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Pato Branco segue vacinando
grupos prioritários
Assessoria PMPB

Um dos mandados
de busca e apreensão
foi cumprido em Pato
Branco. O acusado foi
encaminhado à Delegacia
de Polícia Civil para
interrogatório. No Paraná,
foram três prisões, mas seis
pessoas irão responder
por armazenamento do
material de pornografia
infantojuvenil. PÁG. 14

POLÍTICA

Legislativo
solicita
informações
sobre recursos
destinados à
educação na
pandemia
PÁG. 2

REGIONAL

Vinícola de
Mariópolis
compra
equipamentos
pelo Coopera
Paraná
PÁG. 6

Renascença
parcela dívidas
ativas em até
12 vezes
PÁG. 7

Na quarta-feira (9), a vacinação foi direcionada para trabalhadores da educação e da assistência
social de 35 a 39 anos. Eles integram o chamado grupo prioritário. Por sua vez, na imunização
em geral, pessoas com 58 anos a mais tiveram a oportunidade de receber a primeira dose. PÁG. 5
Helmuth Külh/Arquivo Diário do Sudoeste

Câmara
aprova
urgência para
projeto da
estrada do
Colono
No momento em que
o Ministério do Meio
Ambiente pretende revisar
as categorias de unidades
de conservação no País,
fragilizando as medidas
protetivas de diversas
áreas, a Câmara dos
Deputados aprovou regime
de urgência do projeto da
estrada no Parque Nacional
do Iguaçu . PÁG. 2
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Câmara aprova urgência
para criação de estrada no
Parque Nacional do Iguaçu
Assessoria
A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira (9) o regime de urgência para o Projeto de
Lei 984/19, do deputado
Vermelho (PSD-PR), que
cria a categoria de Unidade
de Conservação denominada Estrada-Parque e institui a Estrada-Parque Caminho do Colono no Parque
Nacional do Iguaçu.
“Somos responsáveis e
estamos no ano de 2021.
Se não tivermos competência e capacidade de construir uma estrada ecologicamente correta, podemos
devolver o Brasil aos índios. Este parque existe,
mas antes dele existiu a estrada em 1920. O parque
foi criado em 1939”, argumentou Vermelho. Ele observou que outras estradas

passam por parques ecológicos, como a Rodovia Imigrantes em São Paulo.
O deputado Luizão
Goulart (Republicanos-PR)
lembrou que a estrada não
é nova e já ligava dois municípios por 17 quilômetros. “Por uma deficiência
na legislação, ela foi fechada judicialmente. Hoje, os
moradores de Serranópolis
e Capanema têm que dar
uma volta de 180 quilômetros”, lamentou.
Goulart observou que
em todo o Brasil há estradas-parques bem conservadas e com manejo. “É
possível sim manter a preservação do meio ambiente e uma estrada no local.”

Sete maravilhas

O deputado Rodrigo
Agostinho (PSB-SP) consi-

dera uma “aberração” reabrir a estrada dentro de
um parque que é considerado uma das sete maravilhas do mundo.
Estamos falando do segundo parque mais visitado do Brasil. São 2 milhões
de turistas por ano e é um
dos principais destinos de
turistas estrangeiros no
Brasil”, afirmou. Segundo Agostinho, a estrada só
serviu para atropelamento de animais e para facilitar a atuação de caçadores e contrabandistas de
madeira.
O líder do PDT, Wolney Queiroz (PE), lamentou
a aprovação da urgência
durante a Semana do Meio
Ambiente. “Esta estrada representa uma ameaça à integridade do Parque Nacional do Iguaçu”, disse.

Câmara realiza Audiência Pública para
debater LDO e PPA
Assessoria
A Câmara de Pato
Branco, por meio da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), realizou, na
terça-feira (8), Audiência Pública para debater
o Projeto de Lei n°87, de
2021, que institui o Plano Plurianual (PPA), para
o quadriênio de 2022 a
2025, e o Projeto de Lei n°
88, de 2021, que dispõe
sobre a Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO) com
ações prioritárias da Administração Pública Municipal, funções e subfunções de Governo, metas

e riscos fiscais, diretrizes
gerais para elaboração financeira e políticas de fomento e desenvolvimento
a serem executadas pelas administrações direta
e indireta do Município de
Pato Branco, no exercício
de 2022.
Para o PPA, o diretor
Administrativo do Município, Rodrigo Miguel Koprovski apresentou um
resumo das peças orçamentárias através de slides contendo a previsão
orçamentária. A estimativa do orçamento do Município para 2022, é de

R$ 500 milhões; para
2023, é de R$ 525 milhões; para 2024, é de R$
551 milhões e 250 mil; e,
para 2025, é de R$ 578
milhões e 812 mil, a estimativa de crescimento médio, de acordo com
a municipalidade, é de,
aproximadamente, 5% a
cada ano.
Já para a LDO, no exercício 2022, Koprovski explicou que a estimativa de
aumento do orçamento foi
de 14%, em relação ao ano
de 2021, e a previsão orçamentária destinada a cada
Secretaria é:

Secretaria de Educação e Cultura................................ R$ 99.922.200,00;
Secretaria de Saúde...........................................................R$ 176.190.300,00;
Secretaria de Assistência Social .................................... R$ 12.575.738,04;
Secretaria de Desenvolvimento Econômico......... R$ 13.098.000,00;
Secretaria de Agricultura .................................................. R$ 12.570.750,00;
Secretaria de Meio Ambiente ........................................ R$ 21.611.699,99;
Secretaria de Esporte e Lazer ......................................... R$ 14.322.000,00;
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação .........R$ 6.811.739,00;
Secretaria de Engenharia, Obras e
Serviços Públicos .................................................................. R$ 34.577.000,00;
Secretaria de Administração e Finanças .................. R$ 39.883.461,01;
Secretaria de Planejamento Urbano.............................R$ 3.152.400,00.

Legislativo solicita
informações sobre
recursos destinados à
educação na pandemia
ASSESSORIA/CMPB

Também foi aprovada a inclusão do tema “Bem-estar animal e consciência de
preservação do meio ambiente”, no conteúdo das escolas

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Na sessão de quarta-feira (9), da Câmara Municipal
de Pato Branco, foi apresentado em plenário o Requerimento n° 614 de 2021,
de autoria dos vereadores
Claudemir Zanco (PL), Januário Koslinski (PSDB),
Marcos Junior Marini (Podemos), Maria Cristina de
Oliveira Rodrigues Hamera
(PV), Rafael Celestrin (PSD),
Romulo Faggion (PSL), Thania Maria Caminski Gehlen
(DEM), que requer ao Executivo Municipal informações relativas aos recursos
federais e estaduais destinados à Educação Municipal,
desde março de 2020 até os
dias atuais.
O documento especifica que devem ser repassadas informações sobre os
“recursos relativos ao ano
de 2020, da Administração passada, e também deste ano de 2021: o que está
sendo feito com estes recursos de forma detalhada,
uma vez que as atividades
curriculares estão paralisadas durante este período de
pandemia, desde março de
2020”.

Escalonamento

Também em relação
à educação, os vereadores Rafael Celestrin (PSD),
Eduardo Albani Dala Costa
(PMDB), Januário Koslinski
(PSDB), Marcos Junior Marini (Podemos) e Romulo Faggion (PSL) protocolaram
o Requerimento nº 611 de
2021, que requer ao Executivo Municipal que seja realizado escalonamento nas
escolas e centros municipais
de educação infantil (Cmeis)
para os professores, funcionários e estagiários.
A justificativa é que
nesse momento de pande-

mia, onde se prioriza o isolamento das pessoas em
suas casas, torna-se sem
tanto objetivo o grande fluxo de professores, funcionários e estagiários nas escolas e Cmeis.
“No ano de 2020 realizou-se o modelo escalonado de dois dias por semana
o profissional estar desenvolvendo suas atividades
no ambiente escolar. Desta
forma reduzimos em grande parte o nível de contágio, não perdendo a qualidade de trabalho, já que
por sua vez a internet dos
servidores é de melhor
qualidade do que possuímos nas unidades. Presumo de que desta forma estaríamos ajudando a não
proliferação do vírus que
nos assola, sem perder o
foco do ensino, neste momento da pandemia onde
alcançamos a terceira onda
do covid-19”, enfatiza o
documento.

Bem-estar animal

Também, na sessão dessa quarta (9), o Legislativo
aprovou em primeira votação o projeto para incluir
o tema “Bem-estar animal e
consciência de preservação
do meio ambiente”, no conteúdo das escolas da rede
municipal de ensino.
O Projeto de Lei nº 43,
de 2021, de autoria da vereadora Thania Maria Caminski Ghelen (DEM), dispõe sobre a inclusão do
tema “Bem-estar animal e
consciência de preservação do meio ambiente”, no
conteúdo transversal nas
escolas da rede municipal
de ensino, no Município
de Pato Branco. De acordo
com a justificativa da vereadora, o projeto “tem a finalidade de ampliar a visão dos alunos sobre amor,
respeito e compaixão com

todas as formas de vida
que fazem parte do meio
ambiente”.

Assistência Social

Pelo Projeto de Lei nº
90, de 2021, de autoria do
Executivo, aprovado em primeira votação, foi autorizada a abertura de crédito especial, no valor de R$
2.179.743,53, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Os recursos
serão utilizados para diversas finalidades.

Saúde

No
valor
de
R$
383.473,56, foi aprovado
em primeira votação, o Projeto de Lei nº 91, de 2021,
de autoria do Executivo,
para abertura de crédito especial, junto à Secretaria
Municipal de Saúde.
O recurso é referente às Portarias GM/MS nº
3.896, de 30 de dezembro
de 2020, e nº 650, de 8 de
abril de 2021, para o custeio de despesas referentes
à pandemia da covid-19.

Engenharia e Obras

De autoria do Executivo, foi aprovado o Projeto
de Lei nº 85, de 2021, autorizando a abertura de crédito especial, no valor de R$
275.598,93, junto à Secretaria Municipal de Engenharia e Obras.
O recurso é referente
ao Convênio nº 845753, de
2017, celebrado entre o governo Federal e o Município,
e será destinado à pavimentação asfáltica e passeios na
travessa Escolástica Tatto;
construção de passagem sobre o rio Ligeiro, para ligação da travessa Escolástica
Tatto à avenida da Inovação;
bem como, execução de passeios na avenida da Inovação, avenida Tupi e rua Assis Brasil.
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Idevaldo Zardo, ex-prefeito de
Clevelândia morre de causas naturais
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Morreu nesta quarta-feira (9), de causas naturais, o ex-prefeito de Clevelândia Idevaldo Zardo.
Natural de Videira (SC), ele
tinha 88 anos.
Zardo conduziu o Município por três oportunidades: de 1973 a 1977; 1983
a 1988 e de 1997 a 2000.
Foi o responsável pela criação em 1999, da Fundação
de Ensino Superior de Clevelândia (Fesc).
A prefeita Rafaela Losi
decretou luto oficial de sete
dias, determinando que a
bandeira municipal fique
hasteada a meio mastro.
Ainda nas redes so-

REPRODUÇÃO

ciais do Município, a prefeita comentou a morte,
“Idevaldo contribuiu e deixou um legado para o nosso Município.

A possibilidade de novas parcerias entre o Estado e a Itália foi o tema do webinar “Como Fazer Negócios no Estado do
Paraná”, promovido pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e
Indústria do Paraná (Italocam) e pela Associação Promo Brasile
Italia. O evento online contou com a participação do vice-governador Darci Piana, que citou o novo programa de concessões rodoviárias do Paraná, que prevê a concessão de cerca de 3,3 mil
quilômetros de rodovias federais e estaduais. “É uma grande
oportunidade para as empresas italianas investirem em um Estado sólido e seguro, como é o Paraná”, salientou.

PL

O comunicado encerra,
manifestando as “condolências à família e à toda a população clevelandense.”

Zardo foi três
vezes prefeito de
Clevelândia

pridos quatro mandados de
busca e apreensão na Câmara Municipal de Palmas e
nas residências do vereador
investigado e de uma ex-assessora parlamentar. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da
Comarca de Palmas.
De acordo com a investigação do Ministério Públi-

co do Paraná (MMPR), em
2018, o vereador e sua esposa teriam desviado parte
do valor da remuneração da
assessora parlamentar, que
teve sua nomeação e manutenção no cargo em comissão condicionadas ao repasse mensal de parte do
salário que recebia.
Se comprovados, os fa-

tos podem configurar os crimes de peculato ou de concussão, ambos com pena
de reclusão de dois a doze
anos, além de multa. O vereador, que não teve a identidade revelada, foi reeleito no processo eleitoral de
2020, um dos motivos que
resultou nas buscas feitas
na Câmara nessa quarta.

Franco diz STF limitou ministério da Saúde a adotar ʻmedidas de restriçãoʼ
Estadão Conteúdo
O ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde
Elcio Franco disse que a atuação do Ministério da Saúde
para implementar medidas
de restrição foi limitada por
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao contrário do que defendeu Franco,
decisão de abril do último

ano da Suprema Corte reconheceu por unanimidade
a competência concorrente
da União, Distrito Federal,
Estados e municípios na definição de medidas de combate à covid-19.
O conteúdo da decisão
tem sido distorcido também pelo presidente Jair
Bolsonaro. Repetidas vezes

o presidente afirmou que o
entendimento da Corte previne o governo federal de
agir para conter a disseminação da doença, o que não
encontra respaldo na Corte.
As medidas de restrição,
as quais Franco disse que o
ministério estaria impedido
de aplicar após a decisão do
STF, são outro ponto ataca-

O plenário do Senado deve analisar, nos próximos dias, projeto de lei que suspende despejos e desocupações por conta da
pandemia. O senador paranaense Oriovisto Guimarães (Podemos) declarou voto contrário à proposição. “Votarei contra. A
generalização da não concessão de despejos atenta contra o direito de propriedade e a garantia dos contratos”, disse.

Ônibus elétrico

O trecho entre Ponta Grossa e Curitiba foi escolhido para
sediar os testes nacionais da primeira operação brasileira intermunicipal com ônibus rodoviário elétrico. A novidade é fruto de
uma parceria entre a Expresso Princesa dos Campos (responsável
pelas viagens), Marcopolo (montadora do veículo) e BYD, maior
fabricante mundial de baterias de fosfato de ferro-lítio e de veículos 100% elétricos.

MP deflagra operação por suposta prática de
rachadinha na Câmara de Palmas
Assessoria
A 2ª Procuradoria de
Justiça de Palmas, deflagrou
nessa quarta-feira (9), a operação Rachadinha, que apura possível envolvimento de
um vereador do município
na prática de crimes de peculato e concussão.
Com o apoio da Polícia Militar (PM), foram cum-

jornalismo@adipr.com.br

Negócios com PR

Amsop

Por nota, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop)
se manifestou quanto o falecimento do ex-prefeito de
Clevelândia. “Idevaldo sempre foi muito participativo
na Amsop, se destacou na
condução do município de
Clevelândia por três mandatos como prefeito, uma pessoa muito estimada pela sociedade e irmão de um dos
fundadores da Amsop, o
também ex-prefeito Arival
Zardo.”

Da Redação ADI-PR Curitiba

do com frequência pelo presidente que critica a “turma
do ʻfique em casa e a economia a gente vê depoisʼ”. “Sempre disse que o vírus era uma
realidade e tínhamos que enfrentá-lo. Nada de se acovardar perante aquilo que não
podemos fugir”, discursou o
presidente em Mato Grosso,
em setembro do ano passado.

Agronegócio

O agronegócio paranaense anda muito bem. Um recente estudo do Ipardes mostra que a participação do setor no PIB do Paraná é de 33,9%, o que corresponde a R$ 142,2 bilhões. No total, o
Paraná gerou 87.804 novos postos de trabalho, a agropecuária paranaense gerou no primeiro quadrimestre 3.838 novos postos de
trabalho. O governo incentiva com o oferecimento de crédito a juros mais baixos através de suas instituições financeiras (de crédito).

Recorde

Os portos de Paranaguá e Antonina alcançaram um novo recorde de movimentação de cargas em um único mês: 6.081.904
toneladas transportadas em maio. O volume é histórico e, pela
primeira vez, os terminais paranaenses superam o patamar de
seis milhões de toneladas movimentadas nesse período. A marca é 5% maior que o recorde mensal anterior, de maio de 2020,
quando foram pouco mais de 5,7 milhões de toneladas.

Imunização

O Paraná é o 6º estado do País que mais aplicou vacinas
contra a Covid-19 em números absolutos e já ultrapassou a imunização completa (duas doses) de 10,7% da população geral, estimada em 11,5 milhões. O Estado já atingiu a imunização com a
primeira dose de quase um quarto da população geral (24,90%)
e com as duas doses de 10,77%. No primeiro indicador, é a 4ª melhor média do País. No segundo, que leva em consideração o esquema completo, a média é a 6ª melhor do País.
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Agência do
Trabalhador
realiza Feirão
da Qualificação,
Emprego e Renda

Próximo Feirão será em 15 de junho

Assessoria
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou na quarta-feira (9) a primeira edição do Feirão da
Qualificação, Emprego e Renda, visando atender os pato-branquenses que buscam recolocação no mercado de
trabalho. O projeto é desenvolvido pela equipe da Agência do Trabalhador e será realizado semanalmente.
“Nosso objetivo é melhorar os serviços prestados
para os pato-branquenses e realizar esta ação faz com
que eles possam sanar todas as dúvidas e também já poder sair com as informações corretas”, frisa o diretor da
Agência do Trabalhador, Fabricio Preis de Melo.
Na oportunidade, são realizadas entrevistas de
emprego com empresas locais e regionais. Também
são intensificadas as informações sobre os aplicativos
do Sistema Nacional de Emprego (Sine), como busca
das vagas para os participantes e a disponibilização
de informações para utilização da Carteira de Trabalho Digital.
“Todo pato-branquense que tenha interesse em
ingressar no mercado de trabalho, ou alguma dúvida,
pode vir até a Agência neste dia que iremos atender.
O próximo Feirão será no dia 15 de junho, a partir das
13h. Haverá duas empresas selecionando currículos.
Participe”, conclui Melo.
A Agência do Trabalhador está localizada na Travessa Santo Colla - 102, Baixada Industrial, com horário de
atendimento das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, de
segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone número 46 3272 1450.
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Projeto de Pato Branco é selecionado
para catálogo de soluções para a
agenda 2030 da ONU
REPRODUÇÃO

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

Um projeto desenvolvido por uma dupla de arquitetos de Pato Branco foi
um dos selecionados para
integrar a segunda edição
do guia IAB para a Agenda 2030, uma coletânea
de propostas com soluções
para as cidades que contribuam para o alcance dos
objetivos da Agenda, elaborada pela Organização das
Nações Unidas (ONU).
O catálogo é publicado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), e
a relação dos projetos selecionados foi apresentada
durante o 27º Congresso
Mundial de Arquitetos, que
está sendo realizado no Rio
de Janeiro. O evento acontece de forma online por
conta das medidas de prevenção a Covid-19.
Os arquitetos Marcelo Godinho e Waleska Ivya
Santos Tillwitz desenvolveram uma estufa urbana, que
foi selecionada como proposta para o alcance do segundo objetivo da agenda:
fome zero e agricultura sustentável. Para cada um dos
17 objetivos da agenda foram selecionados três projetos, entre iniciativas en-

Proposta aplica a estrutura da estufa urbana na praça
Presidente Vargas

viadas por profissionais de
todo o Brasil.
Segundo Godinho, a estufa é confeccionada em sua
grande maioria com materiais de reaproveitamento de obras, como tubos de
PVC e madeira. O objetivo é
o cultivo coletivo de hortaliças em espaços públicos.
Para a submissão ao catálogo, a dupla posicionou a
estufa na praça Presidente
Vargas.
Waleska comenta que a
ideia de desenvolver uma estufa surgiu por conta da familiaridade da dupla com a
relação da arquitetura com
a alimentação e a produ-

ção de alimentos, por meio,
por exemplo, de fazendas
verticais. “Seria uma micro - fazenda vertical, algo
mais possível de se realizar
em um primeiro momento”,
completa a arquiteta.
A verticalização também contribui para o melhor aproveitamento do espaço. Godinho explica que
no formato vertical a estrutura permite o plantio de
187 mudas em 14 metros
quadrados, enquanto na horizontal seriam necessários
26 metros quadrados. “Isso
acarretaria em liberação
do solo para que ele possa
se regenerar para as futu-

ras gerações, que é um dos
princípios da sustentabilidade”, detalha.
A proposta de uso do
projeto é que o funcionamento aconteça de forma independente, ou seja, a própria comunidade, um gestor
público ou organização realize o plantio, manutenção e
colheita dos vegetais. “Seria
como uma forma de convívio.
As pessoas passam por ali e
tiram uma muda de alface,
algo assim”, explica Godinho.
Ele diz ainda que o conceito é uma forma de aproximar o meio de produção
das cidades, promovendo
uma mudança de percepção do espaço. Antes da revolução industrial, em uma
sociedade mais bucólica,
era mais comum ter acesso direto aos meios de produção de alimentos, como
animais, hortaliças. “Hoje
não temos mais o contato com a comida, a ideia seria trazer isso para o espaço urbano”, completa.
A relação dos projetos
selecionados está disponível no site do IAB São Paulo (www.iabsp.org.br). Tanto
a primeira como a segunda
edição do catálogo deverão
ser publicados durante a realização do Congresso, que
termina em julho.

CEU das Artes necessita de doação de lã para
confeccionar cobertores
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Com a chegada do frio,

em maio o CEU das Artes
lançou um novo pro-jeto,
chamado Amor aos Pedaços. O objetivo da proposta é confeccionar cobertores
para famílias em situação
de vulnerabilidade social de
Pato Branco.
O projeto possui a meta
de fabricar 30 cobertores

de lã até o final do mês de
junho. A comunidade pato-branquense pode ajudar na
doação de novelos [novos
ou restos].
As pessoas interessadas em doar, podem levar
diretamente no CEU das Artes, ou entrar em contato
através dos telefones: (46)

32206032 (CEU); ou (46)
984083652 (Cláudia).
Em torno de dez voluntárias estão participando da
produção das cobertas, o
projeto não tem data limite para encerrar. Conforme
as peças são produzidas, serão entregues para as famílias de Pato Branco.
DIVULGAÇÃO

A intenção é fabricar 30 cobertores até o final do mês

Cidade
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Trabalhadores da
assistência social e
da educação recebem
primeira dose da
vacina em Pato Branco
Júlia Heimerdinger
julia@diariodosudoeste.com.br

Nessa quarta-feira (9), a Secretaria de Saúde de Pato Branco deu continuidade na vacinação
contra covid-19, três grupos prioritários receberam a primeira dose
do imunizante no município.
A vacinação foi destinada para
a população em geral com 58 anos,
trabalhadores da educação de 35 a
39 anos, que se enquadram professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico,
creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Os profissionais do
Ensino Superior e de escolas de inglês ainda não são contemplados.
Além disso, também receberam a primeira dose os trabalhadores da assistência social de 35 a

39, que atuam no Centro de Referência da Assistência Social (Cras)
e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas),
casas de acolhimento e conselheiros tutelares.

Trabalhadores da saúde

O Município também divulgou
que os trabalhadores da saúde de
50 anos ou mais que tomaram a
primeira dose no dia 29 de março e trabalhadores da saúde de 40
a 50 anos que tomaram a primeira dose no dia 31 de março, devem
concluir o esquema vacinal no dia
20 deste mês.
A vacinação será para os dois
grupos será das 14h às 19h, no
Largo da Liberdade.

Idosos

Os idosos de 67 e 68 anos que
tomaram a primeira dose no dia 10

A aplicação da segunda dose para os grupos prioritários segue no município

de abril receberão a segunda dose.
A vacinação para esse grupo acontecerá no dia 4 de julho, no Parque
de Exposições, das 8h às 11h.
Já os idosos com 65 e 66 anos
que receberam a primeira dose
nos dias 17 e 19 de abril receberão a segunda dose no dia 10 de
julho, das 8h às 12h, no Parque de
Exposições.
Também no dia 10 de julho os
idosos com 63 e 64 anos que tomaram a primeira dose nos dias
25 e 29 de abril serão vacinados
com a segunda dose, no Parque de
Exposições, das 13 às 16h.
No dia 17 de julho a segunda
dose será destinada para os idosos
de 62 anos ou mais que tomaram
a primeira dose no dia 1º de maio,
a ação será das 8h às 11h, no Parque de Exposições.
Também no dia 17 de julho os
idosos de 61 anos ou mais que rece-

beram a primeira dose no dia 5 de
maio tomarão a segunda dose, das
8h às 12 h, no Parque de Exposições.
Ainda no dia 17 de julho, os idosos de 60 anos ou mais que tomaram a primeira dose no dia 7 de maio
receberão a segunda dose, no Parque de Exposições, das 13 às 16h.

Forças de segurança
e salvamento

Os profissionais das forças de
segurança e salvamento que receberam a primeira dose no dia 6 de
maio tomarão a segunda dose no
dia 23 de julho, das 8h às 11h e
das 13h às 16h, na Sala de Vacina Central.

Vacinômetro

De acordo com o Vacinômetro
do Governo do Estado, atualizado
na manhã de ontem, Pato Branco

vacinou 20.832 pessoas com a primeira dose, e 9.677 pessoas receberam a segunda dose do imunizante no muni-cípio.

Pfizer

Esta semana o Governo do Estado recebeu mais doses de imunizantes produzidos pela Pfizer/
BioNTech.
A nova remessa, levou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) a
anunciar 32 municípios para o recebimento das doses que necessitam
ficar arma-zenadas de 2ºC a 8ºC.
Pato Branco que na semana
passada recebeu uma remessa com
1.170 doses deste imunizante, novamente vai receber lote, com mesma quanti-dade de doses, para aplicar em sua população que ainda
integram os grupos com comorbidades, deficiências permanentes e
trabalhadores do transporte aéreo.
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Vacinação em Verê

Na quinta-feira (10) a Secretaria de Saúde de Verê promove no Posto de Saúde, a vacinação da população acima
de 55 anos, conta a covid-19.
Pela atualização do Vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o Município vacinou até ontem (9), 2.554
pessoas com a primeira dose e 1.036 com a segunda.
Para se vacinar, a população deve apresentar documento de identificação com foto, CPF e carteira de vacinação.
Para os grupos vigentes que ainda não se vacinaram, obrigatório apresentar a declaração, receita ou laudo médico.
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Vinícola de Mariópolis recebe
equipamentos comprados
pelo Coopera Paraná
DIVULGAÇÃO

Nova sede do 10º Grupamento
de Bombeiros

Nesta semana foi anunciada a ampliação da sede do
Corpo de Bombeiros em Francisco Beltrão. A nova estrutura terá dois pisos, que devem comportar uma rampa para
as viaturas operacionais, um novo auditório com acessibilidade, além da nova Central de Operações, que vai centralizar as ligações no 193 dos 27 municípios atendidos
pelo Grupamento. A obra será feita no terreno ao lado
do quartel.
O investimento será feito através do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (Funrebom), recurso recolhido junto com o IPTU dos beltronenses e que já dispõe de
um saldo de R$ 1,8 milhão. O valor final da obra só poderá
ser estimado após a execução do projeto arquitetônico e licitatórios, que já estão em trâmite.

UTI Móvel

São Lourenço do Oeste (SC) recebeu nesta semana
sua primeira ambulância UTI Móvel. A entrega aconteceu
somente agora em virtude das concessionárias não terem
o veículo disponível para fazer a transformação para UTI
Móvel.
Rafael Caleffi, prefeito de São Lourenço do Oeste, enalteceu a parceria do deputado Maldaner para que São Lourenço do Oeste tivesse sua UTI Móvel. “É a primeira da história da nossa cidade e é algo muito significativo, chega num
momento muito importante, pois ainda estamos enfrentando uma pandemia mortal. O veículo dará suporte aos nossos
profissionais e auxiliará no trabalho da Secretaria de Saúde.
O deputado Celso compreendeu nossa necessidade e atendeu, mais uma vez, nosso pedido. Temos que agradecer e
comemorar”, reforça.
A ambulância UTI Móvel ficará com a Secretaria de Saúde, mas dará suporte nos atendimentos feitos na UPA 24 horas, beneficiando também a região. Entre os equipamentos,
a ambulância UTI Móvel tem, por exemplo, aspirador portátil elétrico, oxímetro portátil, Desfibrilador Externo Automático (DEA), sistema de oxigênio, cadeira de rodas e maca de
resgate e salvamento.

Além da vinícola de Mariópolis, outras cinco cooperativas da microrregião tiveram o aporte de recursos

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Na terça-feira (8), a Cooperativa Vinícola São Francisco de Sales de Mariópolis recebeu equipamentos,
para a produção de vinhos
e suco de uva, um investimento de aproximadamente R$ 400 mil, destinados
pelo Coopera Paraná, que
é coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura
e do Abastecimento (Seab),
que na microrregião de
Pato Branco, aportou mais
de R$ 2,5 milhões por meio
do programa.
Na prática, o Coopera
Paraná, que foi criado ainda em 2019, busca fortalecer organizações voltadas a
agricultura familiar, agindo
de forma integrada nos setores público e privado, de-

senvolvendo ações de assistência técnico-gerencial;
capacitação ode dirigentes, técnicos e quadro social; promoção de comercialização e de acesso aos
mercados, além de apoio financeiro para investimentos
produtivos.
A chefe do núcleo da
Seab de Pato Branco, Leonira Viganó Tesser destaca ainda que o programa almeja “estimular a ampliação
da escala de produção, por
meio do aumento da produção e da produtividade da
agricultura familiar, além
de agregar valor, através da
melhoria da infraestrutura.
Ela também fala em adesão
de boas práticas sanitárias e
de fabricação.
Leonira pontua que somente no ano do lançamento do programa, 2019,

foram protocolados 20 projetos, na área de cobertura
do núcleo Regional da Seab
de Pato Branco, com oito
projetos classificados e seis
que receberam os aportes
financeiros.
Atualmente a Vinícola
São Francisco de Sales conta com 40 cooperados e segundo o presidente, Valdir
Fabris o objetivo é ampliar
a produção de vinhos, chegando a elaboração de 100
mil litros por ano do
produto.

2021

Neste ano, o Coopera Paraná está com chamamento público em aberto, o
que leva a chefe da Seab local ponderar que existe uma
expectativa de receber menos projetos do que na edição passada.

Segundo ela, esta observação é reflexo do fato
de que “as associações de
produtores que apresentaram projetos de negócios
com objetivo de adquirir
maquinas e ou equipamentos, mas não realizam processo de transformação e
comercialização dos produtos na agroindústria da cooperativa já não irão se
inscrever.”
Ela explica ainda que
“as organizações que participaram do primeiro chamamento público e estão com
prestação de contas e lançamento junto ao Sistema de
Informação do Tribunal de
Contas do Estado (TCE), podem participar novamente,
pois, os recursos financeiros
podem ser acessados através de Termo de Fomento
no valor de até R$ 800 mil.”

Renascença declara situação de
calamidade pública
Paloma Stedille
paloma@diariodosudoeste.com.br

Na terça-feira (8), a secretária de Saúde de Renascença, Simone Lorenset Guts, se
pronunciou [por meio da página da prefeitura no Facebook] a respeito da situação da
covid-19 no município.
“Hoje, a situação do nosso município
não é diferente dos demais da região. Em
boletim divulgado na segunda-feira (7), Renascença possuía 49 pessoas com o vírus
ativo. Então a situação está muito crítica,
preocupante”.
Ela informou no vídeo [disponível abaixo] que a fila da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na macrorregião estava naquele
momento com mais de 260 pessoas.

“E da nossa região, de Francisco Beltrão, a fila com 29 pacientes e 16 na UTI
clínica. Por isso, é muito grande a preocupação. Nossos profissionais de saúde estão
cansados. E isso eu falo em toda a região.
Renascença encaminha os pacientes para
Francisco Beltrão, onde os leitos estão com
ocupação de 100%”.
A secretária afirma que “esse é o pior
momento da pandemia. E não podemos
olhar só para o município de Renascença,
mas em toda a região, porque além de não
ter mais leitos, não temos profissionais [para
suprir essa demanda]. Entendemos que algumas pessoas venham a ficar sem leito. Por
isso, peço mais uma vez a colaboração de todos. Pois se todos se conscientizarem, vamos
conseguir baixar esses números”.

REGIONAL
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Dívidas ativas agora podem ser parceladas
em até 12 vezes em Renascença
DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE RENASCENÇA

Anteriormente, as dívidas podiam ser pagas em até seis parcelas no município

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Recentemente, o prefeito de Renascença, Idalir João Zanella, sancionou a Lei Complementar Nº
035/2021, que altera o artigo 212 da Lei Complementar Nº 02/1991 (Código Tributário Municipal).
Tendo como proponente o vereador Vanderson Rodrigo Zanini, a lei complementar foi aprovada pelos
demais membros do legislativo, a qual tem como objetivo prever a possibilidade
de parcelamento em até 12
prestações mensais do débito inscrito em Dívida Ativa.

De acordo com o vereador, a demanda surgiu da
própria população, que em
várias situações relatou que
não conseguia fazer o pagamento ao Município, “porque o nosso Código Tributário previa o pagamento de
dívidas ativas entre uma até
seis parcelas somente. Então não podia fazer pagamento além disso, que era o
sonhado”.
Assim, segundo ele, tentou-se buscar a alteração
do Código Tributário. Fez
a consulta jurídica e constatou que realmente era de
sua alçada [enquanto vereador] fazer essa modificação.
“Fiz e foi muito bem

aceita pelos demais membros do Legislativo, que inclusive assinaram como
apoiadores do projeto. Isso
porque também viram a necessidade e a sua importância, que com certeza irá auxiliar a população”.
Zanini destaca que as
pessoas que conversaram
com ele, fazendo essa solicitação, “são sérias, honestas
e gostam de levar suas contas em dia. Com certeza agora, podendo optar em pagar
entre uma e 12 parcelas, facilitará bastante”.
O vereador ainda lembra que não haverá acréscimo de juros nesses casos.
“O valor ʻxʼ que você deve lá,

NOTAS
Contratação de professores

A Secretaria de Educação de São Lourenço do Oeste (SC) abre inscrições e baixa
normas para a formação de cadastro de reserva de professores de Língua Estrangeira
Espanhol e de Ensino Religioso, em caráter temporário e excepcional, para o ano letivo de 2021, na rede municipal de ensino.
As inscrições serão realizadas gratuitamente de forma online pelo site oficial do
município - www.saolourenco.sc.gov.br/concurso - até o dia 13 de junho. Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá este fazer uso dos computadores na Secretaria de Educação, localizada em frente à praça da Bandeira, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.
O vencimento varia de R$ 2.298,07 a R$ 3.211,96 para 40 horas semanais. Serão
acrescidas ao valor do vencimento as seguintes vantagens: percentual de acordo com
a lei nº 1.742/2008 e vale-alimentação de até R$ 416.
Mais informações com a Secretaria de Educação pelo telefone (49) 3344-8460.

Entrega de alimentos

Os departamentos de Agricultura e Assistência Social de Honório Serpa, realizaram na segunda-feira (7) nova entrega de alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Produzidos pela agricultura familiar, os alimentos foram adquiridos com dispensa de licitação, e distribuídos a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional e também a entidades assistenciais.
Os alimentos adquiridos nesse momento de pandemia, estão sendo utilizado
para enriquecer as cestas básicas fornecidas pela Assistência Social do nosso município. Para receber a cesta, a família deve estar inscrita no CadÚnico.
A nutricionista e fiscal do PAA Mayla Gabriely Rodrigues relatou que nesta aquisição, oito agricultores entregaram seus produtos e que 25 famílias foram beneficiadas com essa leva de entrega.

Transformando o futuro

Iniciou em 1º de junho e segue até o dia 18, as inscrições para o cursinho pré-vestibular Transformando o Futuro.
A iniciativa desenvolvida em Coronel Domingos Soares ocorre em uma ação
conjunta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),
do Departamento Municipal de Ação Social e SESC.
As aulas serão com turmas reduzidas, simulações de provas, cine debates e também está prevista a revisão para o Enem. Os interessados devem comparecer no Departamento de Ação Social, com documentação pessoal, comprovante de residência,
de matrícula e de inscrição no CadÚnico.

que a prefeitura passa, será
o mesmo, fragmentado em
12 parcelas. Não vai aumentar nada por ter 12 parcelas”.
Zanini completa: “Nesse
momento de pandemia, nessa situação tão crítica em
que vivemos, todo o auxílio
que pudermos fazer é importante. Claro que é uma
lei que veio para ficar, não
somente no momento da
pandemia. Não é provisória,
mas permanente. Porém,
agora nesse momento, em
específico, vai ajudar bastante para quem quiser quitar suas dívidas, tendo esse
número maior de parcelas,
sem juros a mais”.
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Clínica-escola de
Nutrição da UFFS retoma
atendimento ao público
Assessoria
A partir da terça-feira (8), a população de Realeza e
região volta a ser atendida pela Clínica-Escola de Nutrição da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Os
serviços nas áreas de avaliação e diagnóstico nutricional foram interrompidos, em razão da pandemia. A retomada acontece devido à vacinação dos profissionais que
atuam no local.
O atendimento será individual, sendo dirigido a
qualquer idade, ofertando serviços de prevenção e tratamento nutricional para diversas doenças. O atendimento
seguirá todas as recomendações de segurança para evitar a disseminação da covid-19, como o uso de máscaras,
higiene das mãos e utilização de álcool gel. Por enquanto, não serão ofertados atendimentos para grupos, palestras internas e/ou externas, evitando aglomerações.
De acordo com a coordenadora da Clínica, professora Márcia Fernandes Nishiyama, foi aprovado um Protocolo de Biossegurança, que servirá para o apoio de ações
e condutas a serem adotadas. “A equipe se apresentará
com os cuidados rotineiros, além de utilizar protetor facial [face shield], luvas e toucas descartáveis. Também
será verificada a temperatura corporal tanto da equipe,
como de pacientes”, detalhou.
As consultas são realizadas pelos acadêmicos da
9ª e 10ª fases do curso de Nutrição, que estão sempre
acompanhados pela nutricionista responsável técnica,
pelas professoras orientadoras de estágio e coordenação da unidade.
O agendamento para realização de consultas pode
ser realizado pelo telefone (46) 3543-8499 ou pessoalmente no horário de funcionamento da Clínica. O interessado deve levar documento pessoal e, caso haja indicação médica, levar a solicitação do profissional de saúde.
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às
17h30min. A Clínica está localizada na Avenida Bruno
Zuttion, número 4001, no centro de Realeza.
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Israel Sonaglio com seus pais Cleidiane e
Willian. Foto Chicoski Digital
Papai Renan Pereira e mamãe Ruthi Machado
comemoraram com muita alegria o primeiro
aninho do Joaquim

Daniel Brunismann Fergutz no seu batismo, com
seus pais Francielli e Emerson. Foto Chicoski Digital

Feliz aniversário Luiz Augusto da
Silva B. Completando hoje (10)
7 anos de idade com as bênçãos
do Senhor, com muita saúde , paz
e alegria! Um grande abraço e
beijos dos avós Aparecido e Vera
Lucia da Silva
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Custos da construção sobem 1,78% em maio
Segundo o IBGE, o custo nacional da construção por metro quadrado passou, em maio,
para R$ 1.387,73, ante os R$
1.363,41 registrados em abril.
Desse valor, R$ 810,08 são relativos aos materiais e R$ 577,65 à
mão de obra.
Os dados mostram que os materiais ficaram 2,66% mais caros,
uma queda de 0,48 ponto percentual em relação ao mês anterior, quando a taxa fechou em
3,14%. Na comparação com maio
de 2020, houve aumento de 2,47
pontos percentuais. O gerente do
Sinapi, Augusto Oliveira, explica

Agência Brasil
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) fechou o mês
de maio com alta de 1,78%, ficando 0,09 ponto percentual abaixo
do registrado em abril, quando o
indicador subiu 1,87%. Os dados
foram divulgados ontem (9) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). No acumulado
de 12 meses, a taxa subiu 18,18%,
a maior alta da série histórica, ficando acima dos 16,31% registrados nos 12 meses anteriores. De
janeiro a maio, o acumulado ficou
em 8,71%. Em maio do ano passado, o Sinapi fechou em 0,17%.

que a alta nos materiais foi registrada em todo o país, puxada pela
influência do aço.
“Houve alta generalizada nos
preços dos materiais em todo o
país, sobretudo na Bahia, que teve
a maior alta, 4,94%. Os materiais
também apresentam o maior índice acumulado dos últimos 12
meses de toda a série histórica,
31,58%. Dentre eles, aqueles que
têm aço como matéria prima de
produção continuaram com forte
influência, já evidenciada em meses anteriores. Estamos trocando meses com variações baixas no
ano passado por variações altas

em 2021.”
A parcela referente à mão de
obra subiu 0,58%, influenciada pelos dissídios coletivos que foram
homologados no mês no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. O índice ficou 0,40 ponto percentual acima do registrado em abril (0,18%)
e 0,44 ponto percentual maior na
comparação com maio de 2020
(0,14%). No acumulado de 12 meses, a mão de obra subiu 3,44%.

com a maior variação regional, de
2,07%. Na Região Norte, o Sinapi
do mês ficou em 1,16%, no Nordeste em 1,90%, Sul com 1,14%,
e no Centro-Oeste construir está
1,69% mais caro.
Por metro quadrado, os custos ficaram em R$ 1.367,38 na Região Norte, R$ 1.318,11 no Nordeste, R$ 1.441,87 no Sudeste, R$
1.438,67 no Sul e R$ 1.352,93 no
Centro-Oeste.
A maior variação entre os estados foi registrada no Rio de Janeiro, com alta de 3,73%, seguido
da Bahia (2,95%) e Mato Grosso
(2,66%).

Índices regionais

Por regiões, o Sudeste registrou alta na parcela dos materiais
em todos os estados e fechou maio

IPCA é o mais elevado para maio desde 1996 e supera teto da meta em 12 meses
Estadão Conteúdo
A alta de 0,83% registrada
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) em
maio foi o maior resultado para
o mês desde 1996, quando subiu
1,22%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE). Em maio de 2020, o IPCA
ficou negativa em 0,38%.
O resultado de maio de 2021
fez a taxa de inflação em 12 meses atingir o maior patamar desde
setembro de 2016, quando estava
em 8,48%.
A taxa acumulada pelo IPCA

tanto, bem acima do teto da meta
para este ano, que é de 5,25%.
Já o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) teve elevação de 0,96% em maio, após um
avanço de 0,38% em abril, segundo dados divulgados pelo IBGE.
Como resultado, o índice acumu-

em 12 meses acelerou de 6,76%
em abril para 8,06% em maio, ante
uma meta central de 3,75% perseguida pelo Banco Central este ano,
que tem margem de tolerância é
de 1,5 ponto porcentual (de 2,25%
a 5,25%).
O IPCA em 12 meses está, por-

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

09/06/21

CÂMBIO

09/06/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 0,09%

129.906 pontos

Volume negociado: R$ 34,56 bilhões
128.267 129.608 130.125 130.776 129.787 129.906

EURO
Var. junho: -2,99%
R$ 5,068
R$ 5,069

Alta: 0,68%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. junho: -3,42%
R$ 5,0527
R$ 5,0533

01/06

02/06

04/06

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
B3 S/A ON
Magazine Luiza ON
Hering ON
Suzano ON

07/06

08/06

%
+0,21%
+2,07%
+1,37%
-0,50%
+0,43%
-3,71%
+2,87%
+2,79%

09/06

R$
28,72
112,20
33,26
28,10
16,40
20,27
33,65
59,70

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

%
34.447,14
7.081,01
15.581,14
28.860,80

OURO - BM&F
09/06

-0,44
-0,20
-0,38
-0,35
var. dia

R$ 305,50 /grama

0,00%

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

Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

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

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

Var. junho: -2,56%
R$ 4,93
R$ 5,33

Iene
Libra esterlina
Euro

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

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

MÊS
Abr/21
*Mai/21

TAXA SELIC
0,21%
1,00%

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

109,63
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

jan

fev

1,46

0,27

0,82

1,35

0,25

0,86

1,06

0,78

0,48

0,79

0,86

0,23

0,96

2,58

2,53

0,76

2,91

2,71

0,68

3,92

3,40

1,07

0,27

0,54

0,70

0,89

1,89

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

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

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

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

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

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

abr

mai

ano

0,38

0.96

3.33

0,31

0.83

3.22

0,60

0,44

3,27

0,44

0,41

2,67

1,51

4,10

14,39

2,22

3,40

14,13

2,90

4,20

18,21

0,23

0,81

2,87

0,90

2,22

7,41

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

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

PREVIDÊNCIA

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

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

COMPETÊNCIA MAIO

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

Empresário/empregador

Facultativo

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

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

Autônomo

SELIC/IR

R$ 0,0461
R$ 7,14
R$ 0,053

US$ 1 É IGUAL A:

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Fev/21
Mar/21

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

DÓLAR TURISMO

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

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

7,5%
9%
12%
14%

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

SALÁRIO FAMÍLIA 2020
Salários até R$ 1.503,25

POUPANÇA, TR

51,27

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
Março/21
Abril/21

NOVA POUPANÇA
Março/21
Abril/21

ano
1,51
2,02

12 m
6,17
6,17

%
0,1159
0,1590

ano
0,35
0,51

12 m
1,69
1,63

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

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

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

POUP
NOVA
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019

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

CUB PARANÁ
Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2
ABR
MAI %m %ano
Paraná
1.806,60 1.829,52 1,27 6,37
Norte
1.823,31 1.832,46 0,50 3,80
Noroeste 1.738,87 1.791,05 3,00 14,10
Oeste
1.838,35 1.860,62 1,20 5,79

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

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

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

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

TRIGO - saca 60kg
R$
171,00
168,00
163,00
162,00
164,00
164,00

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

30 d.
-3,9%
-2,9%
-3,6%
-3,6%
-3,0%
-2,7%

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

-4,5%
-11,0%
-10,6%
-11,0%
-10,5%
-10,5%

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

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

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

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

SEM
-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)

09/06
3.078,33
315,85
874,33
504,65

DIA
-0,03%
-0,27%
0,30%
0,45%

MÊS
-4,00%
-0,09%
-0,35%
0,11%

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

09/06/21

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias
30 dias
SOJA
saca 60 kg
154,40
0,5%
-1,3%
-5,9%
MILHO
saca 60 kg
84,03
0,0%
0,0%
-14,0%
TRIGO
saca 60 kg
82,24
0,2%
0,0%
-9,1%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
255,56
-0,1%
-2,0%
-4,3%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
248,19
-0,7%
1,4%
-5,9%
BOI GORDO
arroba, em pé
300,21
0,7%
1,9%
0,7%
SUÍNO
kg, vivo
6,01
1,5%
5,4%
-16,4%
ERVA MATE
arroba
23,24
0,0%
0,0%
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

unidade

F Belt.
R$
153,00
85,00
82,00
300,00
6,00
-

Pato B.
R$
154,50
85,20
82,00
230,00
230,00
300,00
5,30
17,00
-

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

09/06/21
MILHO

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

FECH.
1.562,50
1.523,00

*DIF. 1 SEM.
-17,50
0,0%
-16,50
0,4%

1 MÊS
-1,7%
-0,9%

jul/21
ago/21

386,40
388,40

-3,40
-3,30

-1,9%
-1,7%

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

Cont.
jul/21
set/21

FECH.
690,75
632,00

*DIF. 1 SEM.
10,75
2,3%
4,00
6,5%

1 MÊS
-5,7%
-3,5%

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

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
-12,5%
-10,9%

jul/21
set/21

682,25
689,00

-2,75
-2,75

-0,8%
-0,5%

-10,4%
-9,6%

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

BOLSA DE NOVA YORK (NYBOT)
CAFÉ

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

09/06/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. junho: -2,55%
R$ 4,93
R$ 5,35

Alta: 0,38%
Compra
Venda

Var. junho: -2,99%
R$ 5,73
R$ 6,49

Alta: 0,62%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,38%
Compra
Venda

Var. junho: -3,78%
R$ 6,1552
R$ 6,1580

Alta: 0,14%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,09%
Compra
Venda

lou uma elevação de 3,33% no
ano. A taxa em 12 meses ficou em
8,90%. Em maio de 2020, o INPC
tinha sido de -0,25%. O INPC mede
a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.

Cont.
mai/21
jul/21

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

FECH.
157,20
159,30

*DIF. 1 SEM.
-0,50 -2,5%
-0,55 -2,4%

1 MÊS
3,2%
4,2%

09/06/21
ALGODÃO

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

Cont.
jul/21
out/21

FECH.
86,62
88,18

*DIF. 1 SEM.
1,48
3,4%
1,65
3,9%

1 MÊS
-2,0%
1,5%

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

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

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

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

Geral
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Estado distribui testes rápidos e oxímetros
para municípios das 22 Regionais de Saúde
AEN
A Secretaria de Estado da
Saúde começou a enviar 85 mil
testes rápidos para pesquisa do
antígeno viral SARS-CoV-2 e 640
oxímetros aos municípios sede
das 22 Regionais de Saúde, quatro de fronteira, além de todos
os do Litoral. São 31 cidades
beneficiadas.
O objetivo é fortalecer o rastreio, monitoramento e isolamento de contatos relacionados à Covid-19. A estratégia foi pactuada
com o Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde do Paraná
(Cosems/PR) e pretende reduzir
o número de novos casos da doença, possibilitando que contatos
próximos de confirmados possam
ser testados mesmo assintomáticos, e, nos casos positivados, o
oxímetro auxiliará no monitoramento do paciente.
“Estamos enfrentamento um
dos piores momentos da pandemia até agora e precisamos
evitar a contaminação pelo vírus. Estes insumos irão ajudar
as equipes de saúde municipais
a realizarem o controle e monitoramento dos casos, evitando

a disseminação da doença”, afirmou o secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto.
Ainda segundo ele, as medidas de prevenção devem continuar, independente do avanço da
vacinação. “O uso de máscaras,
higienização das mãos e objetos,
distanciamento social e outras
testagens, ainda são ações que fazem a diferença e por isso devem
ser reforçadas”, acrescentou.
O Paraná recebeu nesta semana 98.275 testes rápidos de
antígeno (TR Atg SARS-CoV-2) do
Ministério da Saúde. Essa remessa que possibilitou o desenvolvimento da estratégia. Este exame
é realizado por meio de coleta de
amostra da secreção nasofaringe, capaz de detectar o vírus Sars-CoV-2 com apresentação do resultado em até 15 minutos.
O Estado é um dos que mais
testa no País, segundo dados do
Ministério da Saúde. Além dos
quase 3 milhões de testes do tipo
RT-PCR processados em laboratórios, diversas iniciativas municipais e de entidades públicas e
privadas estão sendo desenvolvidas para analisar a circulação do

AEN

Foram distribuídos 85 mil testes rápidos para pesquisa do antígeno viral SARS-CoV-2

vírus em assintomáticos, o que
ajuda no isolamento.
Na semana passada, por

exemplo, a Secretaria de Saúde
testou passageiros do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em

São José dos Pinhais. Dos 458
aplicados até dia 5, sete resultados positivos para a doença.

Governo destina R$ 14,4 milhões a bolsas de estudo para iniciação científica
AEN
O Governo do Estado, por
meio da Fundação Araucária e da
Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(Seti), lançou três chamadas públicas de iniciação científica, tecnológica e de extensão universitária
que disponibilizarão até três mil
bolsas de estudo. O investimento é
de R$ 14,4 milhões.
“Este é um momento histórico.
É um número expressivo de bolsas
para atender a iniciação e a formação do pesquisador nas nossas
universidades. Um processo que
tem se revelado historicamente de

grande relevância para que o Brasil se coloque na excelente posição
que ocupa em termos de produtor
de ciência”, destacou o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.
O diretor de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Fundação Araucária, Luiz Márcio Spinosa, explicou que os programas de
Bolsas de Iniciação Científica, Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIC/PIBIT),
Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e
Extensão Universitária (PIBIS) e de
Bolsas de Extensão Universitária
(PIBEX) fazem parte da constru-

ção estrutural de Novos Arranjos
de Pesquisa e Inovação no Paraná
(NAPI), que está sendo fomentada
pela Araucária.
“O objetivo é a articulação
mais intensa dos atores do Sistema Regional de Inovação do Paraná e a mobilização dos ativos reunidos no espaço paranaense em
torno dos desafios ligados ao desenvolvimento do território”, disse.
Todos os programas financiarão bolsas no valor de R$ 400
mensais pelo período de até 12
meses. O PIBIT/PIBIC ofertará
até 1.700 bolsas de estudo, com
um investimento de até R$ 8,1

milhões. Os proponentes podem
apresentar suas propostas até o
dia 23 de junho.
O PIBIS ofertará até mil bolsas, com um investimento total de
até R$ 4,4 milhões. O prazo para
envio de propostas vai até o dia 21
de junho. O PIBEX terá 300 bolsas, totalizando um investimento de até R$ 1,4 milhão, aceitando
submissão de propostas até o dia
18 de junho.
Segundo o presidente da
Fundação
Araucária,
Ramiro
Wahrhaftig, estes programas preparam as novas gerações de pesquisadores. “O Paraná tem um

sistema robusto e muito bem distribuído de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior.
Temos excelentes resultados do
desempenho destas instituições
em vários indicadores relacionados à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico,
que têm crescido exponencialmente nos últimos anos. Estes jovens bolsistas estarão atuando na
pesquisa científica do Estado nos
próximos anos”, afirmou.
Os editais dos programas lançados nesta segunda-feira (7) já
estão disponíveis no site da Fundação Araucária.

UEL é a 24ª melhor universidade do País, segundo ranking internacional
AEN
A Universidade Estadual de
Londrina (UEL) foi considerada a
24ª melhor no Brasil e a 3ª no Paraná, de acordo com o QS World
University Ranking 2022, divulgado na terça-feira (8). Este ano,
foram classificadas 1.300 instituições de ensino superior em todo
mundo, a maior comparação já
realizada, considerando tópicos
como reputação acadêmica, percepção do empregador, proporção professor/aluno, citações de
pesquisas produzidas e proporção internacional de professores
e estudantes.
De acordo com a diretora de
Avaliação e Informação Institu-

cional, da Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), professora
Elisa Emi Tanaka Carloto, a pandemia refletiu em vários aspectos,
como a consequente redução de
estudantes nos cursos Lato sensu.
Também houve queda nos intercâmbios com instituições de ensino de outros países, que acabaram suspensos ou adiados pelas
restrições sanitárias impostas pelo
coronavírus. Os números relacionados ao controle da doença no território nacional provocaram sérias
restrições a cidadãos brasileiros
para determinados continentes.
“Este impacto é uma consequência natural deste período
atípico de dificuldades impostas

pela pandemia. Na pós-graduação o estudo não presencial ainda
é um grande desafio. Muitos estudantes preferiram adiar os seus
planos”, afirma a diretora, acrescentando que o mesmo fenômeno atingiu instituições em todo o
mundo.
Por outro lado, Elisa acredita que a posição deste ano representa o resultado de muito esforço, de professores, estudantes e
de toda a comunidade universitária, que se reinventou para manter as atividades neste período,
conseguindo expressiva produção científica.
“Fundamental lembrar que
somos uma universidade estadu-

al, no Interior do Paraná, que tem
proporcionalmente menor investimento do que Instituições Federais, por exemplo”, salientou.
De acordo com ela, a classificação precisa ser considerada relevante e demonstra a força dos
pesquisadores.
A professora destaca, ainda,
que o levantamento QS considera a reputação acadêmica internacional como maior requisito,
ouvindo avaliações de mais de
130 mil especialistas em todo o
mundo.
“Quando a universidade participa deste tipo de ranking, ela
se abre para uma análise internacional especializada, o que indica

a reputação que os pesquisadores paranaenses e londrinenses,
reconhecidos e lembrados mundialmente”, afirma. Ela ressalta
que vários egressos dos cursos de
graduação e pós-graduação estão
atuando em outros países.
No Paraná, melhor avaliada é
a Universidade Federal do Paraná
(UFPR), que aparece na 14ª posição, seguida pela PUCPR, empatada com a UEL na 24ª colocação. A
instituição brasileira melhor ranqueada é a Universidade de São
Paulo (USP), seguida da Universidade de Campinas (Unicamp). Em
terceiro lugar aparece a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ).
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PATO BRANCO

F. BELTRÃO

18°/14°

CURITIBA

17°/15°

MIN.

CASCAVEL

19°/16°

14°

LONDRINA

19°/15°

MÁX.

19°

RADICCI

iotti

PROBABILIDADE DE CHUVA 98% | 19,6mm

LUA

ESTAÇÃO

TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

OUTONO

NOVA

190
193
192

HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 A 20/04

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Acesso
à internet
em alta
velocidade

© Revistas COQUETEL

Dispositivos de
celulares e lanternas
O triplo (?) Fraga,
atriz
de três

Base da
Pequeno alimenveículo de tação
corridas chinesa

Local da
celebração da
missa

Peça
móvel da
bússola

Diﬁculdades de ordem prática poderão perturbar seus planos em longo
prazo. Os estudos elevados também
terão seus impedimentos. Perdas
em negócios feitos de forma descuidada ou impulsiva.

TOURO 21/04 A 20/05
Cartucho
para impressoras
Flutuar

A maior parte do seu interesse continuará voltada para o mundo das
ideias, dos conceitos ﬁlosóﬁcos e da
busca de elevação e ampliação dos
horizontes.

(?) Gil,
apresentador da
TV
Andar
com
muita
ligeireza

Animal
abatido
no matadouro
(?)-condicionado:
refrigera
ambientes
Que
ocorre a
cada seis
meses

Pronome
demonstrativo
(fem. pl.)
Caçoar
(gíria)

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

PEIXES 20/02 A 20/03

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

Seu forte magnetismo pessoal hoje deverá atrair a simpatia
alheia, o que lhe trará muitos benefícios e uma nova postura sobre
a vida. Novas e duradouras amizades também estão previstas.

CÂNCER 21/06 A 20/07
É bom que você busque uma compreensão profunda sobre seu psiquismo e sobre a maneira como se
relaciona com as pessoas. Compreendendo melhor a si mesmo, você
poderá adquirir mais segurança
emocional.

Dirige (a
orquestra)
A que não
se distrai
Nana
Caymmi,
cantora
da MPB

A ponta
da caneta
hidrocor

LEÃO 22/07 A 22/08

Produzi
som forte
Reduzir
a pó

Traje
para solenidades

Como era
chamado
o disco de
vinil

Ocorrerão mudanças no trabalho,
devido à necessidade de planejar
melhor suas ações. É bom que você
se mantenha dentro do que foi planejado para que não haja enganos.

A esposa
do filho

VIRGEM 23/08 A 22/09
Muita atividade junto aos amigos,
mas, procure não se envolver em
atrito com eles. Novas oportunidades na carreira proﬁssional permitirão uma grande melhoria através de
promoção no trabalho.

A ciência
da moral

3/all. 4/kart. 5/toner. 7/levitar — redomas. 10/esparramar.
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BANCO

Vigor físico, agressividade e impulsividade no seu modo de agir
são qualidades que estarão reforçadas em seu caráter. A vida amorosa fará com que tenha impulsos
apaixonados que podem criar situações tensas.

Ensinar;
dar aula

Proteção
de vidro
para joias
(pl.)

Ocorrência comum
após fortes chuvas
Tudo, em
inglês
Entornar;
derramar

Dia excelente para estudos, testes,
férias, amor e contatos pessoais.
Melhor ainda para contratar servidores, contar com favores, ﬁanças,
etc. A impulsividade será negativa
para a carreira proﬁssional.

Sua criatividade pessoal e participação de outras pessoas favorecerão o
desenvolvimento da carreira proﬁssional. Início de uma fase de mudanças nas suas emoções e na maneira
de se relacionar com as pessoas.

Acusada
em juízo
Sílaba de
"morno"

Indústria
(abrev.)

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Penhasco;
rochedo
Dente
triturador
A moeda,
pela
forma

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

LIBRA 23/09 A 22/10
Diminuirão os problemas na vida
cotidiana, e nos estudos, graças a
atitudes mais ﬁrmes no que toca
a esses assuntos. Estímulo positivo
para a vida social, a participação comunitária e as relações de amizade.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Dúvidas e sentimentos pouco claros trarão certo conﬂito interior.
Talvez você precise aprender a ser
agressivo de uma forma diferente
da que lhe é habitual. Condições
tranquilas e positivas no trabalho.

BOLETIM COVID-19

~

oPiNiao
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foto do dia
AssessoriA/PMFB

Obras do novo Fórum de Francisco Beltrão, no Centro Cívico. O prédio com mais de 11.000 m² terá cinco
pavimentos e está sendo edificado em terreno de 8.000 m². O Tribunal de Justiça do Paraná está investindo
quase R$ 40 milhões na construção, além da geração de dezenas de empregos.

dirceu antonio ruaro

Contra ou a favor da implantação do homeschooling?
Na semana passada, tratei de um aspecto da pandemia da Covid-19, dizendo que
uma das lições é a dificuldade de se pensar
na implantação imediata da modalidade de
ensino chamada de homeschooling no Brasil, como deseja o Governo Federal.
Claro e nítido ficou que, a grande maioria das famílias brasileiras, não têm condições para tal. Entendo que, se fosse uma
“política pública de educação”, que tivesse
sido analisada, estudada profundamente pelos órgãos educacionais e pelas associações
de pais, por meio de consulta pública, poder-sai-analisar a proposta.
Mais, que eu saiba, não há essa possibilidade legal, na LDB (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Brasileira), nem em nenhum dos Planos Nacionais de Educação
(participei de diversas Conferências Nacionais de Educação) e não lembro de que essa
proposta tenha sido aprovada pelas Conferências Nacional, Estaduais e Municipais.
Apressadamente essa proposta está sendo discutida na Câmara Federal, e em muitas Assembleias Legislativas, com o intuído
de aprovar, ainda em 2021 a modalidade.
Sei bem que leis podem mudar. Mas
com que embasamento?
Antes de deputados (federais e estaduais) e o próprio Governo Federal se debruçarem sobre esse “debate” (imposição na
verdade), seria de bom alvitre se analisar
a situação da educação brasileira que vem
sendo aviltada a cada governo que se instala nos “palácios” brasileiros (nos três níveis
de governo). É interessante observar que o

Plano Nacional de Educação, os Planos Estaduais de Educação e os Planos Municipais
de Educação que são elaborados a cada dez
anos e que deveriam traçar as políticas educacionais de forma articulada pelos três níveis governamentais, não passa de peça de
retórica.
Torna-se peça de retórica não devido
à participação e propostas que se transformam, inclusive em Leis (Federal, Estadual e
Municipal), mas porque não interessa ao poder público uma educação que prime pela
qualidade de ensino e de aprendizagem,
tendo professores muito bem formados e
capacitados para ensinar competências e
habilidades para transformar fornecer ao
País, crianças, jovens e adultos com capacidade para transformar a realidade por meio
da educação.
Isso não interessa. No momento o que
está em jogo e o que interessa, ao grupo que
está de plantão no Palácio do Planalto são
motivações religiosas, políticas e filosóficas
que o grupo tenta defender, sem se preocupar com a qualidade do aprendizado e sem
entender absolutamente nada, pedagogia,
de psicologia educacional e da necessidade
de construção de visão de mundo que só o
convívio escolar proporciona.
Percebe-se, pelos discursos, que defensores da educação fora da instituição escolar alegam motivos religiosos, dizendo terem direito a proporcionarem aos filhos
uma educação inteiramente voltada a seus
valores morais. Tal ideia costuma ser difundida principalmente nos meios conservado-

res católicos e evangélicos.
As igrejas evangélicas possuem autonomia doutrinal a esse respeito; no tocante à
Igreja Católica, entretanto, a doutrina oficial
defende que, embora os pais devam indiscutivelmente ser os principais educadores dos
filhos, essa responsabilidade deve ser dividida com outras instituições, principalmente a escola.
Como educador penso que a visão religiosa deve ser respeitada, como qualquer
outra visão e valores familiares, mas minha
preocupação, repito, como educador, é com
a questão do ensino e da aprendizagem.
Basta verificar nosso desempenho escolar, na educação básica, e compará-lo com
o desempenho dos demais países. O Brasil,
costumeiramente, ocupa os últimos lugares
no ranking educacional mundial.
Então, será que a preocupação não
deveria ser a da qualidade do ensino e da
aprendizagem e da formação adequada dos
professores?
Dito isso e tendo me posicionado claramente contra essa proposta, é bom lembrar
que a educação domiciliar ou “homeschooling” é o modelo adotado por famílias que
querem educar seus filhos fora da escola.
Elas mesmas ensinam as crianças ou, se preferirem, contratam professores particulares.
Penso, ainda, que a experiência do “ensino em casa”, para a grande maioria dos
alunos, nesse período de pandemia, não foi
satisfatória. Pais relatam que muitas crianças não conseguiram aprender a ler e escrever (casos dos anos iniciais) sem a presença

dos professores e sem que os pais soubessem ensinar, as crianças concluíram o ano
letivo sem aprender quase nada. Casos de
estudantes sem acesso à tecnologia, campanhas para doação de celulares e rede de
internet, relato dos próprios estudantes e,
pais, não seria o suficiente para fazer o Congresso Nacional, o Ministério da Educação
e o próprio executivo (Federal, Estadual e
Municipal) pensar em recuperar a aprendizagem perdida no período da pandemia ao
invés de “maquiar” a situação, dizendo que
“aprenderam bem”; não seria melhor discutir e providenciar recursos para a reabertura das escolas (especialmente as públicas) e
fazer um mutirão nacional pela aprendizagem e sucesso escolar?
Será que o momento é para criar
uma modalidade de ensino para satisfazer “grupos de apoio” a um determinado
modelo político, sem se importar com a
aprendizagem?
Não se trata, portanto, de uma proposta
de melhoria da educação brasileira e, isso,
leva-me a pensar que a educação, como tenho dito, nunca sai do “palanque político”
ou da retórica eleitoral, pense nisso enquanto lhe desejo boa semana.
doutor em educação pela unicaMP,
psicopedagogo clínico-institucional e
assessor pedagógico da
Faculdade Mater dei
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segurANçA

PLANTÃO
Prisão em
Chopinzinho

A Polícia Militar foi informada, na última terça-feira,
que um homem em visível entrado de embriaguez entrou
sem autorização em uma residência no centro de Chopinzinho. Uma equipe policial foi
ao local e abordou o suspeito,
de 52 anos, que tinha em seu
desfavor um mandado de prisão por crimes de trânsito. O
homem é acusado de embriaguez ao volante e afastamento
de local de acidente para fugir
à responsabilidade penal ou civil. Ele foi entregue na Delegacia da Polícia Civil e está à disposição da Justiça.

Acusado de
homicídio

Durante patrulhamento
na madrugada de quarta-feira
pelo bairro São Cristóvão, em
Pato Branco, a Polícia Militar
abordou um Ford/Pampa, ocupado por dois homens. Os policiais constataram que o condutor, de 54 anos, não possuía
a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e havia em desfavor do passageiro, de 30 anos,
um mandado de prisão pelos
crimes de homicídio e furto.
Além das notificações de trânsito, o passageiro foi encaminhado à Delegacia da Polícia
Civil para as providências cabíveis ao fato.

Recuperação
de moto

Uma moradora de Xanxerê (SC) comunicou, terça-feira, a Polícia Militar de Palmas
(PR) sobre o local onde estava a sua moto Honda/CBX, que
havia sido furtado da garagem
da sua residência em Santa Catarina. Ela descobriu a localização da moto ao verificar na internet um anúncio de venda
por R$ 4.600,00, quando entrou em contato com o vendedor e marcou encontro em Palmas. Durante as buscas pelo
bairro Dissenha, os policiais
abordaram dois suspeitos e localizaram a moto furtada. Um
dos acusados tem 18 anos e o
outro é um adolescente de 14
anos. Eles foram entregues,
juntamente com a motocicleta recuperada, na Delegacia da
Polícia Civil de Palmas para as
providências cabíveis ao fato.

Apreensão de
maconha

Policiais do Batalhão de
Polícia de Fronteira (BPFron)
realizavam terça-feira, em Guaíra, patrulhamento da Operação Hórus, quando avistaram
uma movimentação suspeita
em meio a mata. Os suspeitos
fugiram ao perceberem a presença dos policiais, que encontraram no local uma grande
quantidade de tabletes de maconha, totalizando 321,5kg. Estima-se um prejuízo de R$ 320
mil aos traficantes.
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PCPR combate abuso e exploração
sexual de crianças na internet
Adenir Brocco com assessoria
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Civil do Paraná (PCPR)
foi para as ruas, na manhã de quarta-feira (9), para cumprir mandados
da Operação ‘Luz na Infância 8’. A
ação fez parte de uma mobilização
nacional para combater crimes de
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet e foi
articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da
Secretaria de Operações Integradas
(Seopi).
Ao todo, 176 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no
Brasil e em mais cinco países: Argentina, Estados Unidos, Paraguai,
Panamá e Equador. No Paraná, foram cumpridos sete mandados, em
Curitiba, Londrina, Maringá, Apucarana, Pato Branco, Andirá e
Matelândia.
O delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial (5ª SDP), Helder Lauria, informou que, em Pato Branco,
foi cumprido um mandado de busca e apreensão no centro da cidade.
Os policiais civis apreenderam computadores e HDs, que serão encaminhados para perícia. O investigado,
que não teve o nome divulgado, foi
conduzido à Delegacia da Polícia
Civil para ser interrogado. No Paraná, foram três prisões. Além dos
flagrantes, três homens foram indiciados. Ao todo, seis pessoas irão
responder por armazenamento do
material de pornografia infantoju-

Divulgação

venil. No Brasil, 27 pessoas foram
presas em flagrante, outras 10 na
Argentina e 4 no Paraguai. Para a
realização da operação, houve a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da
Homeland Security Investigations
(HSI), que ofereceu cursos, compartilhamento de boas práticas e
capacitações.
Em Pato Branco, foi
cumprido um mandado
de busca e apreensão no
centro da cidade

Balanço das operações
Em suas sete edições anteriores, realizadas entre 2017 e 2020, a ‘luz na infância’ já cumpriu mais de 1.450
mandados de busca e apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos de praticarem crimes cibernéticos de
abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil e nos países participantes da ação.
Luz na Infância 1: 20 de outubro de 2017. Foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram presas 108 pessoas.
Luz na Infância 2: 17 de maio de 2018. As Polícias Civis dos Estados cumpriram 579 mandados de
busca, resultando na prisão de 251 pessoas.
Luz na Infância 3: 22 de novembro de 2018.
Operação deflagrada no Brasil e na Argentina com o
cumprimento de 110 mandados de busca, resultando na prisão de 46 pessoas.
Luz na Infância 4: 28 de março de 2019. Operação deflagrada em 26 estados e no Distrito Federal, que resultou no cumprimento de 266 mandados
e 141 pessoas presas.

Luz na Infância 5: 4 de setembro de 2019. Operação deflagrada em 14 estados e do Distrito Federal,
além dos Estados Unidos, Paraguai, Chile, Panamá,
Equador e El Salvador. A ação resultou no cumprimento de 105 mandados e 51 pessoas presas.
Luz na Infância 6: 18 de fevereiro de 2020. Operação envolveu policiais civis de 12 estados, além
dos Estados Unidos, Colômbia, Paraguai e Panamá.
Foram cumpridos no Brasil e nos quatro países 112
mandados de busca e apreensão.
Luz na Infância 7: 6 de novembro de 2020. Operação envolveu policiais civis de 12 estados, além
dos Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Panamá.
Foram cumpridos no Brasil e nos quatro países 136
mandados de busca e apreensão.

Polícia Civil prende suspeitos de homicídio em Capanema
Dois suspeitos de um homicídio, que ocorreu no dia 1º deste
mês na linha Nova Gaúcha, em Capanema, foram presos terça-feira
pela Polícia Civil. Os acusados são
pai e filho, de 42 e 21 anos, respectivamente.
Pelo que foi levantado pelo delegado de Capanema, Rodrigo Colombelli, o crime teria ocorrido
após a vítima, José Marciano Hahn,
ter supostamente agredido a mãe
de um dos suspeitos no dia dos fa-

tos. A Polícia Militar chegou a ser
acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, mas
não conseguiu localizar o acusado
da agressão.
Após tomar ciência de que a
mãe tinha sido agredida, o rapaz,
de 21 anos, saiu no encalço de José
Marciano para tirar satisfações.
Eles tiveram uma discussão no início da tarde. Já por volta das 17h, o
rapaz e seu pai encontraram novamente José Marciano e houve ou-

tra discussão, que evoluiu para briga, quando o suspeito, de 21 anos,
desferiu um golpe de faca contra a
vítima, que entrou em óbito no
local.
Após o homicídio, a Polícia Civil
iniciou o trabalho de investigação.
“Já na noite dos fatos iniciamos as
oitivas de testemunhas e declarantes, fato este que trouxe elementos
para o pedido de prisão, o qual foi
realizado na manhã do dia seguinte ao crime. Após o deferimento do

mandado de prisão, iniciamos as diligências para dar fiel cumprimento ao mesmo, tendo a equipe policial logrado êxito no cumprimento
da ordem judicial na tarde da última terça-feira”, afirmou Colombelli.
Os suspeitos da autoria do homicídio foram recolhidos ao setor
de carceragem temporária da 59ª
Delegacia Regional de Capanema
(DRC). Eles aguardam a deliberação
judicial para remoção ao complexo
penitenciário. (AB)

gaeco investiga possível
fraude a licitação
em Barracão
O núcleo de Francisco Beltrão do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou na quarta-feira (9), a
Operação Subterrâneo. Foram cumpridos sete mandados
de busca e apreensão em Barracão.
A ação foi realizada em apoio à Promotoria de Justiça
da comarca de Barracão, com o objetivo de obter provas em
investigação que apura possível direcionamento de uma licitação realizada pelo Município, em 2020, para aquisição
de tubos de concreto para escoamento de águas pluviais.
Os mandados foram cumpridos na sede da Prefeitura
de Barracão, na sede da empresa vencedora da licitação,
bem como em residências de servidores municipais e dos
sócios da empresa. O nome da operação faz alusão ao objeto da licitação investigada. (MPPR)

esporte
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Pato Handebol adere ao
programa Nota Paraná

Flamengo estreia
na Copa do Brasil
contra o Coritiba
Divulgação

Recursos
serão
usados na
manutenção
das equipes
masculina e
feminina

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

A equipe do Pato Handebol aderiu recentemente,
pela primeira vez, ao programa Nota Paraná, representado pela Associação
de Handebol de Pato Branco (AHPB), responsável pela
gestão do Pato Handebol. A
ação permite que a equipe
arrecade recursos através

de cupons fiscais que não
são registrados com o CPF
dos consumidores.
O clube disponibilizou,
em diversos pontos comerciais da cidade, urnas identificadas para que sejam depositados o cupom fiscal que
o consumidor recebe após a
sua compra e que opta por
não colocar seu CPF.
De acordo com Renato
Gardaz, voluntário da associa-

ção, a comunidade local também pode contribuir por meio
do programa, através do cadastro pessoal junto ao Nota
Paraná, na aba “minhas doações”, onde qualquer pessoa
pode direcionar seu cupom
fiscal para a Associação de
Handebol de Pato Branco.
Todo o recurso arrecadado por meio do programa
é direcionado para a manutenção das equipes masculi-

na e feminina do Pato Handebol, como, por exemplo,
para a aquisição de material esportivo para treinamentos, além de despesas
em competições e amistosos
preparatórios.
A Associação de Handebol de Pato Branco está apta
a participar do Nota Paraná, após ter sido reconhecida como de Utilidade Pública Estadual.

tite anuncia convocados para a Copa América
Estadão Conteúdo
O técnico Tite revelou, na quarta-feira, a lista com o nome dos 24 jo-

gadores que defenderão a
seleção brasileira na disputa da Copa América,
com início previsto para o

Convocados

Goleiros- Alisson (Liverpool/ING), Ederson (Manchester
City/ING) e Weverton (Palmeiras).
Laterais - Alex Sandro (Juventus/ITA), Danilo (Juventus/
ITA), Emerson (Barcelona/ESP) e Renan Lodi (Atlético de
Madrid/ESP).
Zagueiros - Éder Militão (Real Madrid/ESP), Felipe (Atlético
de Madrid/ESP), Marquinhos – (Paris Saint-Germain/FRA) e
Thiago Silva (Chelsea/ING).
Meio-campistas – Casemiro (Real Madrid/ESP), Douglas
Luiz (Aston Villa/ING), Everton Ribeiro (Flamengo),
Fabinho (Liverpool/ING), Fred (Manchester United/ING) e
Lucas Paquetá (Lyon/FRA);
Atacantes – Everton (Benfica/POR), Gabriel Barbosa
(Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City/ING), Neymar
(Paris Saint-Germain/FRA), Richarlison (Everton/ING),
Roberto Firmino (Liverpool/ING) Vini Jr (Real Madrid/ESP).

Grêmio encara o Brasiliense
pela Copa do Brasil
A equipe do Grêmio encerrou na manhã de quarta-feira,
no CT Luiz Carvalho, os preparativos para enfrentar o Brasiliense, nesta quinta, às 15h30, no Estádio Boca do Jacaré, na Capital Federal. O jogo é válido pela terceira fase da
Copa do Brasil.
O Tricolor tem a vantagem de ter vencido a partida de
ida pelo placar de 2 a 0, na Arena. Com isso, pode até perder por um gol de diferença que garante sua vaga nas oitavas de final da competição.
No treino, o grupo participou de um trabalho físico. Na
sequência, o técnico Tiago Nunes realizou uma movimentação tática com os onze titulares. No final, muitas cobranças
de faltas e penalidades máximas.
A novidade no Grêmio ficou por conta dos retornos dos
jogadores Darlan e Rodrigues, que já estão recuperados da
covid-19. Eles fizeram avaliação e um treino físico em separado. (Assessoria)

próximo domingo.
Tite manteve o mesmo grupo que disputou as
duas últimas partidas pelas
Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo
do Catar, com vitórias sobre
Equador e Paraguai. A única alteração é a ausência do
zagueiro Rodrigo Caio, que

A15

foi chamado nos dois jogos
para substituir Thiago Silva,
recuperado de lesão.
Os jogadores se apresentam nesta sexta-feira,
em São Paulo. O Brasil estreia na Copa América, domingo, contra a Venezuela,
na Arena Mané Garrincha,
em Brasília.

Estadão Conteúdo
Descansado depois de ficar dez dias sem jogar, algo
muito raro no apertado calendário do futebol brasileiro, o Flamengo estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 19 horas, contra o Coritiba, no Couto Pereira,
na capital paranaense. O time rubro-negro não terá Gabriel, machucado, mas deve poder contar com os outros
atletas que retornaram da seleção brasileira principal e
olímpica.
O duelo em Curitiba seria disputado na semana passada, assim como todos os outros jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas foi adiado pela CBF para
esta quinta em razão dos vários desfalques importantes
que o Flamengo teve nos últimos dias com as convocações para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.
A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.
Dos convocados para a seleção brasileira principal
e olímpica, apenas Gabriel, com um pequeno edema na
perna direita, não vai para o jogo. Já Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que estavam com o time de Tite, devem atuar, assim como Gerson e Pedro. Os dois retornaram da
Sérvia, onde a equipe que disputará os Jogos de Tóquio
realizou os últimos amistosos antes da disputa no Japão.
Gerson, aliás, foi negociado com o Olympique de
Marselha, mas ainda permanecerá no Flamengo por mais
algum tempo, dependendo das carências da equipe em
virtude das convocações para a Copa América. Gabriel
só voltará ao clube depois da disputa da Copa América, e
Everton Ribeiro faz seu último jogo nesta quinta, já que
também foi convocado para o torneio entre seleções que
será disputado no Brasil e começa no próximo domingo.
Rodrigo Caio ficou fora da lista.
No Couto Pereira, a equipe rubro-negra será comandada pelo auxiliar Maurício Souza, que substitui o técnico Rogério Ceni, diagnosticado com a covid-19. Além de
seu artilheiro, ele não terá à disposição o lateral-direito
Isla, ainda com compromissos com a seleção do Chile, e
o meio-campista Arrascaeta, diagnosticado com o novo
coronavírus e em quarentena no Uruguai. A dupla só retorna ao Flamengo após a realização da Copa América
O Coritiba aposta em Léo Gamalho para surpreender
o Flamengo. O atacante já foi artilheiro da Copa do Brasil em três edições, incluindo a última. Ele é a referência
do ataque alviverde, com sete gols em 12 jogos, mas não
balança as redes há três partidas e quer acabar com esse
jejum diante do rival carioca. “Eu me incomodo todo jogo
que eu não faço gol. A maior pressão sou eu mesmo que
coloco”, disse o jogador.
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Desempenho da indústria se mantém
forte em abril
Assessoria
Abril foi mais um mês
de desempenho positivo da
indústria paranaense. A produção do setor registrou
crescimento de 55% com relação ao mesmo mês do ano
passado. Foi o melhor resultado da região Sul e o terceiro melhor do país, superado apenas por Amazonas
e Ceará. A média nacional
também foi de crescimento, 34,7%. Já em relação a
março último, o crescimento foi menor. No Paraná, a
indústria teve pequena elevação de 0,2%, já com ajuste sazonal, enquanto a média nacional apontou queda
de 1,3%. Os números foram
divulgados ontem (9), pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para o economista da
Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep), Evânio Felippe, o crescimento expressivo de abril deste ano comparado com abril de 2020,
embora ambos sejam ain-

da dentro do período pandêmico da Covid-19, deve ser
analisado com cautela. “A indústria vem numa trajetória
de recuperação desde o início do segundo semestre do
ano passado. Mas, abril de
2020 foi o primeiro mês em
que foi possível mensurar o
impacto inicial da pandemia,
que paralisou totalmente as
atividades nas indústrias.
Com uma base de comparação tão baixa, qualquer crescimento toma proporções
maiores”, explica.
Mesmo analisando meses iguais e ainda dentro da
pandemia, com a indústria
sendo considerada atividade essencial, as operações
não foram interrompidas
agora mesmo em fases de
mais restritivas. “Isto mostra que a indústria tem respondido bem mesmo diante
das adversidades na economia e das medidas mais severas adotadas para enfrentamento da crise sanitária.
O setor se adaptou bem às

mudanças para atender às
necessidades do mercado”,
avalia Felippe.

Acumulado do ano

No acumulado de janeiro a abril deste ano, o resultado também é positivo,
com alta de 18,1% na produção industrial do Paraná
em relação a igual intervalo de 2020. Com isso, a região Sul lidera o crescimento no país. Santa Catarina
teve o melhor desempenho
(24,4%), seguida por Rio
Grande do Sul (20,5%) e Paraná. O indicador médio nacional ficou em 10,5%. Nos
últimos 12 meses, a alta na
indústria paranaense chegou a 4,7%.
No primeiro quadrimestre deste ano, um dos setores com melhor performance tem sido máquinas
e equipamentos, com quase
60% de crescimento em relação ao mesmo período do
ano anterior. Também merecem destaque o segmen-

to da madeira (50%), fabricação de produtos de metal
e automotivo, ambos com
41% de alta, além de móveis
(36%) e minerais não-metálicos (34%). Dos 13 setores
analisados pelo IBGE, apenas dois tiveram queda. Celulose e Papel (-6,6%) e Alimentos (-4,8%).
“Este é um indicador
importante porque o setor
alimentício é bem relevante para o estado, representa
30% a 33% do PIB industrial
paranaense. Esta retração
pode estar atrelada à redução no consumo das famílias, por conta do desemprego, da queda na renda
e do menor valor do auxílio
emergencial aprovado este
ano pelo Governo Federal”,
pondera o economista.
De acordo com ele, outro fator que influencia é o
aumento dos custos de produção na indústria, principalmente no setor de carnes. “A atividade frigorífica
responde pelo menos 11%

Gelson Bampi

Máquinas e equipamentos cresceram quase 60% este ano em
relação ao mesmo período do ano anterior

do PIB industrial do Paraná. A elevação dos gastos
gerou paralisação temporária ou redução significativa
em várias unidades do estado, sobretudo nas que não
exportam, impactando nos
resultados do setor de alimentos como um todo”, justifica. “Com menor consumo
e mais custos acumulados,
que não podem ser repassados integralmente ao consumidor, o setor freou o ritmo
de produção nas indústrias”,
completa.

Na avaliação dos segmentos, comparando abril
de 2021 com abril de 2020,
das 13 atividades, apenas
papel e celulose (-19%) e alimentos (-7%) ficaram abaixo
do esperado. Embora ainda
com crescimento expressivo por conta da base baixa
de comparação no mesmo
mês de 2020, o destaque
foi o bom resultado do setor automotivo, máquinas
e equipamentos, moveleiro,
madeira, fabricação de produtos de metal e bebidas.

salas acessíveis estão previstos no edital. Cão-guia,
medidor de glicose, bomba de insulina, além de aparelhos auditivos ou implantes cocleares também serão
permitidos no Enem Digital
2021.
O Inep esclarece que os
participantes que precisam
de recurso de acessibilida-

de diferente dos previstos
no edital do exame digital
terão o atendimento assegurado na versão impressa do
exame.
O período de inscrições
do Enem 2021, incluindo o
prazo para solicitar atendimento especializado, começa no dia 30 de junho e vai
até 14 de julho.

Enem Digital 2021 terá recursos de acessibilidade
Agência Brasil
A versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 terá recursos de acessibilidade
inéditos como prova ampliada, superampliada e com
contraste, de acordo com o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ao todo, serão 101.100 vagas para o Enem Digital. Essa
versão do exame será exclusiva para quem já concluiu
o ensino médio ou que está
concluindo a etapa em 2021.
Entre os perfis de participantes que podem solicitar os atendimentos estão:
pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, de-

ficiência física, deficiência
auditiva, surdez, deficiência intelectual, surdocegueira, dislexia, deficit de atenção, transtorno do espectro
autista, discalculia, gestantes, lactantes, idosos, além
de pessoas com outra condição específica.
Segundo o Inep, também será permitido que os

inscritos usem materiais
próprios que auxiliem na realização da prova no computador, como máquina de escrever em braile, caneta de
ponta grossa, óculos especiais, tábuas de apoio, multiplano e plano inclinado.
Tradutor-intérprete de
Língua Brasileira de Sinais
(Libras), tempo adicional e

Anvisa autoriza início de
testes em humanos com a
vacina Butanvac
Estadão Conteúdo
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nessa quarta-feira (9), o início da pesquisa clínica da
vacina Butanvac, contra a covid-19. Antes de realizar a aplicação experimental do fármaco, o Instituto Butantan deve
apresentar algumas informações complementares sobre os
testes em andamento. Após a entrega dos dados, a entidade fica autorizada a administrar doses da vacina em voluntários das fases 1 e 2 da pesquisa clínica.
Segundo a Anvisa, 400 pessoas com mais de 18 anos
devem participar da primeira etapa do estudo. Já nas demais, há expectativa que 6 mil voluntários recebam a vacina. A administração da Butanvac, que acontece em duas doses com intervalo de 28 dias, acontecerá no Hospital das
Clínicas (FMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto.
“Para a autorização do estudo clínico, a Anvisa e Butantan
realizaram ao longo dos últimos dois meses uma intensa troca
de informações e de reuniões com objetivo de que todos aspectos do estudo estivessem claros e com garantias de segurança aos voluntários”, afirma o comunicado oficial da agência.
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Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central
de Pato Branco!! Com 98.10 m²
de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozinha com churrasqueira Banheiro social, Área de
serviço 2 elevadores 1 vaga de
Garagem Ótimo acabamento,
(laminado e porcelanato) Área
de lazer completa Salão de festas. Playground com campo
de futebol. Fica situado ao lado
da Prefeitura Municipal, próximo de mercado, hospital e uma
quadra da praça central e igreja Matriz. Valor: 1.250,00+ condomínio (170,00). Maiores informações: Mariely Corretora de
Imóveis e Realize Correspondente Caixa, Creci 32792. Contato: (46) 99105-8064. Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, Em
frente ao Patão Supermercado.
--------------------Apartamento Locação Edifício
San Marino Rua Barão do Rio
Branco Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 02
vagas de garagem por apartamento, Medidor de Água e Gás
individual, sacada com churrasqueira e ponto de gás, plataforma de elevação para portadores
necessidades especiais, salão
de festas com playground, água
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quente em todos os ambientes,
ponto de ar condicionado em
três ambientes. Creci J-4.201.
Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Aluga-se Apto Edifício Porto Seguro com 03 suítes, sacadas,
sala com dois ambientes, cozinha, área de serviço, garagem para 02 veículos. www.
joaresbrasil.com.br
Creci
f
12.632. Fone (46) 999720112
--------------------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)32247127 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. Valor R$ 1.400,00.
Condomínio aproximado R$
260,00. Creci J-05566 Tratar:
46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Habitar Aluga: Apartamento para
Locação no Centro Edifício Rio
Sena. Com 01 quarto, 01 suíte
e 01 vaga de garagem. Aluguel:
R$ 950,00 + Taxas. Código:
272. Acesse www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento
para Locação no Bairro Baixada
edifício Júlia. Com 02 quartos,
01 suíte e 01 banheiro. Aluguel:
R$ 1.700,00 + taxas. Código:
540. Acesse www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento para
Locação no Centro Edifício Parzianello. 03 quartos; 01 banhei-

ro; 01 vaga de garagem. Aluguel: R$ 900,00 + taxa Código:
480. Acesse www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Apartamento - 203 – Localizado na Rua Itabira, Nº 1789,
Centro. Composto de 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Aluguel R$ 900,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Residencial Dona Hilda - Localizada na Rua Paraná N°564 - Centro (em frente
ao Restaurante Proteína). Apartamento 204 - semi-mobiliado, composto de 01 suíte + 01
quarto, sala, cozinha 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/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Jardim Europa
- Localizado na Rua Aimoré Nº
55 La Salle. Apartamento - 103
Bloco - 01 composto de 01 suíte
+ 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço separada, sacada e garagem. Aluguel R$ 900,00 + cond. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Residencial Dona Amabile
- Localizado na Rua José Fraron
Nº 155 Bairro Fraron- (próximo
a Policia Rodoviária Federal).
Apartamento - 15 composto de
02 quarto, sala com rack, cozinha com pia, banheiro social,
sacada e garagem. Aluguel R$
1.000,00 + 140,00 cond. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis
– Aluga Apartamento Efraim
- Localizado na Rua Av. Brasil (próximo a Policlínica) no
Centro. Apartamentos em prédio novo 1°locação, compostos
por 02 e 03 quartos, sala, cozi-

nha, área de serviço, banheiro social, sacada com churrasqueira e garagem. Valor a
partir de R$ 1.200,00. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Ed. Araucária - Localizado na Rua Aimoré esquina com
Jaciretã. Composto por 01 quarto, sala, cozinha mobiliada, área
de serviço, banheiro social e 01
vaga de garagem. Valor de R$
800,00 + condomínio. Fones:
46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 502 B, localizado na
Rua caramuru n° 370, centro,
Ed Monna Lisa, área privativa de 60,75 m², sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01 bwc social,
01 área de serviço, 01 suíte, 01
quarto, 01 vaga de garagem. Valor da locação R$ 1.100 + taxas.
Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimentos.
com.br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Famex imobiliária aluga apartamentos Stúdios. Localizado
na Rua Itacolomi n° 830, esquina com a Rua Caramuru, centro,
área Privativa de 37,00 m², sendo 01 cozinha planejada, 01 bwc.
Valor da locação R$ 1.100,00.
Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimentos.
com.br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 702 A, localizado na
Rua caramuru n° 370, centro,
Ed Monna Lisa, área privativa de
60,25 m², sendo 01 cozinha, 01
sala de tv, 01 bwc social, 01 área
de serviço, 01 suíte, 01 quarto,
01 vaga de garagem. Valor da
locação R$ 1.100,00 + taxas.
Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimentos.
com.br. Fone: 3220-8030/ Whats
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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
--------------------Aluga-se casa 120,00 m² na
Rua Castelo Branco nº 77 do
Bairro São Cristóvão, cidade
de Pato Branco-Pr, Cozinha,
sala, 05 quartos, 02 banheiros
sociais, área de serviço, churrasqueira e garagem. Valor R$
740,00 com IPTU incluso neste valor. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Casa – Localizada na
Rua dos Pica Paus Nº 61 Bairro Planalto. Casa de alvenaria composto de 02 quartos, sala, cozinha, banheiro
social, cozinha, área de serviço, churrasqueira e garagem.
Aluguel R$ 750,00. Fones: 463225-1769/ 3225-4576 ou 46 98409-4084 Whats, email: arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br

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
--------------------apartamento
ótimo
Vendo
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 mon-

tadas 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 Churrasqueira, Academia, Brinquedoteca e Salão de Jogos. Área privativa 163 m²; Área de garagem 25
m²; Área total 193 m². Endereço:
Rua Araribóia, 282, Centro, Pato
Branco, Paraná. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Apartamento seguro,
ambiente agradável, com cômodos amplos e confortáveis.
Conta com 1 Suíte + 2 Quartos, Sala de estar, Sacada com
churrasqueira, Cozinha, área
de serviço, 1 Garagem coberta. 91 M² Área construída e 82
M² Área privativa. Localizado no
Condomínio residencial Maria
Eduarda, bloco IV. Apartamento N°13, 4° andar. Bairro Pinheirinho- Pato Branco. Valor: R$

--------------------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: 463225-1769/ 3225-4576 ou 46 98409-4084 Whats, email: arcariimoveis@hotmail.com
site: www.arcariimoveis.imb.br

Vende-se Casa no Bairro Bancários rua Tapir, 1925 Suíte mais
dois quartos, demais cômodos, garagem. Área construída 145 m² terreno 354 m² tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado bairro Sta. Terezinha. Suíte c/roupeiro planejado, mais dois quartos amplos (sacada), cozinha com
móveis planejados, parte inferior com salão de festas, imóvel com 144 m². Estuda-se terreno como parte de pagamento.
Rua Casemiro de Abreu, próximo Res. Alexandre´s. Tratar
984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado Res. Carol. Próprio
para investidor , 110 m² com
laje, Parte Sup. 3 Quartos e um
banheiro, Parte Inf. Sala, Cozinha, Lavabo, Garagem fechada, área de serviço. Construído pela Ceni Construtora. Tratar
(46)98404-0568 Creci 1.530-J
--------------------Vendo excelente casa no bairro
Cristo Rei próxima da UPA, aceita apartamento de menor valor,
com: 3 dormitórios, sendo uma
Suíte c/ closet, Lavabo e banheiro social, mezanino Lareira Cozinha em conceito aberto
Varanda com churrasqueira Pergolado de madeira 03 vagas de
garagem. Pisos em porcelana-

to e laminado de madeira Aquecimento de água a gás, Área
construída: 160,22 m². Área de
terreno: 361,94 m². Próximo
da UPA. Bairro Cristo Rei. Pato
Branco. Agende sua Visita!! Realize Correspondente Caixa e Mariely Corretora de Imóveis. Creci
32792. Telefone: (46) 98800-9572
ou (46) 99105-8064. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vende-se casa mista com 75 mts
contendo sala, copa, cozinha,
bwc social, 03 quartos sendo 01
deles suíte. Lote de 360 mts com
sobra no terreno para futura construção. Valor: R$ 214.000,00.
Interessados entrar em contato pelo fone 46 9 99131420
--------------------Vendo Casa em Alvenaria no
Bairro Santa Terezinha, Sendo:
Área Total: 190,00 m², Área Terreno: 450,00 m², 01 suíte com hidromassagem, 02 quartos, sala
c/lareira e ar condicionado, cozinha, banheiro social, edícula,
piscina c/aquecimento solar, sistema de água quente R$ 600.00
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
--------------------Casa à venda no Vila Izabel com cozinha, sala conjugada, escritório, WC social,
01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com churrasqueira, lavanderia, dispensa, com
150,00m² construído e 84,39m2
averbado mais espaço para
construir piscina, toda murada.
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
-------------------Vende-se Casa com móveis
sob medida no Bairro Fraron:
02 dormitórios, sala, 01 banheiro social, cozinha, lavanderia, 01 vaga de garagem.
Valor: R$ 210.000,00. Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 / 99734188 - Email: atendimento@
ciroimoveispb.com.brEndereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala

n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------Vende-se sobrado bairro Jardim das Américas, rua Visconde
de Nacar n.º 447: 01 suíte, mais
02 dormitórios, 01 banheiro Social, mais 01 Lavabo, sacada,
sala de tv, cozinha, lavanderia,
vaga de garagem, edícula com
lavabo e churrasqueira. valor R$
400.000,00.- Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br- Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa com ótima estrutura com 94,49 M² averbados mais
15 m² de área de serviço (sem
averbação). Contendo 3 quartos sendo 1 com sacada, sala,
cozinha, 2 banheiro, lavanderia e garagem com churrasqueira. Ótima localização, local calmo e seguro, toda murada com
grades. Endereço: Rua Leduir
Viganó, bairro São Luiz. Pato
Branco- PR. Agende sua visita!
Mais informações sobre valor
(46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Vende-se linda chácara na
Comunidade de São João
Batista, zona rural de Pato
Branco-PR, á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m² contendo:
casa de alvenaria, galpão
para carros e trator, galpão
para gado leiteiro, 4.500m²
de
aviários
construídos
com equipamentos para
galinha poedeira, três casas de madeira. Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como parte do
pagamento. Contato: (46)
98801-5115 (whatssap) ou
(46) 99129-0548 (whatssap).

--------------------Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em
Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na
beira do Rio Chopin, possui sobrado misto com 200m² e uma
casa de madeira de 100m², contém mais de 200 pés de frutas
de várias espécies e uma água
composta de 25%de mineral.
Tratar telefone (46) 9 9101-2506.

Famex imobiliária aluga sala
01, localizado na Rua Itabira, n°
1402, centro, área privativa de
120,00 m², sendo 01 copa, 02
bwc, mezanino. Valor da locação R$ 4.200,00 + taxas. Consulte-nos no site: https://www.
famexempreendimentos.com.
br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Famex imobiliária aluga Sala
Comercial, localizado na Rua
Itabira, n° 1414, centro, área
privativa de 240 m², sendo 01
copa, 02 bwc, mezanino. Valor
da locação R$ 7.850,00 + taxas.
Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimentos.
com.br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Habitar Aluga: Sala Comercial
Para Locação no Centro Comercial Itatiaia. Com 02 Banheiros, 02 salas, 01 cozinha
e 70,00 m² de área. Aluguel:
R$1.000,00 + taxa Código: 680.
Acesse
www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J
------------------Corretores De Imóveis – Aluga: Sala Comercial com amplo espaço aproximadamente
300 m². Excelente localização
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central, que proporciona ótima prospecção para comércio, como farmácias, lojas em
geral etc. Agende sua visita!
Mais informações sobre valor
(46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
------------------Favero Corretores De Imóveis
– Aluga: Sala Comercial com
amplo espaço aproximadamente 74 m². Excelente localização central, na rua Guarani,
1088. Valor: 1.800,00 (já com
o desconto por pontualidade).
Mais informações sobre valor
(46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Vende-se loja em área central, com toda estrutura de funcionamento, com estoque em
roupas, presentes, artigos de

artesanatos, bebidas e perfumes em geral. Atendendo
seus clientes a 8 anos. Aceita
como forma de pagamento carro ou terreno Valor sob consulta. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
------------------Vende-se ou permuta - se quatro conjuntos comerciais no
Edifício
Caramuru
Center,
todo 5º andar, em Pato Branco. Em frente à Prefeitura Municipal de Pato Branco. Interessados entrar em contato
pelos telefones: (46)3025-1902
ou
(41)99206-0606.
------------------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) 3225-4150 /
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 Branco c/611,52m², por
menos de 600 reais o m², na
Rua Iguaçu, com 14 metros
de frente x 43,68 fundo. Valor
R$ 350.000,00. Aceita carro de
até 40.000 - Interessados chamar WhatsApp (46) 9 8404-1525
--------------------Vende - se Terreno Rua Arthur Bernardes próximo Escola Mundo Encantado e praça
do bairro São Luiz e caminho
Shopping
Metragem 637m²
Frente terreno de 15 metros.

Valor R$ 350.000,00 Tratar
984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende Terreno de 360 m² com
casa de 50m². Proximidades da
UNIDEP e Parque de Exposições. Oferta R$ 260.000,00 estuda-se terreno ou apartamento
até R$ 120.000 como parte de
pagamento. Rua Natalino Dartora 100 metros da UNIDEP. Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m²,
R$ 140.000,00. Gostou? Entre
em contato e Agende uma Visita!
Realize Correspondente Caixa e
Mariely Cattoni corretora de imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se
somente
terreno
com 429,60m², localizado na
Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.

--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel
com
612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
--------------Vende-se Terreno no Bairro Fraron, Rua Frederico Barancelli.
Terreno com área de 335,16m²
( 14,00m x 23,94m ), acima do
nível da rua. Promoção de R$
156.000,00 por r$ 135.000,00.
Excelente localização, próximo ao Parque de Exposições, a
Universidade Unidep, Utfpr. Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 / 99734188 - Email: atendimento@
ciroimoveispb.com.br - Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------Vende-se Terreno no Bairro Fraron, Rua Arno Weber. Terreno
com área de 360,00m² ( 12,00m
x 30,00). Promoção De R$
115.000,00 por R$ 110.000,00.
Terreno com vista para o Aeroporto. Telefone: (46) 3025-3557
/ Whatsapp (46) 99971-4087 /
9973-4188 - Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br- Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------Vende-se lote 17 da quadra
928 com 360,00 m² (12,00 x
30m) no antigo Clube de Campo Iguaçu, na Rua Papa João
XXIII no Bairro São Cristóvão
em Pato Branco – Pr. Valor R$
100.000,00 Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------Ederson Imóveis vende excelente terreno com 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

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 CRV – LX, 2.0, ano
2013, câmbio automático, completa, cor preta. Valor à vista ou
financiado R$ 73.000,00, 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 Uno Evo Fire, 1.0,
4 portas, 2013, cor branca, ar
quente, limpador e desembaçador traseiro. Valor R$ 24.800,00.
Troca a combinar ou 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.

--------------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.

Estou
disponibilizando
serviços de diarista, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços gerais. Com experiência
comprovada e referência. Tratar: DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959
-----------------Vaga para Departamento de Marketing / Publicidade e propaganda. Enviar currículo para: coordenacaogeral@pmed.com.br
-----------------Valdir está à procura de trabalho em Pato Branco, tem experiência em pintura, jardinagem, e serviços gerais.
Contato 45 – 99141-8902

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

ANUNCIE
AQUI

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

AVISO DE LICITAÇÃO

CNPJ nº 09.031.917/0001-28 - NIRE 41300073571
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NA SEDE SOCIAL, RODOVIA PR423, KM 24,5, S/Nº, BAIRRO ESTAÇÃO, ARAUCÁRIA, PR, ÀS 9h00min DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021.
1. Estavam presentes acionistas representando a totalidade do capital social, tornando as nesse último caso, deliberar sobre sua distribuição. §3º Ocorrendo o impedimento
assembleias regulares, independentemente da publicação dos editais de convocação, nos temporário de qualquer diretor, este será substituído por outro membro da diretoria,
termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76. Os trabalhos foram abertos pelo Diretor Harley designado pelos demais, até o retorno do impedido. Em caso de vacância permanente do
Lorentz Scardoelli, que, eleito para presidi-los, convidou a mim Shara Lim, para secretária. cargo, a substituição se fará nos mesmos termos, até a primeira reunião da Assembleia
2. Após análise da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes aprovaram, Geral, a qual caberá eleger o substituto definitivo pelo tempo do mandato remanescente.
por unanimidade, as seguintes deliberações: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: a) Art. 7º Incumbe à Diretoria a plena administração da Sociedade, podendo inclusive: (a)
Aprovar as contas do exercício social findo em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações emitir, aceitar, endossar, caucionar e de qualquer forma negociar cheques, duplicatas,
financeiras, as quais têm a sua publicação dispensada, conforme art. 294, II, da Lei promissórias, letras de câmbio e outros títulos quaisquer; (b) contratar empréstimos, cartas
6.404/76. Com base nas demonstrações financeiras aprovadas, não serão distribuídos de crédito, adiantamentos de câmbio, aberturas de crédito e transações análogas, firmando
dividendos aos acionistas. b) Eleger os seguintes membros da Diretoria, com mandato até os documentos ou contratos que se fizerem necessários e assumindo, em nome da
a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício social findo em Sociedade, todas as obrigações e garantias daí decorrentes; (c) alienar e hipotecar bens
31/12/2021: Gustavo Werneck da Cunha, brasileiro, natural de Belo Horizonte, MG, casado imóveis, dar em penhor ou de qualquer forma gravar bens imóveis e móveis podendo,
em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, RG nº 4.072.110 SSP/MG, inclusive, vender ações ou quaisquer valores mobiliários, observado o disposto no art. 8º,
CPF nº 972.434.346-49, residente e domiciliado em São Paulo, SP; Harley Lorentz §3º, infra; (d) instalar ou transferir consoante necessidade e conveniência da Sociedade,
Scardoelli, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial onde e quando lhe aprouver, filiais e escritórios; (e) usar de todos os poderes “ad negocia”
de bens, engenheiro civil, RG nº 3002593238 SSP/RS, CPF nº 447.421.500-15, residente e “ad judicia”; e (f) dar fianças e avais, observado o disposto no art. 8º, §3º, infra. Art. 8º e domiciliado em São Paulo, SP; e Fladimir Batista Lopes Gauto, brasileiro, natural de Porto Como regra geral e ressalvados os casos objeto dos parágrafos subseqüentes, a sociedade
Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, se obriga validamente sempre que representada por 2 (dois) membros quaisquer da
RG nº 8020206317 SSP/RS, CPF nº 352.524.130-53, residente e domiciliado em Barueri, diretoria, ou ainda 1 (um) membro da diretoria e 1 (um) procurador, ou 2 (dois) procuradores,
SP, todos com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, no 8.501, 8º andar, no limite dos respectivos mandatos. §1º - A Sociedade poderá ser representada por apenas
conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070. c) Aprovar que o valor anunal da 1 (um) membro da diretoria ou 1 (um) procurador, quando se tratar de receber e dar quitação
remuneração dos administradores da Companhia, no período compreendido entre a de valores que sejam devidos à Sociedade, emitir e negociar, inclusive endossar e
Assembleia Geral Ordinária que deliberou sobre as contas do exercício social de 2020 e a descontar, duplicatas relativas às suas vendas, bem como nos casos de correspondência
Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício social de 2021, não que não crie obrigações para a Sociedade e da prática de atos de simples rotina
ultrapasse o montante anual total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), englobando todos os administrativa, inclusive os praticados perante repartições públicas em geral, autarquias,
componentes da remuneração, fixos e variáveis de curto prazo, bem como os benefícios. empresas públicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justiça do Trabalho,
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: a) Autorizar a Companhia a incorporar ao seu INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outros de idêntica natureza. §2º - A diretoria
capital social o valor de R$ 596.000,00 (quinhentos e noventa e seis mil reais), anteriormente poderá autorizar a prática de atos que vinculem a Sociedade por apenas um de seus
recebido na forma de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) das suas membros ou um procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência,
acionistas Gerdau Aços Longos S.A. e Gerdau S.A.. b) Em decorrência da deliberação restringir, em determinados casos, a representação da Sociedade a apenas um diretor ou
acima, aprovar o aumento do capital social em R$ 596.000,00 (quinhentos e noventa e seis um procurador. §3º - Exige prévia e formal deliberação da Diretoria, com a presença
mil reais), que passará de R$ 28.997.900,00 (vinte e oito milhões, novecentos e noventa e obrigatória da maioria de seus Diretores, a prática de atos que impliquem em alienar,
sete mil e novecentos reais) para R$ 29.593.900,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e mesmo fiduciariamente, ou onerar bens sociais do ativo permanente, inclusive hipotecar,
noventa e três mil e novecentos reais), mediante a emissão de 596.000 (quinhentas e empenhar, caucionar, dar em anticrese, dar aval ou fiança, confessar, renunciar a direito,
noventa e seis mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de transigir e acordar. §4º - As procurações, salvo as que se destinem à representação judicial
subscrição de R$ 1,00 (um real) cada. As novas ações são, neste ato, totalmente subscritas ou similar, em que seja da essência do mandato seu exercício até o encerramento da
e integralizadas pelas acionistas, na proporção de sua participação no capital social, na questão ou do processo, serão por prazo certo, não superior a um ano, terão poderes
forma da lista de subscrição anexa à presente ata. c) Aprovar a seguinte nova redação para limitados, devendo ser outorgadas, em conjunto, por 2 (dois) Diretores. §5º - Serão nulos e
o art. 4º do Estatuto Social: “Art. 4º - O Capital Social é de R$ 29.593.900,00 (vinte e nove não gerarão responsabilidades para a Sociedade os atos praticados em desconformidade
milhões, quinhentos e noventa e três mil e novecentos reais), dividido em 29.593.900 (vinte às regras dos parágrafos precedentes. CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL: Art. 9º - O
e nove milhões, quinhentas e noventa e três mil e novecentas) ações ordinárias nominativas, Conselho Fiscal, com as atribuições legais, será composto de três membros efetivos e três
sem valor nominal.” d) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, face às suplentes e apenas funcionará nos exercícios em que sua instalação for solicitada pelos
alterações ocorridas em 30/04/2009; 26/04/2010; 03/05/2011; 30/04/2012; 02/05/2013; acionistas, na forma da lei. CAPÍTULO V - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS: Art. 10º A
29/04/2014; 27/04/2015; 27/04/2016; 28/04/2017; 30/04/2018; 26/04/2019; 30/04/2020; e Assembleia Geral, convocada e instalada na forma da lei e deste capítulo, tem poderes para
nesta data, que passa a vigorar na forma do ANEXO I da presente ata. 3. Nada mais foi decidir todos os negócios relativos ao objeto da Sociedade, e tomar as resoluções que julgar
tratado. Araucária, PR, 30 de abril de 2021. Mesa: Harley Lorentz Scardoelli (Presidente da convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade. Ela será ordinária ou
Assembleia). Shara Lim (Secretária da Assembleia). Acionistas: GERDAU AÇOS LONGOS extraordinária, conforme a matéria sobre que versar. É permitida a realização cumulativa
S.A. e GERDAU S.A. representados por Shara Lim. Declaração: Declaramos que a presente das Assembleias ordinárias e extraordinárias, na forma da lei. Art. 11º - A Assembleia Geral
é cópia fiel da ata transcrita no Livro próprio. Harley Lorentz Scardoelli - Presidente da será instalada por um diretor, ou, na sua ausência, por um acionista presente, sendo
Assembleia, Shara Lim - Secretária e Advogada OAB/SP nº 319929. ANEXO I DA ATA DA presidida e secretariada por acionistas escolhidos na ocasião. Parágrafo Único: Dos
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE trabalhos e das deliberações da Assembleia Geral serão lavradas atas em livro próprio, com
ABRIL DE 2021. - ESTATUTO SOCIAL: CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS os elementos, indicações, requisitos e assinaturas exigidas em lei. CAPÍTULO - VI DO
E DURAÇÃO: Art. 1º Art. 1º - A CHOPIM ENERGIA S.A. é uma sociedade com sede e foro EXERCÍCIO SOCIAL, DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO: Art. 12º - O exercício social
em Araucária, PR, na Rodovia PR-423, Km 24,5, s/nº, Bairro Estação, CEP 83.705-000, se inicia a 1º de janeiro e se encerra a 31 de dezembro de cada ano. §1º - Ao fim de cada
podendo por deliberação da Diretoria criar filiais, sucursais ou escritórios no país ou no exercício social a diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes,
exterior e que se regerá pelo presente Estatuto e pela legislação em vigor. Art. 2º A as seguintes demonstrações financeiras: I. Balanço Patrimonial; II. Demonstração dos
Sociedade tem por objeto principal: a) construir e manter a propriedade das Usinas lucros ou prejuízos acumulados; III. Demonstração do resultado do exercício; e IV.
Hidrelétricas São João e Cachoeirinha (UHE São João e UHE Cachoeirinha), para tanto, Demonstração das origens e aplicações de recursos. §2º - Juntamente com as
podendo inclusive arrendá-las; b) a geração, comercialização e transmissão de energia demonstrações financeiras do exercício, a diretoria apresentará à Assembleia Geral
elétrica; c) prestar serviços de assistência técnica no campo de suas atividades; d) Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do
participar em outras sociedades como sócia ou acionista, desde que estas sociedades disposto neste estatuto e na lei. Art. 13º - A diretoria poderá propor, e a Assembleia deliberar,
estejam de alguma forma ligas à construção e/ou exploração das UHEs São João e deduzir do lucro líquido do exercício uma parcela de ao menos cinco por cento para a
Cachoeirinha, ou para fins fiscais conforme estabelecido na legislação aplicável, ou ainda constituição de uma reserva para investimentos e capital de giro, que obedecerá aos
como investimento temporário na administração de recursos financeiros da própria seguintes princípios: (a) sua constituição não prejudicará o pagamento do dividendo
sociedade. §1º - Para realização do objeto referido no item acima, a sociedade poderá obrigatório previsto no artigo 14, infra; (b) seu saldo, em conjunto com o saldo da reserva
contratar o fornecimento de bens e serviços necessários para a construção da UHE São legal, não poderá ultrapassar o capital social, sob pena de capitalização ou distribuição em
João e Cachoeirinha, e obter os recursos e financiamentos necessários para a execução dinheiro do excesso, na primeira Assembleia que se seguir; (c) a reserva tem por finalidade
das obras das UHEs São João e Cachoeirinha, com o oferecimento das garantias assegurar investimentos em bens do ativo permanente, ou acréscimos do capital de giro,
correspondentes. §2º - A Companhia, respeitadas as disposições legais, pode participar de inclusive através de amortização das dívidas da Sociedade, independentemente das
outras sociedades, no País e no exterior. Art. 3º A duração é por tempo indeterminado. retenções de lucros vinculadas a orçamento de capital, e seu saldo poderá ser utilizado: I.
CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES: Art. 4º - O Capital Social é de R$ Na absorção de prejuízos, sempre que necessário; II. Na distribuição de dividendos, a
29.593.900,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e noventa e três mil e novecentos reais), qualquer momento; III. Nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações,
dividido em 29.593.900 (vinte e nove milhões, quinhentas e noventa e três mil e novecentas) autorizadas por lei; e IV. Na incorporação ao capital social, inclusive mediante bonificações
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Art. 5º - O acionista que pretender alienar, em ações novas. Art. 14º - Os acionistas terão direito a receber em cada exercício, a título
sob qualquer forma, a qualquer título, no todo ou em parte as suas ações, dará aviso, por de dividendo, um percentual do lucro líquido, obedecido o mínimo obrigatório de 25% sobre
escrito, à Diretoria, indicando preço e forma de pagamento. §1° - A Sociedade terá o direito aquele lucro líquido, com os seguintes reajustes: (I) o acréscimo das seguintes importâncias:
de adquirir as ações de que trata o presente artigo, até o valor do saldo de lucros ou reservas, resultantes da reversão no exercício, de reservas para contingências anteriormente
exceto a legal, sem diminuição do capital social, ou mediante redução deste e cancelamento formadas; resultantes da realização, no exercício, de lucros que tenham sido transferidos
da ação. §2° - Na hipótese de a Sociedade não adquirir as referidas ações, dará aviso prévio anteriormente para a reserva de lucros a realizar; (II) o decréscimo das importâncias
aos demais acionistas, na forma do presente artigo, para que manifestem seu interesse na destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal, de reservas para contingências e
aquisição. Caso não haja interesse, o acionista ofertante ficará livre para vender as ações da reserva de lucros a realizar. §1º - A Assembleia poderá deliberar, a qualquer momento,
ao preço e forma de pagamento nunca inferiores aos ofertados. §3° - Tratando-se de parte distribuir dividendos por conta de reservas de lucros preexistentes, ou por conta de lucros
ideal de ação, prevalecerá o disposto no presente artigo após oferta aos demais condôminos, acumulados de exercícios anteriores. §2º - A Sociedade poderá levantar balanços
nos termos do art. 504 do Código Civil brasileiro. §4º - Na hipótese de a Sociedade pretender intermediários com base nos quais a diretoria poderá deliberar a distribuição de dividendos
revender as ações ou parte desta adquirida na forma dos §§1° e 3º supra, ou em quaisquer à conta dos lucros apurados naqueles balanços. A diretoria poderá ainda declarar
outras condições, deverá também ofertá-las aos acionistas, obedecido o procedimento dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes
previsto neste artigo. §5° - As vendas feitas em desacordo com o ora estipulado serão no último balanço anual ou semestral. §3º - Os dividendos não reclamados em três anos
ineficazes perante a Sociedade, que recusará o registro da transferência das ações prescrevem em favor da Sociedade. CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO: Art. 15º - A
respectivas nos livros próprios. CAPÍTULO - III DA ADMINISTRAÇÃO: Art. 6º - A Sociedade Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação
será administrada por uma diretoria, composta de dois a cinco diretores, acionistas ou não, da Assembleia Geral, cabendo a esta, em qualquer caso, estabelecer o modo de liquidação,
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, com mandato de um ano, permitida a reeleição. eleger os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período
§1º - A primeira investidura de qualquer diretor far-se-á mediante termo lavrado em livro de liquidação e fixar-lhes a remuneração.” JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ.
próprio, independentemente de caução. Em caso de reeleição, a investidura será declarada Certifico o registro em 31/05/2021, sob o nº 20213281961. Protocolo nº 213281961 de
pela Assembleia Geral. §2º - A remuneração dos membros da diretoria será fixada pela 28/05/2021. NIRE: 41300073571. CHOPIM ENERGIA S.A. Leandro Marcos Raysel Biscaia.
Assembleia Geral, podendo ser votada individual ou globalmente, cabendo à Diretoria, Secretário Geral.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ –
CIRUSPAR
CIRUSPAR - EVENTO DE ALTERAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 PROCESSO Nº
27/2021
O CIRUSPAR, faz saber aos interessados que promoveu alterações na quantidade transcrita ao
Comprasnet para o Edital nº 12/2021, Processo nº 27/2021, que tem por objeto a “futura e eventual
aquisição de equipamentos e acessórios de rádio comunicação para o SAMU 192 Sudoeste/PR”. Em
decorrência das alterações impostas, a sessão fica designada para o dia 24/06/2021, às 9:00 horas, através
do site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br - Informações: (46) 3902-1338 – (46) 3225-2731. Email: licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 07 de Junho de 2021. Adriano Luiz Zini – Pregoeiro

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO DO AVISO E EDITAL 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: 21/06/2021; b) LEIA-SE: 22/06/2021.
Pato Branco/PR, 09 de junho de 2021.
MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
94/2021
b) Nr. Licitação:
48/2021 - IL
c) Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
09/06/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NA ÁREA
DE FISIOTERAPIA, destinado ao atendimento aos usuários oriundos do Município de
Honório Serpa/PR, consorciado ao CONIMS.
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
CAMILA R. BRUSTOLIM FISIOTERAPIA
1 - ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA

Un.

Quantidade

UND

1.920,000

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

Vl. Unitário
20,0000
Total geral:

Total dos Itens
R$ 38.400,00
R$ 38.400,00

Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006.

PROCESSO N° 86/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que
realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 38/2021, e
conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a
licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 25/06/2021;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item
(considerando o preço total do item, ou seja, a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO:
Contratação de empresa especializada na confecção de máscaras de tecido para
utilização dos alunos da rede pública municipal de ensino, como proteção devido ao
momento de pandemia pelo Covid-19, conforme especificações do edital e seus anexos.

Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521,
Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoese.com.br.

Palmas, 08/06/2021

Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
62/2021
b) Nr. Licitação:
11/2021 - PE
c) Modalidade:
Pregão eletrônico
09/06/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
Formação de registro de preços para aquisição de material hospitalar em atenção ao
covid-19, conforme condições estabelecidas neste edital e no termo de referência.
f) Fornecedores Vencedores:
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
NANOSENS LTDA.
PGSA COMERCIAL LTDA
PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA
WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Total fornecedor:

R$ 44.394,48

Total fornecedor:

R$ 88.560,00

Total fornecedor:

R$ 27.093,00

Total fornecedor:

R$ 19.877,00

Total fornecedor:

R$ 29.970,00

Total fornecedor:

R$ 381.792,00

Total fornecedor:

R$ 126.000,00

Total fornecedor:

R$ 138.940,00

Total fornecedor:

R$ 29.000,00

Total fornecedor:

R$ 197.694,00

Total fornecedor:

R$ 549.220,00

Total fornecedor:

R$ 14.500,00

R$ 85.280,00
Total fornecedor:
Total geral: R$ 1.732.320,48
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados

Dotação
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.0

___________________________________________
PAULO HORN
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 114 DE 9 DE JUNHO DE 2021
Súmula: Conceder férias e abono pecuniário aos empregados do quadro
funcional do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS.
RESOLUÇÃO Nº 115 DE 9 DE JUNHO DE 2021
Súmula: Dispõe sobre a inclusão de consulta especializada em formato presencial
e por telemedicina no Credenciamento nº 003/2017 e dá outras providências.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021
EDITAL Nº 013/2021
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS,
Senhor Paulo Horn, conforme atribuições legais nos termos do Estatuto Social,
considerando o Edital nº. 001/2021 do Processo Seletivo Simplificado nº.
002/2021.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021
EDITAL Nº 017/2021 - CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
E EXAMES ADMISSIONAIS
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS,
Senhor Paulo Horn, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto
no Edital nº 001/2021.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 48/2021
Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 48/2021, para a
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NA ÁREA DE FISIOTERAPIA, destinado ao atendimento aos
usuários oriundos do Município de Honório Serpa/PR, consorciado ao CONIMS.
Valor Global:
38.400,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076
Data: 09/06/2021
PAULO HORN
Presidente

B2

Edição nº 7906
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 758
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art.47, XXIII, na forma do art. 62, II, “c” da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o disposto na Portaria nº 085/2019-DG emitida pela Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística, através do Departamento de Estradas de Rodagem – DER;
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão de Análise de
Inservibilidade e ou Desnecessidade referente à doação de bens móveis inservíveis e/ou
desnecessários/material fresado:
- Vanessa Casiraghi Zanon – Presidente – Secretária de Agricultura – matrícula nº 11084-1/3;
- Vladimir José Ferreira – Secretário de Engenharia e Obras – matrícula nº 11285-2/1;
- Moacir Vanz – Operador de Máquinas Agrícolas – matrícula nº 5986-2/1.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria nº 268, de 9 de
maio de 2019.
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 7 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.768, DE 7 DE JUNHO DE 2021
Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do
exercício de 2021 no valor de R$ 4.860.134,40 (quatro
milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e trinta e quatro
reais e quarenta centavos) e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a criação de nova fonte de recurso e a abertura de um crédito especial
no orçamento vigente no valor de R$ 4.860.134,40 (quatro milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e trinta e
quatro reais e quarenta centavos), mediante as seguintes providências:
Código
Especificação
Valor R$
08
08.03
10
10.302
10.302.0043
2.117
3.3.90.39 – 381

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
4.860.134,40
Art. 2º Como recurso para a cobertura do crédito especial, de que trata a presente Lei, será
utilizado o excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme especificação da fonte:
Código
Especificação
Valor R$
381
Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadual
4.860.134,40
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual,
Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017 e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 5.586, de 23 de setembro de
2020, sendo as dotações suplementadas com o excesso de arrecadação do exercício de 2021.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 7 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.933 DE 7 DE JUNHO DE 2021
Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021
no valor de R$ 4.860.134,40 (quatro milhões, oitocentos
e sessenta mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta
centavos) e dá outras providências.
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 47, XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.768, de 7 de junho de 2021;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica criada nova fonte de recurso e aberto um crédito especial no orçamento vigente no
valor de R$ 4.860.134,40 (quatro milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta
centavos), mediante as seguintes providências:
Código
Especificação
Valor R$
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.03
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10
Saúde
10.302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043
Manutenção da Saúde
2.117
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
3.3.90.39 – 381
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
4.860.134,40
Art. 2º Como recurso para a cobertura do crédito especial, de que trata o presente Decreto,
será utilizado o excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme especificação da fonte:
Código
Especificação
Valor R$
381
Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadual
4.860.134,40
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual,
Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017 e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 5.586, de 23 de setembro de
2020, sendo as dotações suplementadas com o excesso de arrecadação do exercício de 2021.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 7 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.930 DE 7 DE JUNHO DE 2021
Abre crédito suplementar no exercício de 2021, no valor
de R$ 481.200,42 (quatrocentos e oitenta e um mil,
duzentos reais e quarenta e dois centavos).
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, XXIII, da Lei Orgânica Municipal, com base na Lei Municipal nº 5.676, de 22 de dezembro
de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 481.200,42 (quatrocentos
e oitenta e um mil, duzentos reais e quarenta e dois centavos), conforme a seguir especificado:
Código
Especificação
Valor (R$)
02
GOVERNO MUNICIPAL
02.06
UNIDADE DO PROCON
14
Direitos da Cidadania
14.422
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.422.0035
Proteção ao Consumidor
2.086
Manutenção das Atividades
3.3.90.39 - 1576 (000)
Código
08
08.01
10
10.301
10.301.0043

3.1.90.13 - 2606 (303)
Código
09
09.04
08
08.244
08.244.0024
2.208

Outros Serviços de Terceiros - PJ
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ATENCAO BASICA
Saúde
Atenção Básica
Manutenção da saúde
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde ACS
Obrigações Patronais
Especificação
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistência Comunitária
Assistência Comunitária
Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica

3.1.90.11 - 2100 (934)
Código
12

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.122

12.02

DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

18
18.541
18.541.0033
2.076

Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Manutenção das Atividades de Meio Ambiente

20.000,00
Valor (R$)

300.000,00
Valor (R$)

7.200,42
Valor (R$)

3.3.90.39 - 2330 (000)
Código
12
12.02
18
18.544
18.544.0033

Outros Serviços de Terceiros - PJ
20.000,00
Especificação
Valor (R$)
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Gestão Ambiental
Recursos Hídricos
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Canalização e Construção de Muros de Proteção em Rios e
1.036
Córregos do Município
4.4.90.51 - 2400 (000)
Obras e Instalações
134.000,00
Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata este Decreto, serás utilizados recursos
provenientes do cancelamento parcial de dotação, conforme a seguir especificado:
Código
Especificação
Valor (R$)
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01
ATENCAO BASICA
10
Saúde
10.301
Atenção Básica
10.301.0043
Manutenção da saúde
Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato2.121
Branquense e Planejamento Família
3.1.90.11 – 2591 (303)
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
300.000,00
Código
Especificação
Valor (R$)
09
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08
Assistência Social
08.244
Assistência Comunitária
08.244.0024
Assistência Comunitária
2.245
SUAS – PSB – Ações do PAIF (CRAS)
3.3.90.30- 2129 (934)
Código
12
12.02
18
18.541
18.541.0033

3.3.90.30 - 2346 (000)
Código
19
19.01
04
04.122
04.122.0002
2.371

Material de Consumo
Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
Preservar e Melhorar o Meio Ambiente
Implantação do Plano de Arborização Urbana, Manutenção da
Arborização, Paisagismo e Parques
Material de Consumo
Especificação
SECRETARIA EXECUTIVA
GABINETE DO PREFEITO
Administração
Administração Geral
Supervisão e Coordenação Executiva
Manutenção do Gabinete da Secretaria Executiva

3.1.90.11 - 2528 (000)

Vencimentos e Vantagens Fixas - PC

2.079
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Publicações legais

7.200,42
Valor (R$)

154.000,00
Valor (R$)

20.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 7 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.931 DE 7 DE JUNHO DE 2021
Abre um crédito suplementar no exercício de
2021, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.676, de 22 de
dezembro de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), conforme a seguir especificado:
Código
Especificação
Valor (R$)
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.07
ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
10
Saúde
10.122
Administração Geral
10.122.0043
Manutenção da Saúde
1.054
Aquisição de veículos para o FMS
4.4.90.52 - 2854 (303)
Equipamentos e Material Permanente
30.000,00
Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata este Decreto, serão utilizados recursos
provenientes do cancelamento de dotação, conforme a seguir especificado:
Código
Especificação
Valor R$
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.03
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10
Saúde
10.302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043
Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades de Assistência à Saúde – Ambulatorial e
2.355
Hospitalar
3.3.90.39 – 2760 (303)
Outros Serviços de Terceiros – PJ
30.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 7 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.932 DE 7 DE JUNHO DE 2021
Abre crédito suplementar no exercício de 2021, no valor de R$
703.000,00 (setecentos e três mil reais).
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, XXIII, da Lei Orgânica Municipal, com base na Lei Municipal nº 5.676, de 22 de dezembro
de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 703.000,00 (setecentos e
três mil reais), conforme a seguir especificado:
Código
Especificação
Valor (R$)
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
08.02
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
10
Saúde
10.302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0043
Manutenção da Saúde
Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do
2.210
Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR
3.1.71.70 - 2674 (303)
Rateio pela Participação em Consórcio Público
703.000,00
Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata este Decreto, serão utilizados recursos
provenientes do cancelamento parcial de dotação, conforme a seguir especificado:

Código
08
08.02
10
10.302
10.302.0043
2.210
3.3.71.70 – 2675 (303)
4.4.71.70 – 2678 (303)
08.03

Especificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Manutenção da Saúde
Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de
Urgência do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Rateio pela Participação em Consórcio Público
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10

Saúde

10.302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Valor (R$)

416.000,00
45.000,00

10.302.0043

Manutenção da Saúde
Manutenção das Atividades de Assistência à Saúde –
Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.39 – 2760 (303)
Outros Serviços de Terceiros – PJ
242.000,00
TOTAL (R$)
703.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 7 de junho de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
2.355

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços Nº 133 à 138/2021. Pregão
Eletrônico número 22/2021, Processo nº 50/2021. OBJETO: a
Implantação de Registro de Preço para futura e eventual aquisição
de materiais hidráulicos, atendendo as necessidades de todas as
Secretarias, Entidades e Departamentos da Administração
Municipal. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO E LOCAL DE
ENTREGA: A solicitação dos produtos, objeto da licitação, será
feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através de
Nota de Empenho, nas quantidades nela determinados. A entrega
dos materiais deverá ser realizada em um prazo não superior a 05
(cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho, ficando de responsabilidade da contratada, a entrega dos
materiais no endereço indicado pela contratante. CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil
após a entrega do produto solicitado, mediante emissão do Termo
de Recebimento Definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Dotações diversas conforme Atas. GESTOR: Secretário Municipal
de Engenharia e Obras, Vladimir José Ferreira. FISCAL: Diretor
do Departamento de Limpeza, Conservação de Vias e Espaços
Públicos, Carlos Henrique Ribeiro da Trindade. Ata de Registro de
Preços – ARP n.º 133/2021. Partes: Município de Pato Branco e C.
E. Macedo - Comercio de Materiais Hidráulicos – Eireli - EPP,
com o valor total de R$ 14.916,70. Ata de Registro de Preços –
ARP n.º 134/2021. Partes: Município de Pato Branco e C.C.K.
Comercial Ltda - EPP, com o valor total de R$ 90.552,05. Ata de
Registro de Preços – ARP n.º 135/2021. Partes: Município de Pato
Branco e Comercial Sponchiado Eireli – EPP, com o valor total de
R$ 43.805,10. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 136/2021.
Partes: Município de Pato Branco e Maria Consuelo Soares da
Mata - ME, com o valor total de R$ 480,00. Ata de Registro de
Preços – ARP n.º 137/2021. Partes: Município de Pato Branco e
RM Comercio de Mercadorias e Materiais Ltda - EPP, com o valor
total de R$ 47.875,09. Ata de Registro de Preços – ARP n.º
138/2021. Partes: Município de Pato Branco e Talentos D’Água
Representação Projetos Assessoria Ltda - EPP, com o valor total
de R$ 73.369,40. Pato Branco, 02 de Junho de 2021. Robson
Cantu – Prefeito.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021. OBJETO:
execução de serviços de Recapeamento asfáltico sobre pavimento
poliédrico e sobre PMF com aplicação de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), nas Ruas Urbano Wittmann e Possídio
Salomoni, com área total de 3.964,00m², em atendimento ao Contrato
de Repasse nº 899868/2020/MDR/CAIXA, celebrado entre a União,
por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional,
representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pato
Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de
Engenharia e Obras, e Adjudico para a empresa: HIPERPAVI
ASFALTOS LTDA, CNPJ nº 13.480.684/0001-18, com o valor global
de R$ 333.010,47. Pato Branco, 08 de Junho de 2021. Robson Cantu Prefeito.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2021
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará
realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço
por item, no dia 23 (vinte e três) de Junho de 2021, às 10h:00min (dez) horas,
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de sonorização destinados a eventos e
atividades desenvolvidas pela Administração Municipal.
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min
(dez) horas do dia 23 (vinte e três) de Junho de 2021.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N°
036/2021, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço
eletrônico
http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes
e
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo
Telefone (046) 3526 – 8300.
Itapejara D’Oeste-PR, 28 (vinte e oito) de Maio de 2021.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2021

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 22/2021PROCESSO: 50/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preço
para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos, atendendo as
necessidades de todas as Secretarias, Entidades e Departamentos da
Administração Municipal, e ADJUDICO seus objetos para as
empresas: C. E. Macedo - Comercio de Materiais Hidráulicos – Eireli
– EPP, inscrita no CNPJ nº 07.965.552/0001-83, com o valor total de
R$ 14.916,70; C.C.K. Comercial Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº
22.065.938/0001-22, com o valor total de R$ 90.522,05; Comercial
Sponchiado Eireli – EPP, inscrita no CNPJ nº 13.338.681/0001-44,
com o valor total de R$ 43.805,10; Maria Consuelo Soares da Mata ME, inscrita no CNPJ nº 28.697.784/0001-78, com o valor total de R$
480,00; RM Comercio de Mercadorias e Materiais Ltda - EPP, inscrita
no CNPJ nº 20.784.313/0001-95, com o valor total de R$ 47.875,09 e
Talentos D’Água Representação Projetos Assessoria Ltda - EPP,
inscrita no CNPJ nº 24.419.445/0001-79, com o valor total de R$
73.369,40. Pato Branco, 02 de Junho de 2021. Robson Cantu PREFEITO.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
EXTRATO CONTRATO Nº 44/2021. TOMADA DE PREÇOS
Nº 01/2021 - PROCESSO N° 45/2021. PARTES: Município de
Pato Branco e HIPERPAVI ASFALTOS LTDA. OBJETO:
execução de serviços de Recapeamento asfáltico sobre pavimento
poliédrico e sobre PMF com aplicação de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), nas Ruas Urbano Wittmann e
Possídio Salomoni, com área total de 3.964,00m², em atendimento
ao Contrato de Repasse nº 899868/2020/MDR/CAIXA, celebrado
entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o
Município de Pato Branco, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Engenharia e Obras. VALOR: R$
333.010,47. PRAZO DE VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme
Cronograma Físico/Financeiro aprovado. DOTAÇÃO: 1603716038; 1855-13554. GESTOR: Secretário Municipal de
Engenharia e Obras, Vladimir José Ferreira. FISCAL: a
Engenheira Civil: Alana Paula Mulhmann, lotada na Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras. Pato Branco, 08 de Junho de
2021. Robson Cantu – Prefeito. Samuel Piassa Dal Ross –
Representante Legal.
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Dispensa de Licitação nº 35/2021, Processo nº 84/2021.
PARTES: Município de Pato Branco e Serviço de Apoio as Micro e
Pequenas Empresas do Paraná – SEBRAE/PR. OBJETO: Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de diagnóstico,
consultoria, treinamento, capacitação e disponibilização de produtos e
soluções do Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Paraná SEBRAE/PR, para desenvolver o Plano de Retomada da Economia no
Município de Pato Branco, em atendimento a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico VALOR R$ 150.000,00 DOT. ORÇ Para
suporte das despesas serão utilizadas as seguintes Dotações
Orçamentárias: 10.02 Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico – 226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento
de Desenvolvimento Econômico – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (2207 2222 – 9712 9706).
DISPENSA DE LICITAÇÃO: De acordo com a Lei 8.666/93, em seu
artigo 24, inciso XIII Pato Branco, 08 de Junho de 2021. Robson Cantu –
Prefeito. Eu Elenice Aparecida Catafesta, Secretária Interina Municipal
de Desenvolvimento Econômico.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
.

Nº
PORTARIA

NOME

ASSUNTO

DATA

CASSIO AURÉLIO TEIXEIRA E NOMEIA
MEMBROS
CONSELHO
08/06/2021
OUTROS
ADMINISTRAÇÃO PATOPREV
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 10 de junho de 2021, respectivamente,
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017.
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
Nº
PORTARIA
744
749

NOME

ASSUNTO

DATA

CASSILDO ADRIANO VAZ
CRISTHIAN STAHNKE TELES E
OUTROS

PERICULOSIDADE
CREDENCIA PARA ATUAR COMO
AUTORIDADE SANITÁRIA
EXONERA
DE
CARGO
COMISSIONADO

01/06/2021
02/06/2021

750

DAIANE MARCANTE MARCARINI

751

DAIANE MARCANTE MARCARINI
E OUTRA

CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA

02/06/2021

752

THAIS DA SILVA CORREA

DISPENSA A PEDIDO DE EMPREGO
PÚBLICO

02/06/2021

INSALUBRIDADE

07/06/2021

753

LUCINEIA FLAVIA WEISS DA
SILVA E OUTRA
LEONARDO
MARINHO
DO
NASCIMENTO

02/06/2021

AUTORIZA A DIRIGIR VEÍCULOS
07/06/2021
OFICIAIS
EXONERA A PEDIDO DE CARGO
755
DENISE DE SOUZA CHAVES
07/06/2021
EFETIVO
DECLARA VACANCIA DO CARGO
756
NADIR ROBERTO MARTELO
07/06/2021
DECORRENTE DE APOSENTADORIA
EXONERA
DO
CARGO
DE
757
CLAUDIO ARCIDIO MULLER
SECRETÁRIO
DE 07/06/2021
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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 10 de junho de 2021, respectivamente,
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2021 – PMR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 043/2021 – PMR.
Objetivando contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos
na área de Clínica Médica Geral, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Saúde, em favor da seguinte empresa:

Avive Gestão de Serviços Médicos, no valor total de R$
662.172,48 (seiscentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e dois reais e
quarenta e oito centavos).
Renascença, 09 de junho de 2021.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – MARIÓPOLIS PARANÁ.
RESOLUÇÃO Nº 10 DE 09 DE JUNHO DE 2021. SÚMULA: Aprova o Plano de Ação da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE para ser executado no exercício 2021 e
relatório das ações que foram executadas no exercício 2020, com vista a manutenção do
Registro. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em Assembleia
Geral Ordinária, realizada no dia 09 de junho de 2021, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação a ser executado no exercício 2021 e relatório das atividades
executadas no exercício 2020 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mariópolis,
CNPJ 01.758.153/0001-65 com sediada neste Município com vista a manutenção do Registro
neste Conselho.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RESOLUÇÃO Nº 011 DE 09 DE JUNHO DE 2021. SUMULA: Aprova o Plano de Ação do
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, para ser executado no exercício 2021 e relatório
das ações que foram executadas no exercício 2020, com vista a manutenção do registro.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em Assembleia Geral
Ordinária, realizada no dia 09 de junho de 2021, no uso de suas atribuições legais e regimentais
RESOLVE
Art. 1º - APROVAR o Plano de Ação do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, Pato
Branco CNPJ 76.610.591/0004-23, com sede na Rua Caramuru, 270, Centro, Pato Branco
Paraná, a ser executado no exercício 2021 e relatório das ações que foram executadas no
exercício 2020, com vista a manutenção do registro neste Conselho.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Vanieli Novelo
Presidente CMAS

DIÁRIO DO SUDOESTE
10 de junho de 2021

Publicações legais

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços Nº 139 à 152/2021. Pregão
Eletrônico número 28/2021, Processo nº 66/2021. OBJETO: a
Implantação de Registro de Preço Preços para futura e fracionada
aquisição de uniformes para uso dos servidores, uniformes
esportivos, uniformes para projetos e eventos, em atendimento a
demanda das Secretarias e Departamentos do Município.
VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: A
aquisição dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo
com a necessidade, e será formalizada através da Nota de
Empenho, emitida pelo Município, nas quantidades e local ali
determinado. A arte de cada item será elaborada pela Secretaria
solicitante e disponibilizada juntamente com a Nota de Empenho
para a empresa Contratada, não podendo ser alterada sem
autorização prévia. A Contratante poderá solicitar amostra caso
seja pertinente e necessário e a Contratada deverá apresentar a
amostra da peça para aprovação da Secretaria solicitante no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da Nota de
Empenho. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos
serão efetuados até o 15º dia útil após a entrega do produto
solicitado, mediante emissão do Termo de Recebimento
Definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Diversas dotações
orçamentárias conforme Atas. GESTORES:
Secretária de
Educação e Cultura, Simone dos Santos Painim; Secretaria
Municipal de Saúde, Liliam Cristina Brandalise e Secretário
Executivo, Ivan Fernando de Paula Lima. FISCAIS: Diversos
conforme Atas. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 139/2021.
Partes: Município de Pato Branco e Edison Alves da Conceição
ME, com o valor total de R$ 3.009,21. Ata de Registro de Preços –
ARP n.º 140/2021. Partes: Município de Pato Branco e Genesis
Confecções Ltda - ME, com o valor total de R$ 14.550,00. Ata de
Registro de Preços – ARP n.º 141/2021. Partes: Município de Pato
Branco e Gráfica e Editora Luar Eireli-ME, com o valor total de
R$ 2.077,80. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 142/2021.
Partes: Município de Pato Branco e Kalana Confecções Ltda –
ME, com o valor total de R$ 267.909,50. Ata de Registro de
Preços – ARP n.º 143/2021. Partes: Município de Pato Branco e
Malta Industria e Comercio Eireli – ME, com o valor total de R$
18.595,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 144/2021. Partes:
Município de Pato Branco Nex Textil Roupas e Acessórios Ltda,
com o valor total de R$ 195.038,50. Ata de Registro de Preços –
ARP n.º 145/2021. Partes: Município de Pato Branco e R. de Lima
Desenvolvimento Profissional – ME, com o valor total de R$
9.600,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 146/2021. Partes:
Município de Pato Branco e Reis Indústria e Comércio de Bolsas
e Promocionais Eireli, com o valor total de R$ 3.913,00. Ata de
Registro de Preços – ARP n.º 147/2021. Partes: Município de Pato
Branco e Rubens Dantas Neto – ME, com o valor total de R$
36.969,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 148/2021. Partes:
Município de Pato Branco e Sclan Malhas Ltda - EPP, com o
valor total de R$ 6.380,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º
149/2021. Partes: Município de Pato Branco e T A - Industria e
Facção de Artigos para Vestuário Ltda - ME, com o valor total de
R$ 1.140,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 150/2021.
Partes: Município de Pato Branco e
Tata Comércio de
Equipamentos para Saúde, Odonto-Medico Ltda - ME, com o valor
total de R$ 14.116,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º
151/2021. Partes: Município de Pato Branco Top Brazil Textil
Eireli, com o valor total de R$ 11.942,50. Ata de Registro de
Preços – ARP n.º 152/2021. Partes: Município de Pato Branco e
Vivianne Rezende Paes Barreto - ME, com o valor total de R$
14.994,00. Pato Branco, 07 de Junho de 2021. Robson Cantu –
Prefeito.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE ABERTURA DE EMVELOPE E
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA
CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 07 (sete) dias do mês de junho do ano de 2021, às 13h30, na sala
de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde de Pato
Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605,
Centro, CEP: 85.501-025 reuniram-se os membros da Comissão
Especial de Chamamento Público, nomeada através da Portaria nº
726/2021, que subscrevem a presente Ata ao final, para certificarem a
proposta e a documentação de habilitação da empresa: CLÍNICA DA
VISÃO SIVIERO LTDA, CNPJ 36.687.182/0001-68, referente ao
edital de Chamamento Público nº 03, que tem por objeto o
chamamento para credenciamento de instituições privadas prestadoras
de serviços em Apoio a Diagnose e Terapia. Verificando a
documentação da empresa, chegou-se à conclusão de que os
documentos de habilitação estão corretos e a proposta de preços
condiz com os itens do Edital de Chamamento nº 03/2019, bem como
Parecer Técnico FAVORÁVEL dos membros da Portaria nº 200/2021,
quanto capacidade instalada da empresa: CLÍNICA DA VISÃO
SIVIERO LTDA, CNPJ 36.687.182/0001-68. A empresa apresentou
toda a documentação de habilitação e proposta de serviços em
conformidade com o Edital, portanto, fica DEFERIDO o pedido de
credenciamento da CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO LTDA, CNPJ
36.687.182/0001-68. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelos participantes da sessão. Liliam Cristina Brandalise –
Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público; Edna
Cristina Martins Lopes; Maristela Mallmann; Marta Lemes de Souza e
Sabrina Psendziuk Rigon – Membros

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 28/2021PROCESSO: 66/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preço
para futura e fracionada aquisição de uniformes para uso dos
servidores, uniformes esportivos, uniformes para projetos e eventos,
em atendimento a demanda das Secretarias e Departamentos do
Município, e ADJUDICO seus objetos para as empresas: Edison
Alves da Conceição ME, inscrita no CNPJ nº 13.481.323/0001-96,
com o valor total de R$ 3.009,21; Genesis Confecções Ltda – ME,
inscrita no CNPJ nº 41.481.994/0001-92, com o valor total de R$
14.550,00; Gráfica e Editora Luar EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº
36.788.205/0001-20, com o valor total de R$ 2.077,80; Kalana
Confecções Ltda – ME, inscrita no CNPJ nº 10.143.557/0001-35, com
o valor total de R$ 267.909,50; Malta Industria e Comercio Eireli –
ME, inscrita no CNPJ nº 29.045.645/0001-22, com o valor total de R$
18.595,00; Nex Textil Roupas e Acessórios Ltda, inscrita no CNPJ nº
36.782.020/0001-09, com o valor total de R$ 195.038,50; R. de Lima
Desenvolvimento Profissional – ME, inscrita no CNPJ nº
27.596.202/0001-02, com o valor total de R$ 9.600,00; Reis Indústria
e Comércio de Bolsas e Promocionais Eireli, inscrita no CNPJ nº
12.533.412/0001-76, com o valor total de R$ 3.913,00; Rubens
Dantas Neto – ME, inscrita no CNPJ nº 10.417.609/0001-14, com o
valor total de R$ 36.969,00; Sclan Malhas Ltda – EPP, inscrita no
CNPJ nº 32.468.738/0001-74, com o valor total de R$ 6.380,00; T A Industria e Facção de Artigos para Vestuário Ltda – ME, inscrita no
CNPJ nº 35.927.779/0001-70, com o valor total de R$ 1.140,00 ; Tata
Comércio de Equipamentos para Saúde, Odonto-Medico Ltda – ME,
inscrita no CNPJ nº 11.088.993/0001-11, com o valor total de R$
14.116,00; Top Brazil Textil Eireli, inscrita no CNPJ nº 13.304.5280001-04, com o valor total de R$ 11.942,50; e Vivianne Rezende
Paes Barreto – ME, inscrita no CNPJ nº 40.677.935/0001-21, com o
valor total de R$ 14.994,00. Pato Branco, 07 de Junho de 2021.
Robson Cantu - PREFEITO.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE ABERTURA DE EMVELOPE E
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA
CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2018
Aos 07 (sete) dias do mês de junho do ano de 2021, às 13h30, na sala
de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde de Pato
Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605,
Centro, CEP: 85.501-025 reuniram-se os membros da Comissão
Especial de Chamamento Público, nomeada através da Portaria nº
726/2021, que subscrevem a presente Ata ao final, para certificarem a
proposta e a documentação de habilitação da empresa: CLÍNICA DA
VISÃO SIVIERO LTDA, CNPJ 36.687.182/0001-68, referente ao
edital de Chamamento Público nº 03, que tem por objeto o
chamamento para credenciamento de instituições privadas prestadoras
de serviços em Apoio a Diagnose e Terapia. Verificando a
documentação da empresa, chegou-se à conclusão de que os
documentos de habilitação estão corretos e a proposta de preços
condiz com os itens do Edital de Chamamento nº 03/2019, bem como
Parecer Técnico FAVORÁVEL dos membros da Portaria nº 200/2021,
quanto capacidade instalada da empresa: CLÍNICA DA VISÃO
SIVIERO LTDA, CNPJ 36.687.182/0001-68. A empresa apresentou
toda a documentação de habilitação e proposta de serviços em
conformidade com o Edital, portanto, fica DEFERIDO o pedido de
credenciamento da CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO LTDA, CNPJ
36.687.182/0001-68. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelos participantes da sessão. Liliam Cristina Brandalise –
Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público; Edna
Cristina Martins Lopes; Maristela Mallmann; Marta Lemes de Souza e
Sabrina Psendziuk Rigon – Membros

Município de Itapejara D’Oeste
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
DECRETO N.º 093/2021
DATA: 09.06.2021
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, altera LDO, PPA, Cria Fonte de Recursos e dá outras
providências.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2018
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2021, às
16h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do
Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO LTDA, CNPJ
36.687.182/0001-68, tem por objeto o chamamento para
credenciamento de instituições privadas prestadoras de Serviços
em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer
Técnico emitido pela Comissão de Vistoria, nomeada pela
Portaria 200/2021, registrou-se que a empresa: CLÍNICA DA
VISÃO SIVIERO LTDA, CNPJ 36.687.182/0001-68, está apta a
prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a
documentação da empresa: CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO
LTDA, CNPJ 36.687.182/0001-68, conforme quantidades,
serviços e valores constantes na proposta. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, que depois de lida e
aprovada, vai assinada pelos participantes da sessão. Gracieli
Ariani Ávila; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá –
Membros.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ.
Edital nº. 091/2021 de 09/06/2021 – Concurso Público nº. 118/2016 Publicação nº. 001/2016 de 09/06/2016
Súmula: Convocação de candidatas habilitadas no Concurso Público nº. 118/2016 de 09/06/2016:
Cargo Público: Enfermeiro
Ordem
Nº.

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86

1
Processo Licitatório Nº 36/2021 – HOMOLOGADO EM: 07/06/2021
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 08/06/2021 à 07/06/2022)
DETENTORA: 3L´S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME

1

CNPJ: 41.125.059/0001-93.
OBJETO: 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 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), relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do
Pregão Eletrônico nº 28/2021, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência
constante do Anexo I do Edital e seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de
transcrição:

1
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descrição

Nome do Candidato

NILSON NAIZ

Nº. Inscrição

45800558

Lotação Funcional

Secretaria Municipal de Saúde.

Edital nº. 066/2021 de 09/06/2021 – Concurso Público nº. 001/2019 de 11/02/2019 Súmula: Convocação de
candidata habilitada no Concurso Público nº. 001/2019 de 11/02/2019:
Cargo Público: Fonoaudiólogo
Ordem Nº.
Classificação Nome do Candidato
N. Inscrição Lotação Funcional

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2021

Item

Classifi
cação

14º

Unid.

Cestas Básicas para Fornecimento às pessoas carentes a fim de
Unid.
contemplar as famílias em situação de vulnerabilidade.
Descrição Mínima dos Itens que Deverão Compor Cada
Quant. Em
Cesta Básica.
cada Cesta
Feijão Preto tipo 1, pacote de 1 Kg.
2
Arroz parboilizado tipo 1, longo, fino polido, pacote de 5 Kg.
1
Açúcar cristal, pacote de 5 Kg.
1
Farinha de trigo especial, pacote de 5 kg.
1
Macarrão espaguete, pacote de 3 Kg.
1
Óleo Vegetal, embalagem de 900ml.
2
Café em pó moído, com selo ABIC, pacote de 500gr.
2
Farinha de milho, pacote de 1 kg.
2
Achocolatado em pó, pacote de 400gr.
1
Leite integral pasteurizado longa vida, caixa de 1 litro.
2
Sal refinado, pacote de 1 Kg.
1
Biscoito doce, pacote de 700gr.
1

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Fabiola Guenther Bisinelli

Secretaria Municipal de Saúde.

ASSUNTO
Nomeia Servidora para ocupar cargo de Diretora de Unidade Escolar
Nomeia aprovada em concurso, ao cargo de Professor Municipal
Designa servidor para a função gratificada de Dirigente da Divisão de
Serviços gerais
Concede Regime Suplementar Temporário de carga horaria para professoras
Nomeia a servidora Evelin Silva Vasconcelos para função de Coordenadora
Pedagógica Escolar
Promove transferência de servidores da Saúde

Valor Uni.
Reg. (R$)

Valor
Total Reg.
Item (R$)

Portaria nº. 025
Portaria nº. 026

500

98,75

49.375,00

Portaria nº. 027
31/05/2021
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
www.diariooficialmunicipio.coronelvivida.pr.gov.br - conforme autorizado pela Lei Municipal nº. 2759/2017 e
alterações constantes na Lei Municipal nº. 2.852/2018.

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

31/05/2021
31/05/2021

693473

Quant.
estimada

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 49.375,00 (Quarenta e Nove Mil e Trezentos e Setenta e
Cinco Reais).
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração
Municipal durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal
nº 8.666/1993.
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária nº. 08.00 – Departamento de Ação Social; 08.01 – Divisão de Assistência Social e Promoção do direito
a infância e juventude; 0824400082.025 – Manutenção do Fundo Municipal de assistência social; 33.90.30 – Material
de Consumo. Despesa:959.
Bom Sucesso do Sul, 09 de Junho de 2021.

1º

PUBLICAÇÃO DE ATOS:
ATO
DATA
Decreto nº. 7.655
31/05/2021
Decreto nº. 7.657
31/05/2021
Decreto nº. 7.658
31/05/2021

EDITAL 007/2021, de 24 de maio de 2021.
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DOS INSCRITOS PARA REGIME SUPLEMENTAR
TEMPORÁRIO DE CARGA HORÁRIA PARA PROFESSORES
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade com o disposto Edital de Abertura nº 005/2021 (Convocação para Regime
Suplementar Temporário de Carga Horária para Professoras) de 11 de maio de 2021, torna público o resultado
final da classificação dos inscritos.
TORNAR PÚBLICO a Homologação do resultado final dos inscritos para Regime Suplementar Temporário de
carga horaria para Professores.
I – RESULTADO FINAL:
NOME DO CANDIDATO
INSCRIÇÃ CLASSIFI
O
-CAÇÃO
01
1º
Sandra Aparecida dos Santos
02
2º
Aline Anciliero Ramos
Coronel Vivida - PR, 24 de maio de 2021.
Anderson Manique Barreto
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Maria Angela Momo
Presidente da Comissão Organizadora e
Examinadora de Processo Seletivo Simplificado

B3

Edição nº 7906
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2021, às
10h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do
Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA, CNPJ
17.315.125/0001-03, tem por objeto o chamamento para
credenciamento de instituições privadas prestadoras de Serviços
em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer
Técnico emitido pela Comissão de Vistoria, nomeada pela
Portaria 200/2021, registrou-se que a empresa: OLIVEIRA &
JUNIOR OLIVEIRA LTDA, CNPJ 17.315.125/0001-03, está
apta a prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a
documentação da empresa: OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA
LTDA, CNPJ 17.315.125/0001-03, conforme quantidades,
serviços e valores constantes na proposta. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, que depois de lida e
aprovada, vai assinada pelos participantes da sessão. Rafaela
Carbonari Fogolari; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá –
Membros.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
MARLI BIAZUSSI- FISIOCORPORE CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 28 (vinte oito) dias do mês de maio do ano de 2021, às
14h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do
Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: MARLI BIAZUSSI- FISIOCORPORE CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA, CNPJ 32.136.611/0001-58, tem por objeto o
chamamento para credenciamento de instituições privadas
prestadoras de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois
de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão de Vistoria,
nomeada pela Portaria 200/2021, registrou-se que a empresa:
MARLI
BIAZUSSIFISIOCORPORE
CLÍNICA
DE
FISIOTERAPIA, CNPJ 32.136.611/0001-58, está apta a
prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a
documentação
da
empresa:
MARLI
BIAZUSSIFISIOCORPORE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, CNPJ
32.136.611/0001-58, conforme quantidades, serviços e valores
constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelos participantes da sessão. Rafaela Carbonari
Fogolari; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
LUCIELE GREIBIM
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2021, às
16h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do
Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: LUCIELE GREIBIM, CNPJ 13.446.634/0001-14, tem
por objeto o chamamento para credenciamento de instituições
privadas prestadoras de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia.
Depois de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão de
Vistoria, nomeada pela Portaria 200/2021, registrou-se que a
empresa: LUCIELE GREIBIM, CNPJ 13.446.634/0001-14, está
apta a prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a
documentação da empresa: LUCIELE GREIBIM, CNPJ
13.446.634/0001-14, conforme quantidades, serviços e valores
constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelos participantes da sessão. Rafaela Carbonari
Fogolari; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
GLT - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO TRABALHO LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2021, às 15h00min,
na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Pato Branco – Estado do Paraná,
localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501-025
reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: GLT - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO
TRABALHO LTDA, CNPJ 08.936.524/0001-09, tem por objeto
o chamamento para credenciamento de instituições privadas
prestadoras de Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois
de acatado o Parecer Técnico emitido pela Comissão de Vistoria,
nomeada pela Portaria 200/2021, registrou-se que a empresa:
GLT - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO TRABALHO LTDA,
CNPJ 08.936.524/0001-09, está apta a prestação de serviços.
Encaminha-se para contratação a documentação da empresa: GLT
- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO TRABALHO LTDA, CNPJ
08.936.524/0001-09, conforme quantidades, serviços e valores
constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelos participantes da sessão. Rafaela Carbonari
Fogolari; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO VAN COM 15 LUGARES MAIS UM LUGAR,
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 11 de junho
de 2021 até às 08h00min do dia 23 de junho de 2021. Abertura das propostas após
as 08h00min do dia 23 de junho de 2021. Início da disputa de preços às 10h00min
do dia 23 de junho de 2021. VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 206.904,75. Prazo
de entrega: 90 (noventa) dias. 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, 09 de junho de 2021. Dinara Mazzucatto - Presidente da CPL.
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 43/2021. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 23 de junho de 2021, às 09:00 (nove)
horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
TECNOLOGIA PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. Valor máximo estimado: R$ 615.008,60. Gênero:
Equipamentos de Tecnologia de Informação. 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
08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46)
3242-8614.
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Edição nº 7906
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PATO BRANCO LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 21 (vinte um) dias do mês de maio do ano de 2021, às
15h30min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do
Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PATO BRANCO
LTDA, CNPJ 04.319.425/0001-19, tem por objeto o chamamento
para credenciamento de instituições privadas prestadoras de
Serviços em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o
Parecer Técnico emitido pela Comissão de Vistoria, nomeada pela
Portaria 200/2021, registrou-se que a empresa: CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA
PATO
BRANCO
LTDA,
CNPJ
04.319.425/0001-19, está apta a prestação de serviços.
Encaminha-se para contratação a documentação da empresa:
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PATO BRANCO LTDA, CNPJ
04.319.425/0001-19, conforme quantidades, serviços e valores
constantes na proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai
assinada pelos participantes da sessão. Rafaela Carbonari
Fogolari; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2021, às
16h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do
Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO LTDA, CNPJ
36.687.182/0001-58, tem por objeto o chamamento para
credenciamento de instituições privadas prestadoras de Serviços
em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer
Técnico emitido pela Comissão de Vistoria, nomeada pela
Portaria 200/2021, registrou-se que a empresa: CLÍNICA DA
VISÃO SIVIERO LTDA, CNPJ 36.687.182/0001-58, está apta a
prestação de serviços. Encaminha-se para contratação a
documentação da empresa: CLÍNICA DA VISÃO SIVIERO
LTDA, CNPJ 36.687.182/0001-58, conforme quantidades,
serviços e valores constantes na proposta. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, que depois de lida e
aprovada, vai assinada pelos participantes da sessão. Gracieli
Ariani Ávila; Sabrina P. Rigon; Medianeira S. Pernanguá –
Membros.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE PARECER TÉCNICO DE EMPRESA
BEKOMAGE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 21 (vinte um) dias do mês de maio do ano de 2021, às
15h00min, na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – Estado do
Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 1605, Centro, CEP: 85.501025 reuniram-se os membros da Comissão de vistoria, que
subscrevem a presente ata ao final, para certificarem a
documentação da análise técnica da capacidade instalada da
empresa: BEKOMAGE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA,
CNPJ 02.514.105/0001-94, tem por objeto o chamamento para
credenciamento de instituições privadas prestadoras de Serviços
em Apoio a Diagnose e Terapia. Depois de acatado o Parecer
Técnico emitido pela Comissão de Vistoria, nomeada pela
Portaria 200/2021, registrou-se que a empresa: BEKOMAGE
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA, CNPJ 02.514.105/000194, está apta a prestação de serviços. Encaminha-se para
contratação a documentação da empresa: BEKOMAGE
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA, CNPJ 02.514.105/000194, conforme quantidades, serviços e valores constantes na
proposta. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a
presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos
participantes da sessão. Rafaela Carbonari Fogolari; Sabrina P.
Rigon; Medianeira S. Pernanguá – Membros.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 25/2021. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de filtros para a frota de máquinas rodoviárias da administração municipal. Prazo: 12 meses, de
07.06.2021 a 06.06.2022. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:
ATA DE
VALOR
DETENTORAS
CNPJ nº
REGISTRO
ESTIMADO
50/2021
CAROLINE HANNEMANN - EIRELI
34.131.546/0001-01
49.010,00
51/2021
CORDOVA & BORTOLINI LTDA
79.432.126/0001-95
94.469,99
52/2021
Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI
09.436.050/0001-90 113.789,87
Coronel Vivida, 02 de junho de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2733/2020, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI –
EPP, CNPJ/MF sob o nº 77.092.617/0001 - 09, objeto a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de recapagens de pneus de veículos, ônibus, caminhões e máquinas integrantes da frota
municipal, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Eletrônico
n.º 024/2020, Fica aditivado o valor contratual passando de R$ 26.820,82 (Vinte e seis mil, oitocentos e
vinte reais e oitenta e dois centavos), para R$ 30.350,59 (trinta mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e
nove centavos), referente ao reequilíbrio de preços dois itens nº 07,09,10,17,26 do contrato nº 2733/2021,
com um acréscimo de 13,50% (treze virgula cinquenta por cento), sobre o valor da proposta de preços
apresentada no certame, conforme requerimento da empresa em 31.05.2021, justificativa do executivo
Municipal, parecer jurídico e de acordo com a alínea “d” do Inciso II do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
Itapejara D’Oeste, 09 de junho de 2021

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2017
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, comunica aos interessados que se credenciaram no Edital de Chamamento
Público nº 06/2017, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar os seguintes interessados:
Nº
CREDENCIADOS
28

ODAGIRO ANTONIO BOSI

29

ALVIR ZUCONELLI

30

GILBERTO FORLIN RICARDO

31

NOELI SALETE PERINI

32

EDNILSON DA SILVA

33

CAROLINA DE FÁTIMA BUENO

34

LAURINDO LUCAS

35

MONICA APARECIDA ANSILIERO

36

IRAIDES COMIRAN

37

FRANCISCO L. DOS SANTOS NETO

38

CELSO DE ALMEIDA NECKEL

39

NATALIO DE LIMA

Comunica ainda, que não houve interessados inabilitados.
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 078/2020
Ata de Registro de Preços nº 139/2020
Termo de Aditamento nº 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº
95.585.477/0001-92, com sede e foro na Rua Frei Vito Berschei, nº 708, Centro, CEP 85.568-000 em Saudade do Iguaçu
– PR. CONTRATADA: IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP, CNPJ Nº 03.805.667/0001-50. DATA DE ASSINATURA:
09/06/2021.
tipo de
Último Valor
Valor
DESCRIÇÃO PRODUTO
ITEM
UNID.
reajuste
Registrado R$
Recomposto R$
PNEU
NOVO,1ª
LINHA
COM
CARACTERISTICAS
E
MEDIDAS
2
reequilíbrio
un
R$ 240,00
R$ 289,00
175/65R14 RADIAL LISO E INMETRO.

12

reequilíbrio

un

54

reequilíbrio

un

55

reequilíbrio

un

57

reequilíbrio

un

59

reequilíbrio

un

61

reequilíbrio

un

62

reequilíbrio

un

Marca: KELLY EDGE TOURING
PNEU NOVO, 1ª LINHA COM
CARACTERISTICAS E MEDIDAS 255/75
R15 RADIAL LISO E INMETRO.
APLICACAO: CAMIONETE RANGUER.
Marca: KELLY EDGE SUV
Pneu novo agricola, 1ª Linha com
caracteristicas e medidas 12.4 X 24
comum traseiro, 06 lonas; para
colhedora forragem Ipacol. Marca:
GOODYEAR SUPREME
Pneu
novo,
1ª
Linha
com
caracteristicas e medidas 265/70 R16
radial liso e INMETRO. APLICAÇÃO:
Ambulância. Marca: KELLY EDGE SUV
CAMARA DE AR ARO 16 NOVA, 1ª
LINHA, NAS MEDIDAS 750/16,
INMETRO. GARANTIDA DEFEITOS DE
FABRICACAO VALIDA PRO 03 (TRES)
ANOS.
APLICACAO:
TOYOTA
BANDEIRANTE . Marca : QBOM TR460
CAMARA DE AR ARO 18 NOVA, 1ª
LINHA, NAS MEDIDAS 12.5/80 R18,
INMETRO. GARANTIA DEFEITOS DE
FABRICACAO VALIDA POR 03 (TRES)
ANOS.
APLICACAO:
RETRO
ESCAVADEIRA
NEW
HOLLAND.
TORTUGA TR15
CAMARA DE AR ARO 20 NOVA, 1ª
LINHA, NAS MEDIDAS 1000 R20,
INMETRO. GARANTIA DEFEITOS DE
FABRICACAO VALIDA POR 03 (TRES)
ANOS.
APLICACAO:
CAMINHOES
VOLKVAGEN 26.220. Marca: QBOM
TC131
CAMARA DE AR ARO 22.5 NOVA, 1ª
LINHA NAS MEDIDAS 295.80 R22.5,
INMETRO. GARANTIA DEFEITOS DE
FABRICACAO VALIDA POR 03 (TRES)

R$ 465,00

R$ 590,00

R$ 1.160,00

R$ 1.679,00

R$ 520,00

R$ 596,00

R$ 45,00

R$ 51,00

R$ 99,00

R$ 112,00

R$ 85,00

R$ 96,00

R$ 95,00

R$ 106,00

ANOS. APLICACAO: ONIBUS. Marca:
QBOM TC131

63

reequilíbrio

un

64

reequilíbrio

un

65

reequilíbrio

un

66

reequilíbrio

un

67

reequilíbrio

un

68

reequilíbrio

un

CAMARA DE AR ARO 24 NOVO, 1ª
LINHA, NAS MEDIDAS 1400 R24,
INMETRO. GARANTIA DEFEITOS DA
FABRICACAO VALIDA POR 03 (TRES)
ANOS.
APLICACAO:
MOTONIVELADORA. Marca: QBOM
TR220
CAMARA DE AR ARO 24 NOVA, 1ª
LINHA, NAS MEDIDAS 1300 R24,
INMETRO. GARANTIA DEFEITOS DE
FABRICACAO VALIDA POR 03 (TRES)
ANOS. APLICACAO: ROLO DINAPAC
CA15. Marca: QBOM TR 220 R24
CAMARA DE AR ARO 22 NOVA, 1ª
LINHA, NAS MEDIDAS 1100 R22,
INMETRO. GARANTIDA DEFEITOS DE
FABRICACAO VALIDA POR 03 (TRES)
ANOS. APLICACAO: CAMINHOES E
ONIBUS. Marca: QBOM TC131 R22
CAMARA DE AR ARO 22.5 NOVA, 1ª
LINHA, NAS MEDIDAS 275/80 R22.5,
INMETRO. GARANTIA DEFEITOS DE
FABRICACAO VALIDA POR 03 (TRES)
ANOS. APLICACAO: ONIBUS. Marca:
QBOM TC131
Camara de ar aro 22.5 nova, 1ª Linha
nas medidas 295.80 R22.5, INMETRO.
Garantida de defeitos de fabricação
válida por 03 (três) anos. Aplicação:
Ônibus. Marca: QBOM TC131
Câmara de ar aro 24 nova, 1ª Linha,
nas medidas 19.5 R24, INMETRO.
Garantia de defeitos de fabricação
válida por 03 (Três) anos. Aplicação:
Retro Escavadeira N. Holland/Retro
Escavadeira Randon. Marca: QBOM
TR218

1/1

R$ 160,00

R$ 181,00

R$ 160,00

R$ 181,00

R$ 100,00

R$113,00

R$ 84,00

R$ 95,00

R$ 94,00

R$ 106,00

R$ 250,00

R$ 283,00

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. RECLASSIFICAÇÃO.
Tendo em vista o resultado da reclassificação do processo licitatório, na modalidade Pregão
Presencial SRP nº 004/2021, de 01 de março de 2021, com abertura e julgamento das
documentações referente a reclassificação em 09 de junho de 2021, e verificado que não
houve recursos, eu José Roberto Bocalon, Pregoeiro, designado pela Portaria nº 030/2021,
ADJUDICO o objeto constante dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão
Presencial nº 004/2021 para Registro de Preços, as Empresas classificadas em segundo e
terceiro lugar conforme histórico do Pregão, respectivamente conforme segue: BM
INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 40.035.561/0001-40: LOTE 01
ITENS - 04,20. CRISTIANO PARRA VIEIRA, CNPJ N° 10.641.724/0001-78: LOTE 01 ITEM – 07.
Saudade do Iguaçu dia 09 de junho de 2021, José Roberto Bocalon, Pregoeiro.
HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado da
reclassificação processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 004/2021 - SRP, de
01/03/2021, com abertura do envelope de habilitação em 09/06/2021 e não existindo
interposição recursal, eu Darlei Trento, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO
do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 004/2021 para Registro de Preços,
conforme o ato de ADJUDICAÇÃO, a seguinte Empresa: BM INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 40.035.561/0001-40. Gabinete do Prefeito Municipal de
Saudade do Iguaçu, PR, 09 de junho de 2021. DARLEI TRENTO PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. RECLASSIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 004/2021. ATA N° 043/2021 - BM INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 40.035.561/0001-40. ATA N° 044/2021 - CRISTIANO
PARRA VIEIRA, CNPJ N° 10.641.724/0001-78.
___________________________________________________________
A Publicação na integra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ edição de 10/06/2021, conforme Lei
Autorizativa Nº 1358, de 18 de Agosto de 2020.

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 052/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2021
OBJETO: Contratação de Agência Integradora para Estágios Supervisionados oferecidos pelo Município de
Saudade do Iguaçu, incluindo o processo seletivo simplificado, de acordo com a legislação que rege a
matéria (Lei 11.788/08), nas condições estipuladas em Edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo
com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
ABERTURA: Dia 22 de junho de 2021 às 14:00 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://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php
Saudade do Iguaçu - PR, 09 de junho de 2021.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS

Chopinzinho, 08 de junho de 2021.

Decreto Nº 68/2021 - Data: 08/06/2021
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 09/06/2021, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº
06/2012 de 25/01/2012.
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