Tite simulou
o posicionamento tático do
adversário e possíveis situações do jogo, além de ajustes de bola parada no ataque e na defesa.
O zagueiro Rodrigo

Caio não participou do treinamento. Após queixar-se
de dores no joelho direito, o
defensor ficou sob cuidados
da fisioterapia durante a atividade e seguirá sob observação e tratamento.
A delegação brasileira
já está em Assunção. Brasil e
Paraguai se enfrentam nesta
terça-feira (8), às 21h30, no
Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Tite deverá manter a base da equipe
que venceu o Equador.

Copa América

A seleção brasileira vai
disputar a Copa América.
Os jogadores negam qualquer pedido de férias, mas
não abrem mão de explicar
os motivos da revolta com a
competição que veio parar
no Brasil sem aviso prévio.
Os atletas vão divulgar

Patrick de Paula vira mais um
desfalque no Palmeiras
Estadão Conteúdo

O jovem meio-campista Patrick de Paula sofreu um trauma no quadril no primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, domingo, pelo Brasileirão, e virou mais uma baixa no Palmeiras. O atleta começou na segunda-feira o tratamento no departamento médico do clube.
O Palmeiras não estipulou um prazo para o retorno de Patrick de Paula, que vinha sendo titular e se destacou nas últimas partidas. Ele não deve enfrentar o CRB na quarta-feira, pelo jogo de volta
da terceira fase da Copa do Brasil, e é provável que também desfalque a equipe alviverde no clássico contra o Corinthians, sábado que
vem, pela terceira rodada do Brasileirão
Entre convocados para as Eliminatórias, lesões, casos de covid-19 e o futuro indefinido de Alan Empereur, o time comandado
por Abel Ferreira soma 13 desfalques. Destes, os mais próximos de
voltar aos gramados são o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante
Breno Lopes, que estão em fase final de recondicionamento físico.
Kuscevic passa pela transição entre a parte física e técnica, e,
além de Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Danilo e Gabriel Veron estão fora por lesão. Veron e o zagueiro Michel, além disso, testaram
positivo para a covid-19.
Já Weverton, Gustavo Gómez e Viña estão com suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias e Gabriel Menino,
com a seleção olímpica para amistosos na Sérvia. Empereur espera o desfecho da negociação com o Hellas Verona, da Itália, para saber se terá o contrato estendido com o Palmeiras. É possível que ele
não jogue mais até o fim de junho.

um manifesto, que deverá ser
uma nota simples e curta. O
tom é de desaprovação com a
maneira como a Copa América foi transferida para o Brasil depois da desistência de
Colômbia e Argentina. E também vão criticar a desorganização da Conmebol. No documento, eles querem deixar
claro que o posicionamento
não era político e que valeria para qualquer país onde o
torneio fosse realizado.
O momento de divulgação do documento ainda
não foi definido pelos atletas, mas é mais provável que
seja realmente após a partida diante do Paraguai, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Os jogadores estão tentando
divulgar o manifesto juntamente com atletas de outras
seleções para acentuar que

não se trata de ação com caráter político.
Existe ainda a possibilidade de o elenco fazer alguma manifestação em relação
à pandemia no Brasil, usando suas imagens em prol do
combate à doença. O Brasil
está perto de registrar 500
mil pessoas mortos pela
covid-19. Entrar em campo com faixas de alerta não
está descartado.
O torneio começa dia
13 acaba dia 10 de julho,
se o Brasil chegar até a decisão, marcada para o Rio. A
seleção é a última campeã
da Copa América, em 2019,
após superar o Peru.
Para os jogadores, a
Copa América não vale muita coisa em seus respectivos
currículos. Vale apenas mais
uma taça. O campeão vai ganhar R$ 52 milhões.

A15

Athletico-pr
mantém 100% de
aproveitamento no
Brasileirão
Estadão Conteúdo
Com um início de segundo tempo alucinante, o Athletico-PR marcou dois gols em quatro minutos com o experiente meia Jadson, de 38 anos, e outro com Nikão,
vencendo o Juventude por 3 a 0, domingo, de muito frio
e neblina, no estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias
do Sul (RS). Após dois jogos, o time paranaense se mantém com 100% de aproveitamento, com seis pontos, mesma pontuação de Atlético-GO e do Fortaleza que lidera
pelo saldo de gols: 5 a 4.
De volta à elite nacional após 14 anos, o Juventude esperava uma estreia em casa mais positiva. Não deu.
Fica na parte debaixo da tabela com um ponto conquistado no empate fora com o Cuiabá, por 2 a 2, na Arena Pantanal. O primeiro tempo demorou para passar. Amarrado,
truncado e sonolento, bem apropriado ao frio intenso no
gramado. Mas tudo mudou no segundo tempo. Logo na
primeira descida, o Athletico-PR abriu o placar em jogada bem trabalhada, com várias trocas de passe. Fernando
Carnesin, na intermediária, abre o jogo pelo lado direito
com Marcinho. O lateral faz o levantamento perfeito para
Jadson que surge no primeiro pau para cabecear com
força e no ângulo no primeiro minuto.
Não deu tempo nem do Juventude respirar porque
aos quatro minutos aconteceu o segundo gol. Outra jogada bem trabalhada que começou com a abertura de
Léo Citadini para o lado direito com Marcinho que ligou
Matheus Babi dentro da área. Ele rolou a bola em direção ao meio da área, Carlos Eduardo fez o corta luz e a
bola sobrou para o chute de Jadson no ângulo. Um golaço. Muita festa para ele, abraçado até pelos companheiros de defesa.
A vantagem desenhou outro cenário para o jogo,
com o Athletico-PR passando a atuar de forma reativa. O
Juventude até tentou ir no ataque, mas sem acertar o último passe para poder finalizar com perigo.
Do outro lado, o técnico português António Oliveira
descansou seus jogadores com cinco substituições. Mesmo assim, ainda marcou o terceiro gol com Nikão aos 43
minutos. Após troca de passes pelo lado esquerdo, a virada de jogo achou Nikão livre do outro lado. Ele completou com chute rasteiro no canto.
Na terceira rodada, o Juventude vai enfrentar o Santos, sábado, às 19 horas, na Vila Belmiro, em Santos. No
domingo, às 16 horas, o Athletico-PR vai pegar o Grêmio
em Porto Alegre (RS). Antes disso, quinta-feira, às 19 horas, vai decidir com o Avaí a vaga nas oitavas de finais da
Copa do Brasil. No primeiro jogo, disputado em Florianópolis, houve empate por 1 a 1.
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Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central de Pato
Branco!! Com 98.10 m² de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozinha com churrasqueira Banheiro
social, Área de serviço 2 elevadores 1 vaga de Garagem Ótimo acabamento, (laminado e porcelanato) Área de lazer completa Salão
de festas. Playground com campo de futebol. Fica situado ao lado
da Prefeitura Municipal, próximo
de mercado, hospital e uma quadra da praça central e igreja Matriz. Valor: 1.250,00+ condomínio
(170,00). Maiores informações:
Mariely Corretora de Imóveis e Realize Correspondente Caixa, Creci
32792. Contato: (46) 99105-8064.
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada,
Em frente ao Patão Supermercado.
--------------------Apartamento Locação Edifício San
Marino Rua Barão do Rio Branco Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 02 vagas de
garagem por apartamento, Medidor de Água e Gás individual, sacada com churrasqueira e ponto de gás, plataforma de elevação
para portadores necessidades especiais, salão de festas com playground, água quente em todos
os ambientes, ponto de ar condicionado em três ambientes. Creci
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Aluga-se Apto Edifício Porto Se-
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guro com 03 suítes, sacadas, sala
com dois ambientes, cozinha, área
de serviço, garagem para 02 veículos. www.joaresbrasil.com.br Creci
Fone (46) 999720112
f 12.632.
--------------------Aluga-se apartamento
403 B
no Edifício Solimar. Contendo 95 m2 com 2 quartos , 2 banheiros , sala para 2 ambientes
, cozinha , área de serviço, sacada , 1 vaga de garagem. Localizado na rua tapejara, n 520. Aluguel R$ 780,00. Condomínio R$
200,00. Telefone para contato
(46)3224-7127 das 13:30 as 15:30
ou (45) 99133-6252 WhatsApp
--------------------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. Va-

lor R$ 1.400,00. Condomínio aproximado R$ 260,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Habitar Aluga: Apartamentos para
locação no Bairro Cristo Rei. Com
02 quartos, 01 banheiro e 01 vaga
de garagem. Aluguel: R$ 900,00 +
taxa. Código: 608. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamentos para
locação no bairro Bortot Edifício
Âmbar. 02 quartos; Sala com sacada; Cozinha; 01 vaga de garagem
individual. Aluguel: R$ 1.000,00 +
taxa Código: 467. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 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)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 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/ 32254576 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
mobiliada, 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/ 32254576 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/ 32254576 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/ 32254576 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/
32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – 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/ 32254576 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
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
--------------------Ederson Imóveis vende apartamento novo com 01 suíte + 02 quartos,
sala 02 ambientes com espaço
gourmet, bwc, cozinha, lavanderia e garagem individual. Elevador
e salão de festas. R$ 358.000,00.
CRECI/PR 06596-J. Agende uma
visita e confira: (46) 3225-4150
/ 99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento Espaço confortável, excelente localização no
centro de Pato Branco próximo a
comércios, restaurantes, hospitais.
Ambiente tranquilo sendo 2 apartamentos por andar. Vidros duplos que permite desfrutar uma
noite tranquila. Varanda com churrasqueira e abertura móveis. Possui 3 suítes, sendo 1 master com
closet. 2 salas, 2 banheiros, 2 vagas para garagem. Infraestrutura de lazer completa, ideal para
confraternização com amigos e
famílias com crianças. Contém
espaço Gourmet com Churras-
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queira, Academia, Brinquedoteca e Salão de Jogos. Área privativa 163 m²; Área de garagem 25
m²; Área total 193 m². Endereço:
Rua Araribóia, 282, Centro, Pato
Branco, Paraná. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Apartamento seguro, ambiente agradável, com cômodos
amplos e confortáveis. Conta com
1 Suíte + 2 Quartos, Sala de estar, Sacada com churrasqueira,
Cozinha, área de serviço, 1 Garagem coberta. 91 M² Área construída e 82 M² Área privativa.
Localizado no Condomínio residencial Maria Eduarda, bloco
IV. Apartamento N°13, 4° andar.
Bairro Pinheirinho- Pato Branco.
Valor: R$ 230.000,00. Mais informações (46) 99912 30 45 e pelo
site www.faverocorretores.com.br

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
--------------------Alugo casa no Bairro Bancários,
com 2 pavimentos, na rua Carlos Caldart nº 22, com 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, lavanderia, 2 vagas de garagens,
churrasqueira. Valor 1.250,00 livre de IPTU. Tratar 46-99910-3129
--------------------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.
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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/ 32254576 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 mura-

da. 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

Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em
Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na
beira do Rio Chopin, possui so-

brado 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.
--------------------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).

Aluga- se Sala Comercial. Localizada na Av Tupi Bairro Bortot. Contato: (46) 9 9132-3652
------------------Famex imobiliária aluga sala 01,
localizado na Rua Itabira, n° 1402,
centro, área privativa de 120,00
m², sendo 01 copa, 02 bwc, mezanino. Valor da locação R$ 4.200,00
+ taxas. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Sala Comercial, localizado na Rua Itabira,
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8064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se somente terreno com
429,60m², localizado na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel
com
612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp).
Valor
sob
consulta.
--------------Vende-se 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 /
9973-4188 - 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) 999714087 / 9973-4188 - Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br- Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------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

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

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

------------------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)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 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

Vende-se loja em área central,
com toda estrutura de funcionamento, com estoque em roupas,
presentes, artigos de artesanatos, bebidas e perfumes em geral.
Atendendo seus clientes a 8 anos.
Aceita como forma de pagamento carro ou terreno Valor sob consulta. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
------------------Vende-se ou permuta - se quatro conjuntos comerciais no Edifício Caramuru Center, todo 5º
andar, em Pato Branco. Em fren-

te à Prefeitura Municipal de
Pato Branco. Interessados entrar em contato pelos telefones:
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.
------------------Ederson Imóveis vende excelentes salas comerciais térreas
com vaga de garagem, localização privilegiada, próximo ao comércio, feiras, clínicas, colégios e
da Praça. Entrada e saldo parcelado. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 32254150 / 99933-5074. Mais opções
em: www.edersonimoveis.com.br

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 Bran-

co 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! Realize Correspondente Caixa e Mariely Cattoni corretora de
imóveis. Creci 32792. (46) 99105-

--------------Ederson Imóveis vende excelente terreno com 1.679,99m2, sendo 33,50m de frente para a rua,
ideal para construção de condomínio de casas/sobrados para
vender no Programa Minha Casa
Verde e Amarela. R$ 460.000,00.
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.

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor
valor. Interessados entrar em contato pelo fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se Corolla, XEI, 2.0,
2010/2011, cor prata, com câmbio
automático, ar condicionado digital, direção hidráulica, vidro e trava elétrica, alarme, multimídia com
camera de ré, computador de bordo, câmbio borboleta, jogo de rodas, farol de neblina, banco de
couro. Valor: R$ 53.000,00, à vista ou financiado, recebo carro ou

moto de menor valor. Informações:
(46) 99102-1017 (WhatsApp), (46)
99103-9214 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.
--------------------Vende Fiesta 1.6, Sedan, 2012,
com 71.000 km, segundo dono,
tirado novo na Fancar Pato Branco, cor prata, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro
elétrico, trava, alarme, capo traseiro elétrico, som com câmera
de ré, manual e segunda chave.
Valor: R$ 28.900,00, à vista ou financiado, Troca: R$ 29.900,00,
recebo carro ou moto de menor
valor. Informações: (46) 991021017 (WhatsApp), (46) 991039214 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
-----------------Contrata-se Costureira com experiência com máquinas industriais,
costura e reformas. Interessadas entrar em contato pelos fones: 46 3025 6777/ 46 991306777
-----------------Vaga para Departamento de Marketing / Publicidade e propaganda. Enviar currículo para: coordenacaogeral@pmed.com.br
-----------------Valdir está à procura de trabalho
em Pato Branco, tem experiência
em pintura, jardinagem, e serviços
gerais. Contato 45 – 99141-8902
-----------------Contrata-se Motorista de Bitrem.
Possuir CNH
categoria e desejável Curso MOPP. Interessados entrar em contato pelos fones 46 3025 6777/ 46 9 91306777
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relatório. Passo a decidir. II. Fundamentação Inicialmente, insta salientar que o feito
comporta julgamento no estado em que se encontra (artigo 355, inciso I, do CPC), tendo
em vista que desnecessária a produção de provas técnica ou testemunhal, sendo suficiente
a prova documental carreada aos autos. Cuida-se de demanda de constituição de
servidão ajuizada pela Sanepar, por ter sido declarada de utilidade pública por meio do
decreto 006/2015 (mov. 1.9), para instalação de rede coletora de esgotos, na área descrita
na inicial de propriedade dos réus. A servidão administrativa, espécie de intervenção do
Poder Público na propriedade, impõe ao expropriado a restrição ao uso de sua
propriedade para atendimento dos interesses gerais dos administrados, não lhe retirando,
todavia, ao menos a princípio, o domínio. Vale destacar que segundo José dos Santos
Carvalho Filho: “Servidão Administrativa é o direito real público que autoriza o Poder
Público a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de
interesse coletivo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito
Administrativo, Editora Lúmen Júris, 18º, Edição, 2007, p. 681). Assim, importa dizer,
antes de mais nada, que a instituição de servidão definitiva se faz por meio de duas fases:
a) a primeira em que se declara a utilidade pública e, b) a segunda executiva em que,
mediante acordo ou judicialmente, se institui definitivamente a servidão. Superada a
primeira fase, tendo em vista a declaração de utilidade pública veiculada através do
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Decreto nº 006/2015 (mov. 1.9), remanesce, pois, tão-somente a discussão acerca da justa
indenização. Primeiramente vale dizer que, de acordo com o disposto no artigo 40 do
Decreto-lei nº ou
3.365/41
(Decreto de que
Desapropriação),
a constituição
de servidões tornar público as informações a cerca dos atos e
Este espaço é destinado a publicação de editais públicos
privados
tem como
ﬁnalidade
administrativas mediante indenização é regida pelas disposições legais que tratam de
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos
órgãos
públicos
e
das
empresas.
Os
leitores
desapropriação. Sabe-se que na servidão administrativa o valor apurado pela períciapodem acompanhar nos editais toda e qualquer
técnica, o qual servirá de
parâmetro do valor
indenizatório,
deve se restringir
à amplitude
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais,
empresas
de
economia
mista,
autarquias, entidades, associações, instituições,
do prejuízo experimentado pelo particular. Além disso, outras verbas deverão ser
empresas e outras denominações
tenham
a necessidade
de tornar
públicos seus atos.
incluídas no montante que
a ser pago
a título de indenização,
tais como: eventuais
lucros
cessantes; correção monetária, juros de mora e juros compensatórios, dependendo de
cada caso. Neste particular, cita-se a lição de Hely Lopes Meirelles: “(...) A indenização
justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens apropriados, à data do pagamento,
como, também, os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do
despojamento do seu patrimônio. Se o bem produzia renda, essa renda há de ser
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE
computada no preço, porque não será justa a indenização que deixe qualquer desfalque
CLEVELÂNDIA
na economia do expropriado. Tudo que compunha seu patrimônio e integrava sua receita
VARA CÍVEL DE CLEVELÂNDIA - PROJUDI
há de ser reposto em pecúnia no momento da indenização; se não o for, admite pedido
Rua Barão do Rio Branco, 12 - Fórum - Centro - Clevelândia/PR - CEP: 85.530-000
posterior, por ação direta, para completar-se a justa indenização. À justa indenização
- Fone: (46) 3252-1239 - E-mail: varaciveleanexos@hotmail.com
inclui, portanto, o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, além
EDITAL DE INTIMAÇÃO
dos juros compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários de advogado e
Processo: 0000048-60.2016.8.16.0071
correção monetária.” (Direito Administrativo, 21ª ed. São Paulo, Malheiros Editores, p.
Classe Processual: Desapropriação
529). Ainda, faz-se necessário lembrar que o julgador não está vinculado a uma ou outra
Assunto Principal: Servidão
prova em específico, sendo-lhe lícito apreciar livremente a prova realizada nos autos.
Valor da Causa: R$3.843,17
Também vale dizer que, na maioria dos casos de servidão administrativa, quando
Autor(s): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (CPF/CNPJ:
envolvem conhecimentos específicos, utiliza-se principalmente da perícia para a
76.484.013/0001-45)
formação do convencimento, em razão da riqueza do trabalho e sua extensão, tendo em
Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Rebouças - CURITIBA/PR - CEP: 80.215-900
Réu(s): DAIANE GRIGOLO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
vista as muitas áreas pelas quais perpassa a perícia técnica e sobre as quais os demais
AVENIDA PERO VAZ DE CAMINHA, 661 APTO 22 BLOCO G - CURITIBA/PR participantes da lide, na maioria das vezes, não possuem conhecimento técnico
CEP: 81.470-096
suficiente. No caso dos autos, o que se vê é restrição do uso da propriedade para
EDUARDO GRIGOLO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
instalação de rede coletora de esgotos, a qual se consubstancia em um serviço público.
Avenida Napoleão Manosso, 851 - Butiatuvinha - CURITIBA/PR - CEP: 82.400-150
Acontece que, conforme consta das defesas apresentadas pelos réus, todos manifestaram
ELIO GRICOLO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado) NÃO CONSTA, S/Nº concordância expressa com valor oferecido pela parte autora a título de indenização
MARIÓPOLIS/PR
(movs. 134, 207, 317 e 336). Desta feita, procedência do pedido é medida que se impõe,
ESPÓLIO DE FRANCELINO ALBERTO GRÍCOLO (CPF/CNPJ: 127.593.099-91)
sendo desnecessários maiores esclarecimentos. III. Dispositivo Diante o exposto, com
RUA CASTELO, 75 - VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE/MS
GIOVANNI GRIGOLO MORO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
fulcro nos artigos 487, inciso I do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado
RUA GUIDO WELTER, 207 CASA 15 - FOZ DO IGUAÇU/PR - CEP: 85.853-120
pela parte autora na inicial para declarar a constituída a servidão pretendida pela parte
HERCULES GRICOLO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
autora sobre a área descrita na inicial, e, por conseguinte, diante da concordância da parte
NÃO CONSTA, S/Nº - MARIÓPOLIS/PR
ré, fixo como justa a indenização pela servidão administrativa em favor da parte autora o
ESPÓLIO DE IRMA GRÍCOLO (CPF/CNPJ: 977.291.329-15)
valor de R$ 3.266,69 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove
RUA CASTELO , 75 - VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE/MS
centavos). Deixo de condená-la ao pagamento, tendo em vista que o valor foi depositado
JORGE GRICOLO (RG: 15236760 SSP/PR e CPF/CNPJ: 275.460.989-04)
previamente, por conta da concessão liminar de imissão de posse (mov. 23.2).
Rod da Uva Km 6 C 390, s/n - Jardim Aranpongas - COLOMBO/PR - CEP: 83.402-000
Efetuado o depósito, EXPEÇA-SE o mandado definitivo de imissão na posse em favor
LAURO GRÍCOLO (RG: 33286562 SSP/PR e CPF/CNPJ: 487.123.709-59)
da autora, nos termos do art. 29 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Saliento a presente sentença
PREFEITURA MUNICIPAL, S/Nº - MARIÓPOLIS/PR
LEONARDO GRIGOLO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
(cópia) servirá para a transcrição da servidão do(s) imóvel(eis) no Cartório do Registro.
RUA JOÃO BETTEGA, 644 BI 07 AP 308 - CURITIBA/PR - CEP: 81.070-000
Desta forma, após o trânsito em julgado desta sentença, publique-se o edital previsto na
LEONICE GRICOLO MACHADO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
última parte de referido art. 34, para conhecimento de terceiros, intimando-se os réus
NÃO CONSTA, S/Nº - MARIÓPOLIS/PR
para que comprovem a propriedade do imóvel e juntem aos autos as quitações fiscais.
LÍDIA GRÍCOLO SILVESTRE (RG: 19051242 SSP/PR e CPF/CNPJ: 316.592.769-34)
Atendidas as diligências acima, expeça-se alvará judicial em favor da parte ré para
Rua Visconde de Tamandaré, 1403 - Centro - PATO BRANCO/PR
levantamento do valor indenizatório com validade de 60 (sessenta) dias. Condeno a parte
RICARDO MORO (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
autora ao pagamento das custas processuais (art. 30 do Decreto 3.365/1941). Sem
TRAVESSA SAPÉ, 66 - JARDIM CANADÁ - FOZ DO IGUAÇU/PR - CEP: 85.861honorários advocatícios, diante da ausência de resistência ao pedido, bem como não
280
houve fixação de indenização em patamar superior ao oferecido pela parte autora (art. 27,
JUÍZO: Vara Cível de Clevelândia
§1º do Decreto 3.365/1941). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em
Autos: 0000048-60.2018.8.16.0071
julgado desta sentença, cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, COM PRAZO DE 30 (TRINTA)
da Corregedoria-Geral da Justiça. . Dado e passada nesta cidade de Clevelândia,
DIAS.
em 28 de maio de 2021, João Carlos Reichemback, Escrivão, digitei e assino
EDITAL
O Dr. Antônio José Silva Rodrigues, MM. Juiz de Direito desta Vara Cível de
digitalmente.
Clevelândia, ESTADO DO PARANÁ, FAZ SABER a quem interessar possa que neste
Assinado
digitalmente
Juízo, se processa a ação promovida por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
João Carlos Reichemback
PARANA SANEPAR (CPF/CNPJ: 76.484.013/0001-45), contra DAIANE GRIGOLO,
NELCI APARECIDA RIETER BOSI,
EDUARDO GRIGOLO, ELIO GRICOLO, ESPÓLIO DE FRANCELINO ALBERTO
Escrivão
GRÍCOLO, GIOVANNI GRIGOLO MORO, HERCULES GRICOLO, ESPÓLIO DE
IRMA GRÍCOLO, JORGE GRICOLO, LAURO GRÍCOLO, LEONARDO GRIGOLO,
LEONICE GRICOLO MACHADO, LÍDIA GRÍCOLO SILVESTRE, RICARDO
MORO: 1. I. Relatório COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
ingressou com a presente AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA c/c PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE em face de
FRANCELINO ALBERTO GRÍCOLO e IRMA GRÍCOLO, todos qualificados nos
autos. Alega a parte autora, em síntese que, pretende constituir servidão de passagem
sobre o imóvel de propriedade dos requeridos para fim de instalar rede coletora de
esgotos. Segundo informações, o Decreto Estadual de utilidade pública n. 006/2015
declarou o imóvel dos requeridos com útil. Pugnou pela procedência do feito com a
declaração da existência da faixa da servidão administrativa em seu favor. Em tutela de
urgência, requereu a imissão provisória na posse do imóvel. Juntou procuração e
documentos, movs. 1.2/1.16. Por meio da decisão proferida ao mov. 16.1 a inicial fora
recebida, sendo deferido o pedido de tutela de urgência e determinada a citação dos
requeridos, sendo autorizado o depósito nos autos dos valores encontrados no laudo de
avaliação apresentado pela parte autora. Aos movs. 99 e 100 fora juntado mandado de
citação negativo com relação aos requeridos. Em petição acostada ao mov. 113.1, a parte
autora acostou certidão de óbito dos réus e pugnou pela alteração do polo passivo do
feito, com a inclusão dos herdeiros dos falecidos. O pedido restou deferido, mov. 115.1.
Citados, os herdeiros Lauro Gricolo, Daiane Araújo Gricolo, Giovanni Gricolo Moro,
Leonardo Alberto Gricolo e Leonice Alves Machado, Lídia Gricolo Silvestre, Ricardo
Gricolo Moro, Eduardo Anacleto Gricolo, Eloi Gricolo, Ercule Gricolo, Jorge Gricolo e
Francieli Gricolo Prestes apresentaram contestação aos movs. (134, 207, 317 e 336)
manifestando concordância com o valor oferecido a título de indenização, pugnando pelo
julgamento antecipado da lide. A autora apresentou manifestação ao mov. 341.1
requerendo o julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o breve
relatório. Passo a decidir. II. Fundamentação Inicialmente, insta salientar que o feito
comporta julgamento no estado em que se encontra (artigo 355, inciso I, do CPC), tendo
em vista que desnecessária a produção de provas técnica ou testemunhal, sendo suficiente
a prova documental carreada aos autos. Cuida-se de demanda de constituição de
servidão ajuizada pela Sanepar, por ter sido declarada de utilidade pública por meio do
decreto 006/2015 (mov. 1.9), para instalação de rede coletora de esgotos, na área descrita
na inicial de propriedade dos réus. A servidão administrativa, espécie de intervenção do
Poder Público na propriedade, impõe ao expropriado a restrição ao uso de sua
propriedade para atendimento dos interesses gerais dos administrados, não lhe retirando,
todavia, ao menos a princípio, o domínio. Vale destacar que segundo José dos Santos
Carvalho Filho: “Servidão Administrativa é o direito real público que autoriza o Poder
Público a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de
interesse coletivo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito
Administrativo, Editora Lúmen Júris, 18º, Edição, 2007, p. 681). Assim, importa dizer,
antes de mais nada, que a instituição de servidão definitiva se faz por meio de duas fases:
a) a primeira em que se declara a utilidade pública e, b) a segunda executiva em que,
mediante acordo ou judicialmente, se institui definitivamente a servidão. Superada a
primeira fase, tendo em vista a declaração de utilidade pública veiculada através do
Decreto nº 006/2015 (mov. 1.9), remanesce, pois, tão-somente a discussão acerca da justa
indenização. Primeiramente vale dizer que, de acordo com o disposto no artigo 40 do
Decreto-lei nº 3.365/41 (Decreto de Desapropriação), a constituição de servidões
administrativas mediante indenização é regida pelas disposições legais que tratam de
desapropriação. Sabe-se que na servidão administrativa o valor apurado pela perícia
técnica, o qual servirá de parâmetro do valor indenizatório, deve se restringir à amplitude
do prejuízo experimentado pelo particular. Além disso, outras verbas deverão ser
incluídas no montante a ser pago a título de indenização, tais como: eventuais lucros
cessantes; correção monetária, juros de mora e juros compensatórios, dependendo de
cada caso. Neste particular, cita-se a lição de Hely Lopes Meirelles: “(...) A indenização
justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens apropriados, à data do pagamento,

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
com sede em Coronel Vivida-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 79.850.574/0001-09,
representada por seu sócio administrador, Sr. FABIO BERGER, vem, pela presente e na
forma do estabelecido na cláusula décima quarta da Vigésima Quinta Alteração Contratual,
notificar os sócios abaixo indicados, ou seus respectivos sucessores, para que no prazo de 10
dias a partir da publicação do presente edital, venham regularizar as situações pendentes,
relativas a possível inventário, sob pena de aplicação das penalidades previstas
contratualmente, tendo em vista que a necessidade de apresentação e regularização das
informações para permitir que a empresa possa proceder ao registro de alterações de contrato
social, conforme deliberado em Assembleia Extraordinária, perante a Junta Comercial do
Paraná, a saber:
1) Antonio Placido de Moura;
2) David Stedler;
3) Jacob Wogel;
4) Jorge Pizzoni;
5) Ivair Hofmann;
6) Juarez Martins;
7) Jupira Martins de Oliveira;
8) Luiz Schiavini;
9) Ney Jose Schiavini;
10) Alderico Pasqualotto;
11) Ermindo João Ogliari;
12) Helene Borchers Mueller.
Ficam cientes os sócios indicados ou, se falecidos, seus herdeiros, para fins de
regularização e na forma do disposto na cláusula décima terceira, que terão o prazo de 10
dias para o fornecimento dos documentos necessários para formalização do registro de
alteração contratual, especialmente, dados pessoais, com fornecimento de cópia dos
documentos pessoais, comprovante de endereço, termo de inventariante e dados completos
de todos os herdeiros ou, se já concluído o inventário, a entrega do respectivo formal de
partilha e todos os dados necessários para alteração contratual, sob pena de aplicação do
regramento estabelecido na cláusula décima quarta e parágrafo único da Vigésima Quinta
Alteração Contratual.
Atenciosamente,

FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA.
Fabio Berger – Diretor Presidente
FABIO BERGER

brasileira, portadora da Cédula de Identidade Civil RG n.º 4.616.003-7 SESP/PR,
e inscrita no CPF/MF sob o n.º 589.022.959-15, residente e domiciliada na Rua
das Rosas, n.º 181, Bairro Jardim Primavera II, CEP: 85.550-000, na cidade de
Coronel Vivida/PR, abaixo assinada, na qualidade de sócia administrativa do
CENTRO ESPÍRITA LEON DENIS, de Coronel Vivida, CONVOCA todos os sócios
administrativos do CENTRO ESPÍRITA LEON DENIS para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada online na plataforma ZOOM,
consoante link https://us02web.zoom.us/j/83608437687 (ID da reunião 836
0843 7687), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Reativação do Centro Espírita Leon Denis;
b) Eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Presidente e
Vice-Presidente da Diretoria, com mandato até 31.12.2021;
c) Admissão de novos sócios administrativos;
d) Designação de data para eleição do Conselho Deliberativo
para o biênio 2020/2021;
e) Assuntos gerais.
A Assembleia Geral Extraordinária será
instalada, em primeira convocação, no dia 28.07.2021, às 19hs30min; ou em
segunda convocação, no dia 12.08.2021, às 19hs30min.
Coronel Vivida, Paraná, 31 de maio de 2021.

NELCI APARECIDA RIETER BOSI

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 21/2021. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de baterias a base de troca, para atender a frota de caminhões, máquinas e veículos da
administração municipal. Prazo: 12 meses, de 02.06.2021 a 01.06.2022. Contratante: Município de Coronel
Vivida. DETENTORAS:
ATA DE
VALOR
DETENTORAS
CNPJ nº
REGISTRO
ESTIMADO
47/2021
BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI
24.384.947/0001-01
58.242,00
48/2021
FRANCIELLE BORDIN BOCCHI 04059205982
26.256.116/0001-80
18.750,00
Coronel Vivida, 01 de junho de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 49/2021 – Pregão Eletrônico nº 24/2021 – Contratante: Município de
Coronel Vivida. Detentora: EXP BUSINESS – SERVIÇOS, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ nº 40.251.299/0001-71. Objeto: registro de preços para futura e eventual
aquisição de kit de proteção para atender a secretaria municipal de assistência social. Valor total estimado
R$ 50.175,00. Prazo: 12 meses, 02.06.2021 a 01.06.2022. Coronel Vivida, 01 de junho de 2021. Anderson
Manique Barreto, Prefeito.
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR

Câmara Municipal de Palmas

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2021
DATA: 17/05/21
ABERTURA: 01/06/21
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PODA DE ÁRVORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE; conforme discriminado no objeto do presente
edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2021
DATA: 17/05/21
ABERTURA: 01/06/21
HORÁRIO: 09:01
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PODA DE ÁRVORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE; conforme discriminado no objeto do presente
edital.

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

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 036/2021
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 06/2021
A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, através da
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº.
15/2020, de 10 de janeiro de 2020, com devida autorização expedida
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e de conformidade com
a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de
Licitação, no dia 15/06/2021 às 09h30min, nas dependências da
Câmara Municipal de Palmas, situada na Avenida Clevelândia, nº.
591, na modalidade CONVITE, objetivando a Contratação de
Empresa jornalística para prestação de serviços de publicações
de atos legais e de interesse da Câmara Municipal de Palmas PR,
a serem veiculadas em jornal diário de grande circulação no
Estado e também, se houver, em jornal de circulação no
Município ou na região, conforme previsto no artigo 21, inciso III
da Lei 8.666/93, nas condições fixadas neste Edital e anexo, sendo
a presente Licitação do tipo Unitário.

José Maria de Araújo Perpétuo Filho
PRESIDENTE

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

OBJETO: Contratação de Agência de Publicidade para execução dos serviços de divulgação,
compreendendo a criação, produção, distribuição, veiculação e controle de campanhas institucionais e
publicitárias do Poder Executivo de Saudade do Iguaçu, conforme edital.
TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA e PREÇO.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos de acordo com a lei 8.666/93 e demais alterações.
ABERTURA: Fica prorrogada a data de abertura dos envelopes para o dia 08 de JULHO de 2021, às 09:00
horas.
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras e
Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro Saudade
do
Iguaçu-Pr.,
telefone
No.
(046)
3246-1166
ou
pelo
site:
http://saudadedoiguacu.pr.gov.br/l icitacoes.php
Saudade do Iguaçu, 07 de junho de 2021
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 040/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de implantação e
manutenção da licença de uso de software que atenda a Lei Federal n°13.460/17,
conforme descrição mínima em edital, conforme Pregão 025/2021. CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº
95.585.477/0001-92, representada por seu Prefeito Municipal, senhor DARLEI
TRENTO, brasileiro, RG nº. 77066578 SSP/PR e CPF nº. 006.374.659-03.
CONTRATADA: GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS, com CNPJ
Nº00.165.960/0001-01, com sede RUA JOÃO PESSOA,1183 BLUMENAU - SC neste ato
representado por TIAGO RUBENS BUSATTA, portador do CPF Nº 043.576.889-14 e do
RG nº75788401. ITENS: LOTE 1; ITEM 1, VALOR UNIT.R$: 610,00, VALOR TOTAL R$:
7.320,00; ITEM 2 VALOR UNIT.R$: 1.020,00, VALOR TOTAL R$: 1.020,00; ITEM 3,
VALOR UNIT.R$: 8.074,00, VALOR TOTAL R$: 8.074,00; ITEM 4, VALOR UNIT.R$:
105,00, VALOR TOTAL R$: 1.050,00. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 meses, PRAZO
DE VIGÊNCIA: 06/06/22. ASSINATURA DO CONTRATO: 07/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 05/2021

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 22/2021 - (Processo Licitatório 36/2021)
De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com a
Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 28/2021, cujo objeto é
o Registro de preços para futuras aquisições de cestas básicas para suprirem a demanda do Departamento de Ação
Social do Município de Bom Sucesso do Sul a fim de contemplar as famílias em situação de vulnerabilidade temporária e

A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, através da
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº.
14/2021, de 14 de janeiro de 2021, com devida autorização expedida
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e de conformidade com
a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de
Licitação, no dia 17/06/2021 às 09h30min, nas dependências da
Câmara Municipal de Palmas, situada na Avenida Clevelândia, nº.
591, na modalidade CONVITE, objetivando a de MATERIAL DE
EXPEDIENTE E CONSUMO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL
DE PALMAS PR, nas condições fixadas neste Edital e anexo, sendo
a presente Licitação do tipo Unitário.

calamidade pública conforme Lei municipal nº 1.091, também para atendimento das medidas e ações de enfrenta mento
da pandemia decorrente do novo corona vírus (COVID 19), conforme quantidades, especificações e condições descritas no
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos, determinando que seja
ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa fornecedora 3L´S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA - ME, com o CNPJ nº 41.125.059/0001-93, conforme descrição e valores abaixo relacionados:
Item
1
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descrição
Cestas Básicas para Fornecimento às pessoas carentes a
fim de contemplar as famílias em situação de
vulnerabilidade.
Descrição Mínima dos Itens que Deverão Compor Cada
Cesta Básica.
Feijão Preto tipo 1, pacote de 1 Kg.
Arroz parboilizado tipo 1, longo, fino polido, pacote de 5 Kg.
Açúcar cristal, pacote de 5 Kg.
Farinha de trigo especial, pacote de 5 kg.
Macarrão espaguete, pacote de 3 Kg.
Óleo Vegetal, embalagem de 900ml.
Café em pó moído, com selo ABIC, pacote de 500gr.
Farinha de milho, pacote de 1 kg.
Achocolatado em pó, pacote de 400gr.
Leite integral pasteurizado longa vida, caixa de 1 litro.
Sal refinado, pacote de 1 Kg.
Biscoito doce, pacote de 700gr.

Unid.

Quant.
estimada

Valor Uni.
Reg. (R$)

Unid.

500

98,75

Quant. Em
cada Cesta
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1

Valor Total Reg.
Item (R$)
49.375,00

Unid.

Marca

Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Unidade
Pacote
Pacote
Pacote
Caixa
Pacote
Pacote

REI DA MESA
RAMPINELLI
ALTO ALEGRE
DONA HILDA BONGRANO
PICCININ
SUAVIT
ITAMARATY
TINO
CELLI
POLLY
APOLO
NINFA

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R$ 49.375,00
(Quarenta e Nove Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais)

José Maria de Araújo Perpétuo Filho
PRESIDENTE

A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br, na edição de 08 de junho de 2021 conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 – PMM
OBJETO: Seleção de proposta visando REGISTRAR EM ATA DE
REGISTRO DE PREÇO COMPROMISSO FORMAL DE PREÇO
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES de aquisição de
bandeiras oficiais do Brasil, Paraná e Mangueirinha/PR a serem
utilizadas pela Secretaria de Educação e seus departamentos.
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital.
DATA DE ABERTURA: 21 DE Junho de 2021 AS 14H00MIN.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: www.gov.br/compras/pt-br
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está a
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do
município www.mangueirinha.pr.gov.br.
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122.
Mangueirinha, 07 de Junho de 2021.
Publique-se
Dorli Netto
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 – PMM
OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS fornecimento de pedra
brita bica corrida com espessura abaixo de 01 polegada, e pedra
rachão britada, para atender as necessidades da Secretaria de
Viação e Infraestrutura Rural desta Municipalidade.
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital.
DATA DE ABERTURA: 22 de Junho de 2021, às 09:00 horas, na
sede administrativa da Prefeitura Municipal, Departamento de
Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do
município www.mangueirinha.pr.gov.br.
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122.
Mangueirinha, 07 de Junho de 2021.
Publique-se
Dorli Netto
Pregoeiro

DECRETO Nº 060/2021, DE 07 DE JUNHO DE 2021

Dispõe Sobre a exoneração da conselheira tutelar ANÁLIA MARLENE MOTTA DEMORAES a partir de
07/06/2021.

Bom Sucesso do Sul, 07 de Junho de 2021.

PORTARIA Nº 084/2021, DE 07 DE JUNHO DE 2021

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 085/2021, DE 07 DE JUNHO DE 2021

Concede férias a servidores Municipais.

Designação da servidora LUCIANA BEATRIZ BOM para atuar como Agente Habitacional.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021, DE 07 DE JUNHO DE 2021.
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2021
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e JIOVANN
JOZE PELENTIR 03128000964, CNPJ/MF: 17.684.981/0001-36. Objeto: Este contrato tem por
objeto a contratação de empresa para prestação de serviço gerais a serem prestados na
edificação da Câmara Municipal de Pato Branco. Valor: Será pago pela prestação do serviço
objeto deste contrato o valor máximo estima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), relativos à 25 (vinte e
cinco) horas estimadas a R$ 80,00 (oitenta reais) a hora. Vigência: O prazo de vigência do
contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua publicação. Dotação:
136/3.3.90.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, 136/3.3.90.39.20.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas, 136/3.3.90.39.74.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas, e 136/3.3.90.39.79.00.00 - Serviço de Apoio Administrativo,
Técnico e Operacional. Origem: Este contrato é originário da Dispensa de Licitação nº 27/2021,
nos termos do art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme justificativas constantes dos
autos do Processo nº 48/2021. 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, 01 de junho de 2021. Joecir Bernardi - Contratante e Jiovann Jozé Pelentir - Contratada.
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
2/2021
Das partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF nº 76.898.196/0001-45 e
GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI, CNPJ/MF nº 36.788.205/0001-20. Do objeto: O presente
termo tem por objeto a rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços nº 2/2021, nos termos do
arts. 77, 78, II, e 79, I, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como das disposições constantes da
própria Ata. Do distrato: Por força da presente rescisão, dá-se por terminada a Ata de Registro
de Preços de que trata o item 1.1 da Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra,
a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora
rescindido. Este instrumento de rescisão unilateral produzirá seus efeitos a partir da data de sua
publicação. Do foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. Local,
data e assinatura: Pato Branco, 2 de junho de 2021. Joecir Bernardi - Contratante.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO n° 0529785-95,
QUE ENTRE SI FAZEM ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OMUNICIPIO DE
ITAPEJARA DO OESTE - PR, NA FORMA ABAIXO.
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objetivo alterar o "Anexo I –
Detalhamento de Projetos/Ações”, para inclusão de rubrica orçamentária, do Contrato de
Financiamento n° 0529785-95/2019, de 26/07/2019, ora aditado, que fica substituído pelo
Anexo I deste aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas os demais termos, cláusulas e condições do
contrato ora aditado, ficando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
CLÁUSULA TERCEIRA - Obriga-se o TOMADOR a comprovar à CAIXA, no prazo máximo
de 90 (noventa) dias, contados da data de assinatura do presente instrumento de alteração
contratual, a averbação deste ADITIVO à margem dos registros do contrato especificado na
CLÁUSULA PRIMEIRA, sob pena de se tornar sem efeito o presente ADITIVO. Itapejara
D’Oeste/PR, 07 de junho de 2021.
Anexo I
CÓDIGO AÇÃO
CÓDIGO DO GRUPO DE
PROJETOS/AÇÕES
ORÇAMENTARIA
NATUREZA DE DESPESA
12.365.0016.1.115000
4.4.90.51
Construção de Creche
15.451.0012.1.012000
4.4.90.51
Executar Obras de
Pavimentação Asfáltica
26.782.0008.1.002000
4.4.90.52
Aquisição de Máquinas
Rodoviárias
12.361.0013.1.0130000
4.4.90.51
Construir, Instalar, Reformar
e Ampliar Centro de
Educação

Contratação da empresa SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUICULTURA LTDA, CNPJ:
00.936.903/0001-89 para aquisição de material para incentivo do manejo da psicultura no Município
de Sulina.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 96/2018
CONTRATADA: CLINICA VIANA LTDA.
CNPJ: 24.563.973/0001-05
Cláusula Primeira – Vigência
Tendo em vista tratar-se de serviços a serem prestados de forma contínua, cuja
continuidade propiciará condições de preço mais vantajosas ao município, uma
vez que o preço praticado não será reajustado, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, passando a ter vigência da data de 12 de junho
de 2021 até 11 de junho de 2022.
Cláusula Segunda – Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não
contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul, 25 de maio de 2021
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

PORTARIA N° 190/2021
DATA: 07/06/2021
SÚMULA: “Concede gratificação ao Servidor Municipal Anderson Ribeiro. “ Mario Eduardo
Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais: RESOLVE: ART. 1°- CONCEDER ao Servidor Municipal Anderson Ribeiro, portador do
RG n°: 12318628-1, 50% (cinquenta por cento) de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação
Exclusiva (TIDE) sobre seu vencimento básico, ficando o Responsável pela Operação,
Manutenção e Inspeção da Produção do Britador Municipal; ART. 2°- Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 07 de junho de 2021. MARIO EDUARDO LOPES
PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
NITROGÊNIO LÍQUIDO E SÊMEN BOVINO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS (PIA), DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. Início
do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 09 de junho de 2021 até às 08h00min
do dia 21 de junho de 2021. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 21 de junho de
2021. Início da disputa de preços às 10h00min do dia 21 de junho de 2021. VALOR MÁXIMO
TOTAL ESTIMADO: R$ 191.500,00. Prazo de execução: 12 meses. Os procedimentos para
acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. O edital está
disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br. Informações: (46)
3232-8300. Coronel Vivida, 07 de junho de 2021. Dinara Mazzucatto - Presidente da CPL.

PORTARIA N° 191/2021
DATA: 07/06/2021
SÚMULA: “Altera Simbolo/Nível CC de Julio Cezar da Silva. “ Mario Eduardo Lopes Paulek,
Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE: ART. 1°- ALTERAR os vencimentos do Sr. Julio Cezar da Silva, portador do RG n°:
7116710-0, ocupante do Cargo em Comissão de Assessor III, no Departamento de Obras, Viação
e Urbanismo, com vencimentos correspondentes ao Símbolo/Nível CC-10, para o Símbolo/Nível
CC-09 da Tabela de Vencimentos para Cargos de Provimento em Comissão, constante no anexo
II da Lei Municipal n° 37/2005, a partir de 07 de junho de 2021; ART. 2°- Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do
Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 07 de junho de 2021. MARIO EDUARDO
LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2021, DE 07 DE JUNHO DE 2021.

Contratada: SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE AQUICULTURA LTDA CNPJ:
00.936.903/0001-89
__________________
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 08 de JUNHO de 2021, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2021
DATA: 14/05/21
ABERTURA: 31/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 10:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL/EQUIPAMENTOS, RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE
CILINDROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CORPO DE BOMBEIROS, AMBULÂNCIAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DOMICILIAR A PACIENTES COM SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS; conforme
discriminado no objeto do presente edital.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2021
DATA: 14/05/21
ABERTURA: 31/05/21
PROPOSTAS: 08:00 HS
DISPUTA: 10:00 HS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL/EQUIPAMENTOS, RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE
CILINDROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CORPO DE BOMBEIROS, AMBULÂNCIAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DOMICILIAR A PACIENTES COM SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS; conforme
discriminado no objeto do presente edital.

A publicação na íntegra dos atos acima estará disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br, na edição de 08 de junho de 2021 conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e suas alterações.

DECRETO Nº 66/2021
DATA: 07/06/2021
SÚMULA: "DECRETA LUTO OFICIAL".
Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de
Mariópolis, Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições legais:
RESOLVE
Art. 1º - DECRETAR Luto Oficial de 03 (três) dia no Município de
Mariópolis, Estado do Paraná, em virtude do falecimento do Sra. Maria Marssaro
Basseggio.
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 07 de junho de 2021.
Mario Eduardo Lopes Paulek
Prefeito Municipal
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Publicações legais

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021
PROCESSO Nº 82/2021
O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira Denise
Aparecida Mussini, designada pela Administração Municipal através da
Portaria n.º 252/2021, torna público aos interessados que realizará licitação
na modalidade de Pregão Eletrônico, destinado a participação exclusiva
para microempresas, empresas de pequeno porte e produtor rural,
objetivando a implantação de registro de preços para futura e fracionada
aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza, para atender às
necessidades de todas as Secretarias, Entidades e Departamentos da
Administração Municipal, conforme especificações e quantidades
estabelecidas no edital, sendo a licitação do tipo “menor preço”, com
critério de julgamento “menor preço por item”, em conformidade com as
disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 8.574,
de 01 de novembro de 2019, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro
de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto nº 8.441, de 08 de janeiro
de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais
legislações pertinentes à matéria. O preço máximo admitido para cotação
global do presente objeto é de R$
163.714,73 (Cento e sessenta e três
mil, setecentos e catorze reais e setenta e três centavos). O recebimento
das propostas, documentos de habilitação, abertura e disputa de preços será
exclusivamente
por
meio
eletrônico,
no
endereço:
https://www.gov.br/compras, horário oficial de Brasília - DF, conforme
segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA
25 DE JUNHO DE 2021. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão
ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de
Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de
expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou
pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - https://www.gov.br/compras.
Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534/1541, e-mail:
licita2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 07 de junho de 2021. Denise
Aparecida Mussini – Pregoeira.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2021 – Contrato de
Prestação de Serviços nº 74/2020/GP. Pregão Eletrônico nº
37/2020 - Processo nº 76/2020. PARTES: Município de Pato
Branco e Eugenio & Marques Ltda- EPP. OBJETO: a prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
substituição de peças, para os equipamentos utilizados no Setor
de Radiologia da Unidade de Pronto Atendimento Municipal UPA24H e Setor de Radiologia da Unidade Central de Saúde,
sendo: 1 aparelho de raio-X marca PHILIPS modelo
COMPACTO PLUS; 1 equipamento CR REGIUS SIGMA
2+DRY PRO 873, e 1 aparelho de raio-X marca SAWAE
modelo ALTUS ST, em atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pato Branco,
conforme solicitação apresentada no protocolo nº 434051/2021.
ADITAMENTO: Do Prazo Com base na Lei 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, especialmente em seu Art. 57 inciso II, as
partes pactuam prorrogação do prazo de vigência contratual de
02 de junho de 2021 até 02 de junho de 2022.Do ValorO valor
permanece inalterado, ou seja, O valor certo e ajustado para a
execução do presente contrato é de R$ 4.708,33 (quatro mil
setecentos e oito reais e trinta e três centavos), mensal,
totalizando R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos
reais). Dotação Orçamentária Para suporte da despesa será
utilizada a seguinte Dotação Orçamentária:08.01 – 37 – Fonte 404 –Ação – 2.278 – Despesa – 2693 – Desdobramento –
11709.Permanecem em plena vigência todas as demais
cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo.
Pato Branco, 31 de Maio de 2021. Robson Cantu - Prefeito.
Edilaine Cavalcante de Moraes - Representante Legal.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 10/2021 - Contrato nº
134/2018.GP. Concorrência nº 15/2018, Processo n° 113/2018.
PARTES: Município de Pato Branco e M S Klauczek& Cia LtdaEPP. OBJETO: A execução dos serviços, sob regime de empreitada
global, de pavimentação asfáltica e execução de passeios na Travessa
Escolástica Tatto, construção de passagem sobre o Rio Ligeiro para
ligação da Travessa Escolástica Tatto a Avenida da Inovação e a
execução de passeios na Avenida da Inovação, Avenida Tupi e Rua
Assis Brasil, no Município de Pato Branco, em atendimento ao
Contrato de Repasse nº 845753/2017/MCIDADES/CAIXA Processo nº 2608.1040335-41/2017, celebrado entre a União Federal,
por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa
Econômica Federal, e o Município de Pato Branco, objetivando a
execução de ações relativas ao Planejamento Urbano, atendendo as
necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras. Do
Prazo: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
especialmente em seu Artigo 57, § 2º, bem como justificativa e
solicitação levada a termo no protocolo administrativo n.º
434223/2021 pela Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, as
partes pactuam a prorrogação do prazo de execução até 04 de julho
de 2021 e vigência contratual até 03 de Setembro de 2021.
Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e
condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 02
de Junho de 2021. Robson Cantu - Prefeito. Marcio Santos Klauczek
– Representante Legal.

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

NOME

ASSUNTO

713

SILVANA
APARECIDA
SANTOS
VALMOR ALVES

714

NEIVA APARECIDA PEREIRA

715

VERA FATIMA DOS PASSOS

712

DOS
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24/05/2021
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APOSENTADORIA PATOPREV

24/05/2021

APOSENTADORIA PATOPREV
24/05/2021
CONCEDE
GRATIFICAÇÃO
DE
745
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FUNÇÃO
LILIANA
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746
01/06/2021
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PÚBLICO
747
JOVANA APARECIDA GOERGEN INSALUBRIDADE
01/06/2021
DISPENSA A PEDIDO DE EMPREGO
748
JOVANA APARECIDA GOERGEN
01/06/2021
PÚBLICO
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 08 de junho de 2021, respectivamente,
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 05/2021 – Contrato de
Prestação de Serviços nº 141/2018/GP. Inexigibilidade nº
04/2018, Processo n° 194/2018. PARTES: Município de Pato
Branco e Casa de Apoio Viver Bem Ltda - ME. OBJETO a
contratação de entidade para prestação de serviço de
acolhimento institucional de pessoa com deficiência, a fim de
acolher a jovem Tamara Luiza Rocha Tetila, sem familiares
ou outros responsáveis em condições de recebê-la, conforme
Ofício nº 1699/2018, proveniente do Juiz de Direito da 1 a
Vara Cível da Comarca de Pato Branco/PR, atendendo as
necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme
solicitação e justificada levada a termo no protocolo nº
433279/2021. ADITAMENTO: Cláusula Primeira - Do Prazo
Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
especialmente em seu Art. 57, inciso II, as partes pactuam a
prorrogação do prazo contratual para mais 06 (seis) meses,
que terá início em 01 de junho de 2021 até 01 de dezembro
de 2021. - Do Valor Conforme cláusula Oitava Inciso I e II o
valor sofrerá reajuste parcial do IGP - M com índice de
7,59%, ou seja, o valor mensal a ser pago é de R$
2.805,44(dois mil, oitocentos e cinco reais cinquenta
centavos) - Da Dotação Para suporte da despesa será utilizada
a seguinte Dotação Orçamentária: 09.04 Fundo Municipal de
Assistência Social – Fonte 0 – Ação 2209– Despesa 2123 –
DesdobramentoMUNICÍPIO
3030.Permanecem
emBRANCO
plena vigência todas
DE PATO
as demais cláusulas e condições que não conflitem com o
presente Termo. Pato Branco, 01 de Junho de 2021. Robson
Cantu - Prefeito. Andréia Aparecida da Silva - Representante
Legal.
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento 01/2021. Ata de Registro de
Preços nº 427/2020. Pregão Eletrônico nº 82/2020,
Processo nº 173/2020. PARTES: Município de Pato
Branco e Tottal Sinalização Ltda. OBJETO: A Implantação
de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
placas e materiais destinados para a sinalização viária
vertical e horizontal, objetivando a recuperação e
readequação do sistema viário, atendendo às necessidades
do Departamento de Trânsito (DEPATRAN), pertencente à
Secretaria de Engenharia e Obras do Município de Pato
Branco – PR. Conforme Lei 8.666, Art. 65, II, “d” e
justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de
Engenharia e Obras do Município de Pato Branco – PR,
através do protocolo 430719/2021, as partes pactuam
recomposição de valor inicialmente contratado. As demais
condições constantes da Ata permanecem vigentes e
inalteradas. Pato Branco, 01 de Junho de 2021. Robson
Cantu - Prefeito Municipal. Filipe de Oliveira Mattos.Representante Legal.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Dispensa de Licitação nº 33/2021, Processo nº 81/2021.
PARTES: Município de Pato Branco e GTMAX3D EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS E MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA. OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de duas impressoras 3D, GTMAX
A1V2, com software de fatiamento Simplify3D, com fornecimento de
filamentos PLA (poliácido láctico), atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação VALOR R$
17.497,29 DOT. ORÇ: 17-04 Secretarias Municipal de Ciência e
Tecnologia e Inovação - 195730025 Desenvolvimentos Econômico e
Tecnológico 195730025.2.269000 - Manter atividades do Departamento
de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e In – 4.4.90.52.00 –
Equipamentos e Material Permanente – (2527 – 15312). DISPENSA DE
LICITAÇÃO: De acordo com a Lei 8.666/93, em seu artigo 24, inciso II
Pato Branco, 07 de Junho de 2021. Robson Cantu – Prefeito. Giles Cesar
Balbinotti, Secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
.
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 5/2021.
Processo nº 527/2021. O Município de Mariópolis, através do Senhor
Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek, e da Comissão
Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 32/2021 de 11 de
Janeiro de 2021, torna público aos interessados, que até o dia 09 de
JULHO de 2021, às 09h00 (NOVE) horas, estará recebendo, no Protocolo
de Licitações da Prefeitura Municipal de Mariópolis, os Envelopes contendo
a Documentação de Habilitação e Proposta de Preços do Edital de
Concorrência nº 5/2021, que tem por objeto a alienação de bem imóvel
público, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 18/2021, sendo a
licitação do tipo “MAIOR OFERTA”. A licitação será regida pela Lei nº
8.666/93, suas posteriores alterações e demais legislação pertinente. O
inteiro teor do ato convocatório e seus anexos estarão à disposição dos
interessados, a partir desta data, junto à Comissão Permanente de
Licitações no telefone 046-3226-8100, na Prefeitura Municipal de
Mariópolis, no horário de expediente, na Rua Seis, nº 1030, centro, em
Mariópolis-PR, pelo e-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, no Portal
Transparência do Município ou pelo site www.mariopolis.pr.gov.br, na aba
licitações. Mariópolis, 07 de Junho de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS
Decreto Nº 67/2021 - Data: 07/06/2021
Súmula:Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis, para o
exercício de 2021.
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
amsop.dioems.com.br, edição do dia 08/06/2021, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº
06/2012 de 25/01/2012.
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Edição nº 7904
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.765, DE 2 DE JUNHO DE 2021
Autoriza o Executivo Municipal a contratar servidor por prazo
determinado, precedido de Teste Seletivo Simplificado – PSS.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a contratar servidor, por prazo determinado de até
trezentos e sessenta e cinco dias, mediante teste seletivo simplificado, para atender a Procuradoria Geral do
Município, conforme descrição a seguir:
QUANTIDADE DE
EMPREGO
CARGA HORARIA SEMANAL
SALÁRIO R$
VAGAS
PÚBLICO
01
Advogado
40 horas
5.657,42
Art. 2º O contrato de trabalho terá seu vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 2 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
• REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.766, DE 2 DE JUNHO DE 2021
Autoriza o pagamento de verba indenizatória excepcional e
temporária para servidores municipais que exercerem
atividades de combate à Pandemia da COVID-19.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de verba indenizatória
excepcional e temporária, aos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde ou
designados mediante Portaria para o exercício de atividades de combate à Pandemia da COVID-19.
Art. 2º A verba indenizatória de caráter temporário de que trata esta Lei é fixada no valor mensal
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a serem pagos na folha de pagamento dos servidores públicos que
fizerem jus ao seu recebimento, e não servirá de base de cálculo para a contribuição previdenciária.
Art. 3º A autorização para pagamento da verba indenizatória vigerá por 6 (seis) meses, contados
retroativamente à competência do mês de janeiro do ano de 2021, prorrogáveis, na hipótese de haver
disponibilidade orçamentária, mediante ato próprio do Chefe do Poder Executivo.
Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Saúde encaminhar ao Departamento de Recursos
Humanos a relação dos servidores que estiverem exercendo as atividades de combate à Pandemia da COVID-19.
Parágrafo único. Compete ao Prefeito Municipal autorizar o Departamento de Recursos Humanos a
realizar o pagamento da verba indenizatória de que trata esta Lei, mediante publicação de Portaria com a relação
dos servidores beneficiários.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão às expensas de rubrica
orçamentária própria, inscrita no Orçamento Geral do Município, suplementada se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de janeiro de
2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 2 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
• REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.767, DE 2 DE JUNHO DE 2021
Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial através de Processo Seletivo Super Simplificado de
Farmacêuticos, Atendentes de Farmácia, Fisioterapeutas e Motoristas, no âmbito do Município de Pato Branco e
dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, com
fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 60, de 17 de julho de 2014, fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal para os empregos públicos definidos a seguir:
Emprego Público

Nº de vagas

Carga Horária
Semanal

Salário
(R$)

Farmacêutico

5

40h

4.187,83

Atendente de Farmácia

5

40h

1.638,85

Fisioterapeuta

4

20h

2.975,80

Motoristas

6

40h

1.630,97

Art. 2º As contratações autorizadas por esta Lei servirão para garantir o suprimento de pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde e os contratos poderão ser celebrados pelo prazo de até 1 (um) ano, mediante a
realização de Teste Seletivo Simplificado, observada a ordem de classificação.
§ 1º O Processo Seletivo Simplificado será feito por uma Comissão nomeada pelo Poder Executivo
Municipal para tal fim.
§ 2º As condições, prazos, exigências e critérios para a seleção, bem como as atribuições previstas
para a função, constarão no Edital do Processo Seletivo.
§ 3º Os contratados terão seu vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT.
Art. 3º A contratação autorizada pela presente lei poderá ser rescindida antes do término do prazo
de sua vigência, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações próprias do orçamento
vigente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 2 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
•

Prefeito Municipal
REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

AVISO ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE SESSÃO
PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO 046/2021
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de uniformes esportivos
sob medida e materiais esportivos para o Departamento de Esporte.
O Município de Renascença, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 76.205.681/0001-96, com sede
à Rua Getúlio Vargas, nº 901, centro, torna público que:
1) Fica ALTERADA a data prevista para abertura e julgamento das propostas e
início da sessão de disputa de acordo como segue:
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 21 de junho de
2021 ás 08h00min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.
2) Permanecem inalteradas as demais condições do edital.
Renascença, 07 de junho de 2021.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 086/2018
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 036/2018)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Sander Bruno Robetti
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de junho de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 02 de junho de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2021
(Vinculado a Dispensa por Limite nº 021/2021)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Inviolável Renascença Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento
dos sistemas de alarme das secretarias solicitantes.
VALOR TOTAL: R$ 16.766,40 (dezesseis mil setecentos e sessenta e seis reais
e quarenta centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de junho de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 07 de junho de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2019
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 042/2019)
CONTRATANTE:
Município de Renascença
CONTRATADA: Radio Cristal Ltda
PRAZO DE PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
REAJUSTE DE VALOR:
ITEM
UND.
SERVIÇO
VALOR
UNITÁRIO
01
PROGRAMA
PROGRAMA RADIOFÔNICO AOS SÁBADOS COM
605,66
DURAÇÃO DE 15 A 20 MINUTOS.
02
INSERÇÃO
INSERÇÕES DIÁRIAS, COM DURAÇÃO DE 30
28,68
SEGUNDOS, PARA VEICULAR NOTÍCIAS, AVISOS DE
INTERESSE PÚBLICO
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 02 de junho de 2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 02 de junho de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

VALOR UNITÁRIO
REAJUSTADO
651,62
30,85
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Edição nº 7904
HOMOLOGAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Nº 32/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na
modalidade Pregão, tipo Menor Preço Item - Compras nº 32/2021, de 22/04/21, para Registro de Preços e após
expirado o prazo recursal, eu Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do
procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):
Valor Total Estimado de
Empresa(s)
Contratação – R$
ODONTO TEC LTDA
47.840,00
TOTAL HOMOLOGADO
47.840,00
Que apresentou os Menores Preços Item para Registro.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços.
É A DECISÃO.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 17/05/21.
Edson Luiz Cenci
Prefeito
Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº 32/2021. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição
Futura de Peças para Reposição de Equipamentos Odontológicos, Médico/Hospitalares e Laboratoriais para a
Secretaria de Saúde. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZOS DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO: Deverá ser entregue o objeto desta licitação de acordo com a especificação de cada item, parceladamente,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de entrega de até 05 (cinco) dias, contados do
recebimento da Requisição - Pedido de Empenho. Elementos de despesas: (1283/F:303) / (1285/F:494).GESTORA:
Franceli de Fátima Davi Del Gasperin.FISCAL:Allyne Marini. FISCAL SUBSTITUTO: Natacha Mylena Mazzutti. Partes:
Município de Chopinzinho e: ARP nº 97/2021– OdontoTec Ltda, Valor Total estimado R$ 47.840,00. Chopinzinho-PR,
17 de maio de 2021. Edson Luiz Cenci – Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 15/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Serviços nº 15/2021, de 08/03/21, e após expirado o prazo
recursal, eu Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório
em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):
Empresa(s)
Valor Total – R$
CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
596.002,30
TOTAL HOMOLOGADO
596.002,30
Que apresentou o Menor Preço Item.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.
É A DECISÃO.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 31/05/21.
Edson Luiz Cenci
Prefeito
Espécie: Extrato do Contrato Pregão Eletrônico n° 15/2021. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para
Prestação de Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Orgânicos. Fundamento Legal: Lei 10520/02.
Elementos de despesa (1210) Fonte 504. Data da assinatura: 07/06/2021. PRAZO DO CONTRATO: O prazo de
vigência e execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.
Contratante: Município de Chopinzinho. Contrato nº 116/2021. Contratada: CTR3 Prestadora de Serviços Ltda. Valor
Mensal R$ 49.666,86 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) mensais,
totalizando o Contrato em R$ 596.002,30 (quinhentos e noventa e seis mil, dois reais e trinta centavos) sem reajuste.
Assina Edson Luiz Cenci, Prefeito pelo Município de Chopinzinho, Luiz Artur Manica Representante Legal – Vanessa
Manica Responsável Técnica da Empresa - Vanderlei José Crestani Gestor do Contrato - Suelen Angelica Battistuz
Fiscal do Contrato e Ricardo Scandolara Fiscal Substituto do Contrato.

HOMOLOGAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 28/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Compras nº28/2021, de 14/04/21, para Registro de Preços e
após expirado o prazo recursal, eu Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do
procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):
Valor Total Estimado
Empresa(s)
de Contratação – R$
MULTI AÇÃO - PRODUTOS E EQUIPAMENTIOS PARA LIMPEZA LTDA
648,24
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
23.298,84
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
59.945,17
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI
4.720,00
RP COMERCIAL LTDA
5.840,00
A. L. FORCE COMERCIAL LTDA
18.025,10
RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES
5.042,00
R.J.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
12.299,60
AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA
3.280,00
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
4.756,00
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
14.084,54
HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
4.176,00
TOTAL HOMOLOGADO
156.115,49
Que apresentaram os Menores Preços Itens para Registro.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração das Atas de Registro de Preços.
É A DECISÃO.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 25/05/21.
Edson Luiz Cenci
Prefeito
Extrato das Atas de Registros de Preços do Pregão Eletrônico nº 28/2021. OBJETO: de Registro de Preços para
Aquisição Futura de Equipamentos de Proteção Individual – EPI para as Secretarias Municipais. VIGÊNCIA: 12 meses.
EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho –
PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos
endereços indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
emissão da NE.FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estipulado o valor
máximo para a presente licitação em: R$ 648,24 (seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).Pela fiel e
perfeita execução do objeto desta licitação, O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO fará o pagamento parceladamente,
mensalmente de acordo com os serviços executados e o valor unitário adjudicado.Os pagamentos serão efetuados em
até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas.
Pela Secretaria de Finanças.Elementos de despesas: Fonte 000 (1424); Fonte 504 (1425); Fonte 510 (1426); Fonte 504
(1727); Fonte 000 (1728); Fonte 504 (1729); Fonte 000 (1717); Fonte 504 (1718); Fonte 000 (1726); Fonte 104 (1720);
Fonte 104 (1722); Fonte 104 (1723); Fonte 104 (1724); Fonte 303 (1725); Fonte 303 (1421). GESTORES: Roberto
Alencar Przendziuk, Luciani Monteiro Cenci, FrancineleDalmolin, Vanderlei José Crestani, Glacir Zanata, ÉdinaAccorsi,
Mari Lucia Lazaroto, Franceli de Fatima Davi Del Gasperin. FISCAIS: CleciaSteilmann Weber, Joseane de Souza,
Márcia Mitrut, Ricardo Scandolara, Robert Ademar Fuchs, Gislaine Tânia Galeazzi, Roseli Aparecida Scolari Lorenzi,
Jonilene Araújo Naiverth. FISCAIS SUBSTITUTOS: Clevis Trindade da Silva, AdrianesPerera, Fernando Gressana,
Cristiane Adrieli Salomão, Tânia Aparecida Dalfovo, Marcia Rejane Niendieker, ZeloirScabeni Mendes, Marcelli Cristina
Cervo Leonarchik.Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº 100/2021 – MULTI AÇÃO – Produtos e Equipamentos
para Limpeza Ltda, Valor Total estimado R$ 648,24; Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº 101/2021 – Mastersul
Equipamentos de Seguranca Ltda, Valor Total estimado R$ 23.298,84; Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº
102/2021 – Pizani Equipamentos de Segurança Eireli, Valor Total estimado R$ 59.945,17; Partes: Município de
Chopinzinho e: ARP nº 103/2021 – Forte Sinal Equipamentos - Eireli, Valor Total estimado R$ 4.720,00; Partes:
Município de Chopinzinho e: ARP nº 104/2021 – RP Comercial Ltda, Valor Total estimado R$ 5.840,00; Partes:
Município de Chopinzinho e: ARP nº 105/2021 – A. L. Force Comercial Ltda, Valor Total estimado R$ 18.025,10; Partes:
Município de Chopinzinho e: ARP nº 106/2021 – RRT Comércio de Artigos Militares Ltda, Valor Total estimado
R$ 5.042,00; Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº 107/2021 – R.J.E. Comercio de Equipamentos de Segurança
Ltda, Valor Total estimado R$ 12.299,60; Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº 108/2021 – AH2A Comercio de
EPIS e Uniformes Ltda, Valor Total estimado R$ 3.280,00; Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº 109/2021 –
Comepi Produtos Comerciais Eireli, Valor Total estimado R$ 4.756,00; Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº
110/2021 – Darlu Industria Textil Ltda, Valor Total estimado R$ 14.084,54; Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº
111/2021 – Habitus Digital - Comercio e Serviços de Informatica Ltda, Valor Total estimado R$ 4.176,00; ChopinzinhoPR, 25 de maio de 2021. Edson Luiz Cenci – Prefeito.

AVISO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 7/2021
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através da Secretaria de Administração, torna público que encontra-se aberto o
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 7/2021, até o dia 31 de dezembro de 2021, para Credenciamento de
Instituições Financeiras e Afins, Autorizadas Pelo Banco Central do Brasil a Funcionar na Forma de Banco Múltiplo,
Comercial ou Cooperativo e Cooperativa de Crédito, Interessadas em Conceder Empréstimo Pessoal e/ou
Refinanciamento de Empréstimos aos Servidores Municipais Ativos, com Consignação em Folha de pagamento, Cujas
Parcelas não Poderão Exceder à Margem Total Consignável de 30% (trinta por cento) do Vencimento do Servidor, sem
ônus ao Município. Prazo de Validade: 60 meses. Informações: Fone (46) 3242-8614. A íntegra do Edital encontra-se no
endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br.

AVISO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2021
OMUNICÍPIO DE CHOPINZINHO e o PREVCHOPIM - FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO – PR, através da Secretaria de Administração, torna
público que encontra-se aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para Credenciamento de Instituições
Financeiras e Afins, Autorizadas Pelo Banco Central do Brasil a Funcionar na Forma de Banco Múltiplo, Comercial ou
Cooperativo e Cooperativa de Crédito, Interessadas em Conceder Empréstimo Pessoal e/ou Refinanciamento de
Empréstimos aos Servidores Municipais Inativos e ou Pensionistas, com Consignação em Folha de pagamento,
Cujas Parcelas não Poderão Exceder à Margem Total Consignável de 30% (trinta por cento) do Vencimento do
Servidor, sem ônus ao Prevchopim.Período de Vigência do Edital e apresentação do envelope: 30 (trinta) dias,
compreendido entre a publicação do resumo deste Edital e disponibilização no sítio eletrônico do Município.Local de
entrega do envelope: Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR, sito na Rua Miguel Procópio
Kurpel, nº 3.811, Bairro São Miguel, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Data de abertura do envelope:
Primeiro dia útil após findado o prazo de apresentação. Informações: Fone (46) 3242-8614. A íntegra do Edital
encontra-se no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br.

HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Nº 30/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na
modalidade Pregão, tipo Menor Preço Item - Serviços nº 30/2021, de 16/04/21, para Registro de Preços e após expirado
o prazo recursal, eu Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento
licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):
Valor Total Estimado
Empresa(s)
de Contratação – R$
DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS
72.806,00
TOTAL HOMOLOGADO
72.806,00
Que apresentaram os menores preços por Item para Registro.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços.
É A DECISÃO.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 28/05/21.
Edson Luiz Cenci
Prefeito
Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 30/2021. OBJETO: Registro de Preços para Contratação
Futura de Serviços Técnicos para Manutenção dos Pontos de Iluminação Pública, Manutenção das Lâmpadas nos
Centros Esportivos e Manutenção dos Semáforos da Rua 14 de Dezembro. VIGÊNCIA: 12 meses. DO PRAZO,
FORMA, LOCAIS DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO: Os serviços,
uma vez solicitados deverão ser executados pela(s) contratada(s) por profissionais capacitados e com supervisão de
técnico responsável devidamente inscrito(s) no respectivo órgão de classe e com formação de acordo com a legislação
em vigor, em todos os pontos de iluminação pública na cidade e interior, centros esportivos e semáforos, conforme
locais descritos no Plano de Aplicação, em todo o território do Município de Chopinzinho. Os pagamentos serão
efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da execução dos serviços, desde que os mesmos estejam de acordo
com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva nota fiscal, que deverá ser pelo sistema eletrônico.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Elementos de despesas: Fonte 504 (1822). Fonte 507 (1083). GESTORES: Glacir
Zanatta e Rafael Antônio Salvetti. FISCAIS: Robert Ademar Fuchs e Patricia Morawski. FISCAIS SUBSTITUTOS: Tânia
Aparecida e Marcos Renato Bueno de Souza. Partes: Município de Chopinzinho e: ARP 114/2021 - Deoclecio Dalzotto
Materiais Elétricos, Valor Total estimado R$ 72.806,00; Chopinzinho - PR, 25 de maio de 2021. Edson Luiz Cenci –
Prefeito.

DIÁRIO DO SUDOESTE
8 de junho de 2021

Publicações legais
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº20/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal, que apuraram o resultado do
Processo de Dispensa de Licitação por Limite nº 20/2021, eu, EDSON LUIZ CENCI, Prefeito, torno pública a
RATIFICAÇÃO do procedimento em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto da seguinte forma:
EMPRESA

CNPJ

VALOR TOTAL R$

LABORE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE SEGURANÇA
31.186.848/0001-80
R$ 1.800,00
E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Conforme proposta.É a decisão.Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR,28 de maio de 2021.Edson Luiz Cenci.
Prefeito.
Espécie: Extrato do Contrato nº 115/2021. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Labore Assessoria e
Consultoria em Saúde Segurança e Medicina do Trabalho Ltda. CNPJ: 31.186.848/0001-80. Objeto: Contratação de
Empresa para Serviços de Análise do Direito ao Recebimento de Insalubridade para Fiscais do Covid-19. Valor
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Origem: Dispensa de Licitação nº 20/2021. Fundamento Legal: Artigo 24 da
Lei 8.666/93. Elemento de despesa: (1665) F: 303. Data da assinatura 28/05/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo
Município e Flavia Bernardes Assumpção, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 42/2021. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 21 de junho de 2021, às 09:00 (nove)
horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. Gênero:
Serviços. Valor máximo estimado anual da licitação: R$ 138.168,53. O Edital encontra-se à disposição dos interessados
no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 –
Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00hs e 13:00/17:00hs ou no Site www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo fone: (46)
3242-8614.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato de Contrato N° 2917/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Inovanet Telecomunicações Ltda – Me, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 28.942.269/0001 – 06.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de acesso a Internet para os Departamentos e Unidades da
Administração Municipal, conforme objeto do Edital de Tomada de
Preços Nº 020/2020.
Valor do Contrato: R$ 34.552,80 (Trinta e quatro mil, quinhentos e
cinquenta e dois reais e oitenta centavos).
Vigência: De 02 (dois) de Junho de 2021 até 02 (dois) de Junho de
2023.
Data do Contrato: 02 (dois) de Junho de 2021.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato de Contrato N° 2918/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Proteggere Indústria e Comércio de EPIs Eireli – Me,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.670.981/0002 – 44.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
equipamentos de proteção individual, destinados ao uso dos
funcionários públicos Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 015/2021.
Valor do Contrato: R$ 2.448,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e
oito reais).
Vigência: De 07 (sete) de Junho de 2021 até 07 (sete) de Junho de
2022.
Data do Contrato: 07 (sete) de Junho de 2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO – PE 015/2021
A Comissão Especial de Licitação da entidade CONSÓRCIO 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, a RETIFICAÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA: a) ONDE SE LÊ:
17/06/2021; b) LEIA-SE: 21/06/2021.
Pato Branco/PR, 07 de junho de 2021.
MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº5/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento e da Procuradoria Municipal, que apuraram o
resultado do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº5/2021, eu, EDSON LUIZ CENCI, Prefeito, torno pública a
RATIFICAÇÃO do procedimento em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto da seguinte forma:
VALOR
EMPRESA
CNPJ
TOTAL R$
UNI GESTÃO PUBLICA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
36.731.728/000
2.190,00
LTDA
1-30
Conforme proposta.
É adecisão.
Gabinete do Prefeito de Chopinzinho - PR, 07 de junho de 2021.
Edson Luiz Cenci
Prefeito
Espécie: Extrato do Contrato n° 119/2021. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: UNI Gestão Publica
Capacitação e Treinamento Ltda. CNPJ: 36.731.728/0001-30. Objeto: Capacitação para Servidores - Curso eSocial. Valor:
R$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais). Origem: Inexigibilidade de Licitação n° 5/2021. Fundamento Legal: Artigo 25
da Lei Federal 8.666/93. Elemento de despesa: (1146) FONTE: 000. Data da assinatura: 07/06/2021. Assinam: Edson
Luiz Cenci, pelo Município e Marly Ferreira Soares, pela Empresa.

RESOLUÇÃO 002/2021
Súmula: Torna público o Resultado Final da
Eleição dos Membros Representantes da
Sociedade Civil no Conselho Municipal de
Políticas Públicas Sobre Drogas – COMUD.
O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – COMUD de Pato Branco no
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 3.960 de 17 de Dezembro de
2012, por meio de Deliberação em Assembleia Extraordinária realizada no dia 02 de junho de
2021,
RESOLVE:
Art. 1° -Tornar público o Resultado Final da Eleição dos Membros Representantes da Sociedade
Civil, sendo:
Missão Vida Nova;
Clínica Terapêutica Amor a Vida;
Instituto Plural;
CRP – Conselho Regional de Psicologia;
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil;
NUCRESS - Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social;
APAC;
Igreja Católica;
ASPEP – Associação dos Pastores Evangélicos;
União de Bairros;
Conselho da Comunidade;
Rotary Club de Pato Branco.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato de Contrato N° 2919/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: RP Comercial Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
20.604.417/0001 - 70.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
equipamentos de proteção individual, destinados ao uso dos
funcionários públicos Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 015/2021.
Valor do Contrato: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais).
Vigência: De 07 (sete) de Junho de 2021 até 07 (sete) de Junho de
2022.
Data do Contrato: 07 (sete) de Junho de 2021.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato de Contrato N° 2920/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Eletromaquinas Astec Ltda - Me, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 02.995.568/0001 – 15.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
equipamentos de proteção individual, destinados ao uso dos
funcionários públicos Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 015/2021.
Valor do Contrato: R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais).
Vigência: De 07 (sete) de Junho de 2021 até 07 (sete) de Junho de
2022.
Data do Contrato: 07 (sete) de Junho de 2021.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato de Contrato N° 2921/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Pizani Equipamentos de Segurança Eireli - EPP, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 19.611.064/0001 - 57.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
equipamentos de proteção individual, destinados ao uso dos
funcionários públicos Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 015/2021.
Valor do Contrato: R$ 13.913,00 (Treze mil, novecentos e treze reais).
Vigência: De 07 (sete) de Junho de 2021 até 07 (sete) de Junho de
2022.
Data do Contrato: 07 (sete) de Junho de 2021.
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
Extrato de Contrato N° 2922/2021
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR
Contratado: Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda – EPP,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.274.923/0001 - 05.
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de
equipamentos de proteção individual, destinados ao uso dos
funcionários públicos Municipais, conforme objeto do Edital de Pregão
Eletrônico Nº 015/2021.
Valor do Contrato: R$ 7.830,00 (Sete mil, oitocentos e trinta reais).
Vigência: De 07 (sete) de Junho de 2021 até 07 (sete) de Junho de
2022.
Data do Contrato: 07 (sete) de Junho de 2021.

Pato Branco, 02 de junho de 2021.
Flavio Cesar Brinkmam
Presidente
Conselho Municipal de Políticas
Públicas Sobre Drogas

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2021
Com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, bem
como nas justificativas constantes do processo, RATIFICO o Processo de Contratação
nº 058/2021, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 014/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços técnicos de aperfeiçoamento para o vereador e a assessora
legislativa da Câmara Municipal de Pato Branco, Lindomar Rodrigo Brandão e Pollyana
Poletto, respectivamente, referente a participação no curso online "Processo Legislativo”,
a ser realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2021, promovido pelo IAGP INSTITUTO
APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, CNPJ: 32.651.451/0001-85, no valor total de
R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais). Pato Branco 07/06/2021. JOECIR BERNARDI Presidente.

MUNICÍPIO
DE85.502-480
CHOPINZINHO
Rua Theófilo A Loiola, 264 - Bairro Sambugaro
- CEP:
- Fone: (046) 3225-5544. Pato Branco - PR
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
DATA: 07/06/2021
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MASSA ASFÁLTICA, COM MATERIAL
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.).
Tendo recebido, pedido de Impugnação referente ao Edital supracitado, decido:
Suspender temporariamente o certame marcado para o dia 08 de junho de 2021 às 14:00 (catorze) horas.
Após análise e decisão, o referido processo será republicado.
Giliane Teles Forlin
Pregoeira

