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Valor da batata cai
134,11% e ajuda reduzir
preço da cesta básica
Arquivo AEN

GERAL
Clevelândia
decreta lockdown
até dia 21 PÁG. 3
REGIONAL
Sudoeste faz
reivindicações
em projeto de
concessão das
rodovias PÁG. 5
Comércio de
Palmas terá nesse
sábado horário
especial PÁG. 6
Mangueirinha
terá fim de
semana de
comércio
fechado PÁG. 7
ALMANAQUE +

Retratos da
Pandemia
Enfermeira deixou seus
filhos, trabalho e rotina
para ir cuidar do avô,
internado em Chopinzinho
com sintomas graves de
covid-19, enquanto ele
aguardava por um leito de
UTI. Chegou ao hospital
com medo e, mesmo
presenciando tristeza e
desespero, foi tomada
por esperança e gratidão.
“Fiquei impressionada
com o empenho dos
profissionais”. CADERNO

O valor da cesta básica de alimentação, em Pato Branco, em fevereiro, teve uma queda de
-5,75%, passando a custar R$ 453,05. Sete itens apresentaram redução no preço, sendo que a
batata apresentou a queda mais expressiva. PÁG. 4
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Política

Maioria quer
candidato que mude
a forma de governar
o País em 2022, diz
pesquisa
Estadão Conteúdo
A maioria dos brasileiros ouvidos pela rodada de março da pesquisa XP/Ipesp expressa uma desejo de mudança em relação à eleição de 2022. Ao todo, 52% dos entrevistados
responderam que desejam do próximo presidente uma forma completamente diferente de
governar o Brasil. Para isso, as características principais apontadas como principais nesta escolha são: candidato ser honesto (35%),
ser preocupado com os mais pobres (17%), ser
competente (16%) e conhecedor dos problemas do País (12%).
A primeira pesquisa realizada após a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal, de anular as condenações do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permitindo que ele se candidate novamente, mostra
o presidente Jair Bolsonaro à frente do petista
na pesquisa estimulada, com 27%. No cenário
com Lula, o petista teria 25%, seguido pelo ex-juiz Sérgio Moro (10%), pelo ex-ministro Ciro
Gomes (9%) e pelo apresentador Luciano Huck
(6%). Os demais nomes cotados como possíveis presidenciáveis, como o governador paulista João Doria, alcançam juntos 10%.
O fato de Lula ter se tornado elegível para
2022 fez com que ele fosse o potencial candidato que mais subiu na pesquisa de intenção
de voto no último mês. Passou de 17% para
25%, na estimulada (quando os nomes são colocados para os entrevistados) e de 5% para
17% na versão espontânea (quando os entrevistados não têm acesso aos nomes).
Em um eventual segundo entre Bolsonaro e Lula, a pesquisa mostra um empate técnico. O atual presidente alcançaria hoje 41% das
intenções de voto, enquanto o ex-presidente
teria 40%. Em outras simulações de segundo
turno, Bolsonaro aparece à frente de todos os
demais nomes, como Ciro, Huck e Doria, com
exceção de Moro - neste caso, o ex-juiz teria
34% contra 31% de Bolsonaro.

Reprovação

O levantamento feito entre os dias 9 e 11
de março com 800 entrevistados de todas as
regiões do País também mostra alta na taxa
de reprovação do governo Bolsonaro pelo sexto mês consecutivo. A fatia da população que
considera a gestão “ruim ou péssima” chegou
a 45%. Em fevereiro, era de 42% e, em outubro, esse mesmo índice estava em 31%.
Ao mesmo tempo, o porcentual de entrevistados que avaliam o governo como “ótimo ou bom” caiu de 31% para 30%, dentro da
margem de erro. A XP/Ipesp mostra que esses resultados negativos para o governo coincidem com a piora na percepção da atuação
do presidente frente à pandemia de coronavírus (a avaliação negativa nessa área específica
saltou de 53% para (a avaliação negativa nessa área específica saltou de 53% para 61%) e
com um aumento na percepção de risco sobre a doença (parcela que diz estar com muito medo do surto cresceu dez pontos percentuais, de 39% para 49%). com muito medo do
surto cresceu dez pontos percentuais, de 39%
para 49%).
Também se com muito medo do surto
cresceu dez pontos percentuais, de 39% para
49%). Também se com muito medo do surto
cresceu dez pontos percentuais, de 39% para
49%). Também se com muito medo do surto
cresceu dez pontos percentuais, de 39% para
49%). Também ampliou a parcela que acredita
que a economia do País está indo no caminho
(63% em março contra 57% fevereiro).
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Fachin manda ao plenário recurso da PGR
contra anulação de condenações de Lula
Estadão Conteúdo
O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Edson
Fachin enviou para o plenário
da Corte o recurso da Procuradoria-Geral da República apresentado nesta sexta (12), contra a decisão que anulou as
quatro ações penais do ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato,
incluindo as duas condenações
impostas ao petista. Em despacho, o ministro mantém seu
entendimento e libera o caso
para ser discutido pelos colegas da Corte.
Segundo o Estadão apurou, ‘no melhor dos cenários’,
o recurso vai ser analisado a
partir de 24 de março. Em despacho assinado nesta tarde,
Fachin abre o prazo de cinco
dias para a defesa de Lula se
manifestar. Em seguida, os autos serão enviados ao ministro
Luiz Fux, presidente do STF e
responsável por fixar a data do
julgamento. Fux deve liberar o
caso com rapidez.
A cúpula da PGR e integrantes do STF avaliam que é difícil
o plenário da Corte derrubar a
decisão de Fachin, que na segunda-feira (8) anulou as condenações de Lula na Lava Jato.
A decisão individual do ministro habilitou o petista a disputar eleições, o que redesenhou
o cenário político para 2022.
Pelo cálculo de procuradores, a decisão deve ganhar
o apoio de ministros como Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, dois expoentes da ala
contrária à Lava Jato no STF. O
julgamento deve ‘bagunçar’ as
divisões internas da Corte.
O recurso da PGR foi apresentado nesta sexta (12) pela
subprocuradora Lindôra Araújo e pede ao Supremo que reconheça novamente a competência da 13ª Vara Federal de
Curitiba para julgar as quatro
ações penais contra Lula, sendo triplex do Guarujá, sítio em
Atibaia, sede do Instituto Lula
e doações da Odebrecht. A Pro-

AgênciA BrAsil

com a decisão, Fachin queria dar como encerrado o debate
sobre a conduta de Moro
curadoria afirma que as condenações e os processos contra
o petista devem ser mantidos
‘com base na jurisprudência do
Supremo, e com vistas a preservar a estabilidade processual e a segurança jurídica’.
“A PGR entende que, por
terem por objeto crimes praticados no âmbito do esquema criminoso que vitimou a
Petrobras, todos os processos estão inseridos no contexto da chamada Operação Lava
Jato, e, por tal razão, com acerto, tramitaram perante o Juízo
da 13ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Paraná. Ressalta ainda que a competência da
13ª Vara de Curitiba perdurou
por um longo período de cerca
de cinco anos”, registrou a instituição em nota.
Caso essa primeira solicitação não seja aceita, a PGR pede
que, considerando ‘o avançado
estágio processual e em atenção à segurança jurídica’, a
decisão de Fachin passe a ter
efeitos daqui para a frente e o
Supremo ‘possa decidir pela
preservação de todos os atos
processuais instrutórios e de-

cisórios anteriormente praticados pelo Juízo da 13ª Vara de
Curitiba’. Se tal pedido for acatado, só seriam remetidas a outra vara as duas ações ainda não
sentenciadas - as relacionadas
ao Instituto Lula -, diz o órgão.
Na hipótese de não acolhimento de nenhum dos pedidos
anteriores, a subprocuradora
Lindôra Araújo requisitou que
os processos contra Lula sejam
enviados à Justiça Federal de
São Paulo, ‘na medida em que
os casos em questão abrangem
fatos e valores relativos a imóveis e instituto sediados naquele estado’.

Plenário

Fachin não avisou aos colegas com antecedência sobre
o teor da decisão que tornaria Lula elegível, mas, depois
de assiná-la, entrou em contato com Fux por telefone.
O Estadão apurou que o
presidente do STF viu com
bons olhos a manobra do colega para reduzir danos, tentar
tirar o foco do ex-juiz da Lava
Jato Sérgio Moro e, com isso,
tentar preservar outras con-

denações da operação. Fachin
optou por se antecipar a uma
decisão da Segunda Turma sobre a parcialidade de Moro na
condução da Lava Jato.
O julgamento pode invalidar as provas contra Lula, provocar um efeito cascata e invalidar outros processos da
investigação.
Com a decisão que determinou o envio dos casos à Justiça Federal do Distrito Federal,
Fachin queria dar como encerrado o debate sobre a conduta
de Moro. Para o relator da Lava
Jato, como a condenação de
Moro contra Lula na ação do tríplex do Guarujá foi anulada, não
haveria mais motivos para se
questionar a atuação do ex-juiz.
Apesar do “atropelo” de
Fachin, o ministro do STF Gilmar Mendes contrariou o colega e resolveu levar adiante o
julgamento sobre a suspeição
de Moro, que acabou interrompido. O placar ficou empatado
em 2 a 2 após o pedido para
mais tempo de análise do ministro Kassio Nunes Marques.
Até então, Gilmar e Lewandowski eram resistentes à ideia
de apoiar Fachin devido à tentativa de esvaziar a análiseda
suspeição de Moro. Agora, no
entanto, a Segunda Turma já
decidiu que o julgamento do ex-juiz da Lava Jato será concluído de qualquer jeito, com risco
concreto de Moro ser declarado suspeito, ter a conduta repudiada pelo Supremo e até acabar obrigado a pagar os custos
processuais do caso de Lula.
Para embasar a sua decisão de 46 páginas, Fachin pesquisou um total de 20 precedentes da Corte, tanto do
plenário quanto da Segunda
Turma. Neles, casos sem conexão direta com o esquema de
corrupção na Petrobrás acabaram tendo outro destino que
não Curitiba. Na maioria deles,
o relator da Lava Jato foi voto
vencido, como fez questão de
destacar na decisão.

Confederação Israelita repudia comparação com
nazismo feita por Mario Frias
Estadão Conteúdo
A Confederação Israelita
do Brasil (Conib) disse repudiar “mais uma vez comparações completamente indevidas do momento atual com os
trágicos episódios do nazismo que culminaram no extermínio de 6 milhões de judeus
durante o Holocausto”. A declaração foi dada ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo
Estado) nesta sexta-feira (12),
em resposta à postagem do
secretário especial de Cultu-

ra do governo federal, Mario
Frias, que, ao comentar medidas restritivas para conter a
disseminação da covid-19 no
País compartilhou, na quinta-feira (11), trecho do filme A
Lista de Schindler.
A obra, de 1993 sob direção de Steven Spielberg, conta a história baseada em fatos
reais do empresário alemão
Oskar Schindler, que durante a ascensão do nazifascismo
alemão engendrou uma estratégia para salvar mais de mil
judeus do extermínio. O tre-

cho compartilhado por Frias
mostra trabalhadores - que dizem serem essenciais - executados por oficiais nazistas. Na
publicação, o secretário escreveu: “O setor de eventos clama para poder levar o pão
para dentro de casa, para poder sustentar a própria família. Até quando um burocrata arrogante irá dizer que ele
não é essencial?”
Para a confederação judaica, “essas comparações,
muitas vezes com fins políticos, são um desrespeito à

memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes”. Conforme reforçou, a entidade criou uma campanha,
com o tema “Não compare o
incomparável” contra a banalização do Holocausto.
Frias é o segundo a ocupar
o cargo a ganhar o repúdio da
Conib por comparações com
o nazismo. Em janeiro do ano
passado, a confederação pediu
a saída imediata do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim
por comunicado inspirado em
referências nazistas.

Geral
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Clevelândia decreta lockdown a
partir deste sábado (13)
DIVULGAÇÃO

Jéssica Procópio

jornalismo@adipr.com.br

Suspenso

reportagem@diariodosudoeste.

O Estado informa que o retorno às aulas no modelo
híbrido, com parte dos alunos presencialmente nas escolas, não vai ocorrer na próxima segunda-feira (15). O
retorno será decidido na semana que vem após avaliações diárias da situação dos hospitais e dos casos de covid-19. As aulas vão continuar de forma remota com os
encontros virtuais realizados pelos professores no horário combinado no calendário da unidade educacional,
sem prejuízo da formação educacional de milhares de
crianças e adolescentes.

com.br

A partir das 00h deste
sábado (13) até dia 21 de
março, o Município de Clevelândia estará em estado
de lockdown, ou seja, todo
o comércio e indústrias estarão fechados. A medida foi
anunciada no início da noite
de sexta-feira (12), através
do decreto nº 097/2021.
A ação foi tomada com
o objetivo de diminuir o
contágio da covid-19 em
Clevelândia, que tem registrado crescente de casos da
doença nos últimos dias.
O documento proíbe
ainda a circulação da população pelas vias públicas do
Município. “Somente será
admitida a circulação dos
munícipes em caso extremo e por situação extrema
de saúde e outras situações

Da Redação ADI-PR Curitiba

Aeroporto

Medida ficará em vigor até do dia 21
devidamente justificadas”.
Em caso de trabalho, o cidadão deverá apresentar
declaração que justifique o
deslocamento.
Com o lockdown, fica
permitido o funcionamento apenas de hospitais, consultórios, clínicas e unida-

des de saúde; farmácias e
drogarias apenas por delivery; agropecuária e veterinárias em plantão emergencial; floriculturas em
delivery; supermercados,
mercados, mercearias e estabelecimentos de frutas e
verduras e postos de com-

bustíveis autorizados. Com
relação a bancos, poderão
funcionar apenas em sistema online.
Setores como de bares e
restaurantes, pet shops, padarias e açougues serão autorizados a funcionar apenas em sistema delivery.

O deputado Fernando Giacobo (PL) afirmou que vai
garantir R$ 7 milhões para compra de uma estação meteorológica de superfície que servirá ao aeroporto de
Cascavel. “Hoje em audiência no Rio de Janeiro com o
prefeito Paranhos com a cúpula da Força Aérea Brasileira em busca de solução para os problemas de cancelamento de voos por mau tempo no Aeroporto de Cascavel. Vem aí mais investimento em equipamento aéreo
no valor de R$ 7 milhões”, disse.

Vestibular

A UEL e a Uenp decidiram adiar os vestibulares.
Na UEL, as provas serão realizadas em 30 de maio, em
fase única, das 14 às 19h. Na Uenp, no dia 20 de junho.

Influenza

Estado adia novamente retorno das aulas presenciais
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na sexta-feira (15), o
Governo do Paraná informou que o retorno às aulas no modelo híbrido, com
parte dos alunos presencialmente nas escolas, não
vai ocorrer na próxima se-

gunda-feira (15). O retorno será decidido na semana
que vem após avaliações diárias da situação dos hospitais e dos casos de covid-19.
A decisão levou em consideração o cenário da pandemia. A Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte (Seed) já se reuniu

com os chefes de Núcleos
Regionais e explicou o posicionamento.
Com a decisão da Seed,
as aulas vão continuar de
forma remota com os encontros virtuais realizados
pelos professores no horário combinado no calendário da unidade educacional,

sem prejuízo da formação
educacional aos mais de um
milhão de estudantes. Além
disso, segue o Aula Paraná na TV aberta, YouTube e
aplicativo, e a entrega do kit
pedagógico impresso ‒ retomada na última quarta-feira (10) ‒ acontece conforme
definição de cada escola.

Cientistas brasileiros dizem que nova variante tem
maior poder de transmissão
Estadão Conteúdo
Uma nova variante do
novo coronavírus, potencialmente mais transmissível, acaba de ser descrita
em pesquisa de cientistas
brasileiros. Especialistas temem que a N9, nome dessa cepa, também tenha capacidade maior de escapar
do ataque dos anticorpos, o
que poderia reduzir a eficácia das vacinas. A mutação
foi identificada pela 1ª vez
em novembro, em São Paulo. Com disseminação muito
rápida, já chegou a quase todas as regiões do País. A exceção é o Centro-Oeste.
Aceito para publicação
na revista científica Genomic Epidemiology, o trabalho foi feito a partir do sequenciamento genético e
análise de 195 amostras de
pacientes de covid-19. Elas
foram colhidas em 39 municípios em cinco Estados Amazonas, Bahia, Paraíba,

Rio Grande do Norte e Rio.
As amostras foram coletadas entre 1º de dezembro
e 15 de fevereiro de 2021,
em indivíduos de idades entre 11 e 90 anos.
“A identificação da nova
variante foi feita em um pequeno número de amostras,
mas nos causa preocupação porque já está em praticamente todo o País”, afirmou o virologista Fernando
Spilki, coordenador da Rede
Corona-ômica. “Ela foi iden-

tificada pela primeira vez
em dezembro e continuou
se espalhando.”
No 1º semestre de
2020, duas linhagens dominavam a pandemia no Brasil:
a B.1.1.28 e a B.1.1.33. As
variantes P1 e P2 derivaram
da B.1.1.28. Atualmente, a
P2 é a dominante no Brasil.
Mas a P1, a variante amazônica identificada no fim do
ano passado, se espalha rapidamente. A nova variante,
a N9, deriva da B.1.1.33.

O trabalho que descreve
a nova variante é assinado
por pesquisadores da Rede
Corona-ômica, do Laboratório Nacional de Computação Científica, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual de Santa Catarina e Universidade Estadual
do Rio de Janeiro. Em levantamento paralelo, a Fiocruz
também identificou a nova
variante em amostras.

O presidente da CNT (Confederação Nacional do
Transporte), Vander Costa, solicitou ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que os profissionais de todos os
segmentos de transporte (rodoviário, ferroviário, aéreo, navegação e portuário), de cargas e de passageiros, sejam considerados público prioritário na campanha de vacinação contra o vírus da influenza, causador
da gripe. A data da campanha de vacinação ainda não
foi marcada.

Caiu a ficha

Líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR) disse que o país terá os recursos necessários para o combate à pandemia de covid-19. “O
presidente Bolsonaro entendeu esse novo momento,
esse diferente momento da pandemia, e está apoiando o uso de máscaras, as medidas de controle sanitário. Tenho certeza que, em função disso, teremos os recursos necessários para a estruturação desse combate.”

Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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A queda no preço da batata é reflexo do aumento da disponibilidade no mercado, em função da ʻsafra das águasʼ
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

O valor da cesta básica de alimentação, em Pato
Branco, em fevereiro, em relação ao mês anterior, teve
uma queda de -5,75%, passando a custar R$ 453,05.
As informações foram divulgadas nesta semana pelo
Grupo de Pesquisa em Economia, Agricultura e Desenvolvimento (GPEAD), do curso de Ciências Econômicas, da
Unioeste ‒ Câmpus Francisco
Beltrão, que realiza a pesquisa nos municípios economicamente mais expressivos do sudoeste do Paraná, juntamente
com instituições parceiras.
Em Pato Branco, em fevereiro, dos 13 itens que
compõem a cesta básica,
sete apresentaram elevação no preço em relação a
janeiro, e seis tiveram redução. Os que tiveram queda no preço foram o arroz
(-4,02%), o trigo (-0,80%),
a batata (-134,11%), a ba-

nana (-4,27%), o tomate (-53,75%), a margarina
(-1,12%) e o leite (-5,57%).
Já o feijão (3,25%), o açúcar (1,77%), o café (1,00%),
o pão (4,71%), o óleo de soja
(0,63%) e a carne (1,54%) ficaram mais caros.

Sudoeste

No sudoeste do Paraná, em fevereiro, a coleta
não foi realizada no município de Realeza, em função
de problemas técnicos, mas
ocorreu normalmente nos
municípios de Francisco
Beltrão, Pato Branco e Dois
Vizinhos, respeitando todos
os cuidados prescritos pelas
autoridades sanitárias.
Além de Pato Branco,
o valor da cesta também
reduziu em Dois Vizinhos
(-2,17%) e Francisco Beltrão
(-1,98%), onde passaram
a custar R$ 454,70 e R$
499,02, respectivamente.

No país

Quem faz a pesquisa de

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA
ANALISTA DE PCP (PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO)
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
BALANCEADOR
DESENHISTA TÉCNICO
ELETRICISTA
INSPETOR DE QUALIDADE
MARMORISTA
MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA
OPERADOR DE MÁQUINA DE DOBRAR CHAPAS
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL
OPERADOR DE PRENSA
OPERADOR DE SERRA AUTOMÁTICA
PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE COMPUTADOR
TÉCNICO ANALISTA DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO
TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES)
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

preços no país, todo o mês,
é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em fevereiro contatou
que o custo da cesta para
uma pessoa adulta, conforme o Decreto-lei 399/38,
apresentou redução em 12
das 17 capitais pesquisadas.
As retrações percentuais mais significativas foram registradas em Campo Grande (-4,67%), Brasília
(-3,72%) e Belo Horizonte
(-3,16%). Em contrapartida, o aumento percentual de
maior relevância foi ocorrido em João Pessoa (2,69%).

Variação dos
preços

De acordo com o Dieese, o preço médio do quilo
da batata, pesquisada na região Centro-Sul do país, foi
de queda substantiva em
nove capitais, tendo elas variado de -11,09%, em São
Paulo, a -28,94%, em Campo Grande.
Segundo os pesquisadores do GPEAD, nos municípios do Sudoeste do Paraná
seguiu-se a mesma trajetória para os três municípios,
com destaque para Francis-

co Beltrão (-39,96%) e Pato
Branco (-134,11%).
“Há que se observar que
a substantiva diferença percentual observada na queda do preço médio nos dois
municípios não se reproduz
no preço médio praticado
em fevereiro, quais sejam,
R$ 3,80 e R$2,65, respectivamente. O decréscimo observado no preço médio do
referido produto é reflexo
do aumento da sua disponibilidade no mercado, em
função da ʻsafra das águasʼ,
enfatizou o Dieese.

Arroz

O preço médio do arroz
parboilizado apresentou redução de preços em Francisco Beltrão (-1,14%) e em
Pato Branco (-4,02%). A alta
ficou por conta de Dois Vizinhos (3,11%). Seguiu-se
assim a dinâmica de queda
de preços verificada em 12
das 17 capitais pesquisadas
pelo Dieese.
Como no caso da batata, a ampliação da oferta
do produto em face da colheita propiciou o abastecimento do mercado interno
e, assim, contribuiu para a
acomodação do preço num
patamar médio inferior ao

Preço da cesta
básica cai
5,75% em
Pato Branco
do mês de janeiro.

Tomate

O preço médio do quilo do tomate apresentou retração em 12 capitais. Também no sudoeste do Paraná
o movimento foi de queda
nos três municípios, sendo -5,87% em Dois Vizinhos, -7,16% em Francisco
Beltrão e -53,75% em Pato
Branco.
“A maior oferta associada a um arrefecimento da
demanda justificam o movimento decrescente ocorrido
nos preços médios”, explicaram os pesquisadores.

Leite

O preço médio do litro
de leite integral foi de queda nos três municípios do
sudoeste do Paraná, assim
como em 11 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese. Tal desempenho reflete
a conjuntura de aumento de
desemprego, fim do auxílio
emergencial e consequente redução da renda, que,
por sua vez, se traduzem em
queda na demanda, como
mencionou o Dieese.

Café

O café em pó teve au-

mento em seu preço médio
em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese, assim
como nos três municípios
do sudoeste do Paraná, pesquisados pelo GPEAD.
Nesses, as elevações variaram de 1% em Pato Branco a 2,58% em Dois Vizinhos. “Apesar da retração da
renda em face da conjuntura econômica em vigência, a
demanda ainda tem se mantido, o que, associado à taxa
de câmbio valorizada, que
estimula as exportações, explicam o comportamento altista dos preços”.

Carne

O preço médio da carne bovina de primeira registrou alta em 12 capitais,
sendo as maiores em Florianópolis (4,54%) e Porto
Alegre (4,40%). Nas cidades
pesquisadas no Sudoeste,
houve aumento em Dois Vizinhos (13,53%) e em Pato
Branco (1,54%), e queda em
Francisco Beltrão (-0,58%).
A reduzida oferta de
animais e a demanda externa elevada, como destacou o
Dieese, somadas ao aumento nos custos de produção
e de transporte, se refletem
na ampliação dos preços.

Distribuidor em Pato Branco garante que não faltará
oxigênio no sistema de saúde municipal
Jéssica Procópio
reportagem@diariodosudoeste.
com.br

Mesmo que a demanda de oxigênio no sistema
de saúde do Município de
Pato Branco tenha aumentado 200% nos últimos dias,
em relação aos meses anteriores, a secretária de Saúde, Lilian Brandalise, afirma que recebeu garantias
do único distribuir do município de que não haverá falta de oxigênio.
“Nós estamos em con-

tato permanente com o nosso fornecedor, que é a PatoGás Oxigênio, para verificar
como estão nossos estoques.
Ontem, em conversa com a
empresa, recebi a garantia de
que não faltará oxigênio para
o município e que seremos
avisados caso ocorra alguma
situação que ameace a entrega do gás”, contou Lilian.
Atualmente, todo o sistema de saúde do Município
de Pato Branco ̶ que envolve a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) 24 horas, as unidades de saúde

e sentinelas e também pacientes hospitalizados em
casa ̶ utiliza em três horas
o oxigênio que antes consumia em uma semana.
“Nós já passamos pela
situação mais aguda que vivemos nesses dias e não tivemos nenhum problema”, disse a secretária ao comentar
que acredita que não faltará
oxigênio para os pacientes.
Ainda em entrevista
ao Diário do Sudoeste, Lilian disse que o Município
de Pato Branco não estuda
a possibilidade de implan-

tar uma usina de oxigênio,
como algumas localidades
da região vem fazendo.

Oxigênio nos
hospitais

No Hospital Policlínica,
de Pato Branco, conforme
a assessoria, houve um aumento no consumo de oxigênio nos últimos dias. Mas,
segundo a instituição, não
há falta do gás. Há reservas
e está programada nova entrega de cilindros de oxigênio para este fim de semana.
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Sudoeste faz reivindicações em projeto de
concessão das rodovias
Cristina Vargas com
assessoria
cristina@diariodosudoeste.com.br

A Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop) e representantes das 21 entidades que
assinaram o Manifesto Público de Lideranças do Sudoeste, sobre a proposta
de pedágios para o Estado
do Paraná, reuniram-se na
quinta-feira (11), através de
videoconferência, para definir suas reivindicações.
Na oportunidade foram definidas três principais reivindicações, que serão apresentadas na reunião
técnica da Agência Nacional
de Transportes Terrestres
(ANTT) sobre o lote 6, que
abrange as rodovias do Sudoeste, que será realizada
na próxima sexta-feira (19).
Na reunião virtual de
quinta, após orientações e
esclarecimentos do consultor em Infraestrutura e Logística da Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), João Arthur
Möhr, a Amsop e as entidades chegaram ao consenso de que, diante do impacto na logística e vida social
da região, é preciso incluir,
no projeto: um acesso à Uni-

versidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em Realeza;
estudo de novos traçados
para o contorno entre Francisco Beltrão e Marmeleiro;
e a inclusão do trecho entre
Pato Branco e Palmas (trevo
do Horizonte) no lote 6 de
concessão, mas sem obras
de duplicação neste trajeto,
e com uma tarifa menor de
pedágio apenas para a manutenção do trecho.

Reivindicações

Segundo a Amsop, o
acesso à Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS),
em Realeza, é necessário
para oferecer mais segurança aos estudantes, professores e servidores, já que no
projeto apresentado pelo
Ministério da Infraestrutura
o trevo para retorno é mais
distante da instituição. A solicitação da Amsop e da comunidade é que também
seja instalado um trevo em
frente à universidade, para
facilitar o acesso e garantir
maior segurança para a comunidade acadêmica que
precisa atravessar a rodovia.
Em relação ao contorno entre Francisco Beltrão
e Marmeleiro, população e
entidades pedem que seja
apresentado estudo com

Contorno de Marmeleiro também é questionado

grupo descorda com a exclusão do trecho de Pato
Branco ao Horizonte em Palmas

outras alternativas, pois os
empresários com comércio
na avenida Dambros e Piva,
principal avenida de Marmeleiro, acreditam que se
o fluxo for retirado do centro, vai acabar reduzindo o
movimento e matando o comércio local.
Eles entendem que o
tráfego de caminhões terá
que sair do centro, passando por fora da cidade, caso
haja a concessão da rodovia, mas solicitam que o Ministério da Infraestrutura
pense outras alternativas,
outros traçados, que não
passe tão longe da cidade,
para que o comércio não
seja prejudicado.
Sobre a inclusão do trecho entre Pato Branco e Palmas (trevo do Horizonte) no
lote 6 de concessão, segundo
a Amsop, é importante porque não fará sentido deixar
um trecho da PR-280 sem
infraestrutura, já que faz parte do corredor do Sudoeste.
Esse corredor, de acordo com a entidade, atravessa a região desde Marmelândia, na ponta do Iguaçu,
e vai até o trecho do Horizonte em Palmas. Não tem
como apenas o trecho entre Pato Branco e Palmas
ser diferente, precisa man-

Divulgação

Em Realeza a solicitação da amsop e da comunidade é que
também seja instalado um trevo em frente à universidade
ter o mesmo padrão da rodovia, ter as mesmas boas
condições de trafegabilidade, conforto para os usuários e qualidade do asfalto.

Reunião técnica

A reunião técnica da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
onde serão apresentadas as
três reivindicações do Sudoeste será realizada na próxima sexta-feira (19), das 14h
às 17h, e poderá ser acom-

panhada pela internet, pelo
Canal da Indústria, no YouTube, através do endereço eletrônico: https://www.
youtube.com/user/CanaldaIndustriaPR.
Na ocasião, devem ser
abordados, especificamente, detalhes dos projetos de
ampliação de capacidade
das rodovias, como a localização de duplicações, contornos, faixas adicionais,
marginais, terceiras faixas,
cruzamentos, passarelas e

praças de pedágio. E sem entrar no mérito de modelo de
concessão e valor de tarifas.
Segundo a Amsop, até
às 18h do dia 22 de março, a
população poderá contribuir
com o aperfeiçoamento do
projeto de concessão das rodovias, com o envio de sugestões à ANTT, através do portal
Participante, no link https://
participantt.antt.gov.br/Site/
AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.
aspx?CodigoAudiencia=443.
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Mariópolis tem
nova secretária
de Saúde
Redação

Comércio de Palmas funcionará
nesse sábado em horário especial
Arquivo pessoAl

redacao@diariodosudoeste.com.br

Na última quarta-feira (10), Aline Ferst assumiu a Secretaria Municipal
de Saúde de Mariópolis. Ela
foi convidada pelo prefeito
Mario Paulek para assumir
a pasta após a exoneração
da antiga responsável.
De acordo com a nova
secretária, de 42 anos de
idade, a sua formação é
em Direito. Contudo, sempre esteve envolvida na
saúde, “porque a minha
mãe se aposentou nessa
área; sempre foi algo muito próximo”.
Aline afirma que no
ano passado ela já havia
tido a oportunidade de atuar no posto de saúde de
Mariópolis.
A princípio, na parte
de atendimento à população. Posteriormente, assumiu a função de secretária
interina, nos meses de novembro e dezembro.
Quanto à essa nova
função, ela informa que já
está sendo feito levantamento sobre todos os pon-

o horário de funcionamento será das 9h às 13h
MAriA eduArdA rossetto

Júlia Heimerdinger
redacao@diariodosudoeste.com.br

Aline assumiu a pasta na
última quarta-feira
tos da pasta, sobretudo em
relação ao oxigênio, “porque infelizmente os casos
de covid-19 estão aumentando. Estou me alinhando
com o prefeito e a equipe
de Saúde”.
Ela adianta que as unidades continuarão divididas, sendo uma destinada
exclusivamente para atendimento a covid-19. “Estamos tentando priorizar o
atendimento precoce dos
pacientes que chegam ao
posto”.

Na sexta-feira (12) a
prefeito de Palmas Kosmos Nicolaou, o vice-prefeito Bruno Goldoni e o secretário municipal de Saúde
Flávio Silva Posseti fizeram
uma avaliação da pandemia
em Palmas. A apresentação
de dados foi em uma coletiva, que também resultou no
anúncio da abertura do comércio neste sábado (13).
Pelo decreto do Estado, que entrou em vigor na
quarta-feira (10), uma série
de restrições estão impostas, inclusive com relação a
funcionamento do comércio. “Nós acompanhamos o
decreto do Estado desde a
semana passada. Avaliamos
como foi essa semana, e notamos hoje [sexta-feira] de
manhã que ainda temos os
casos graves, mas já diminuiu bastante o porcentual”,
informa o prefeito Kosmos.
Desta forma, foi decidido que o comércio funcionará nesse sábado (13), das 9h

Coletiva aconteceu na tarde da sexta-feira (12)
às 13h. “Dá um folego para
o comerciante receber as
suas contas em dia, para as
pessoas pagarem e o comércio conseguir respirar”, disse o prefeito.
Ele alerta que as pessoas precisam ter consciência nesse momento. “Não é
para ir para passear, vá para
honrar seus compromissos,
porque se houver uma organização nas próximas semanas nós podemos rever essa
questão do comércio”.
Também foi anunciado,
que a equipe de Vigilância
Sanitária e Polícia Civil vão
realizar fiscalização no comércio, com o objetivo de
dispersar aglomerações.

Realidade
município

Em todo o país está faltando leitos de Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI),
em Palmas o cenário não é
diferente. Os 13 leitos de
UTI estão ocupados, e os leitos de enfermaria se encontram na mesma situação. De
acordo com o prefeito há
pacientes em casa com oxigênio e estão sendo monito-

rados pela equipe médica do
município.
O secretário de saúde,
informou manter contato
constante com médicos que
trabalham na linha de frente
covid-19. “Nós atendemos na
rede 286 pacientes suspeitos
e positivados e nenhum deles com sinal de agravamento, pelo boletim a gente já
vê uma melhoria no quadro,
pela quantia dos casos descartados”, afirmou Posset.
O secretário também
pede cautela à população e
orienta como proceder ao
procurar a Unidade Básica
de Saúde. “Apenas a pessoa
que necessita de atendimento vá até a unidade, e não família toda, como está acontecendo no município”.

UPA

Sobre a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
do município o prefeito afirma que já foi realizado todo
trâmite legal de licitação,
mas não pode funcionar
pois a obra ainda não está
finalizada. “Temos que estruturar melhor a UPA, falta terraplanar o terreno da
frente, e esperar a licitação

para colocarmos todos os
equipamentos”, explica.
“A UPA é uma realidade,
mas não podemos adentrar
em uma obra que ainda não
foi entregue, porque ainda
não está da forma que deveria
estar, equipada, com funcionários, com corpo clínico, e
isso tudo depende de tempo”,
conclui o secretário de saúde.

Usina de oxigênio

Como o Diário do Sudoeste divulgou na sexta, os
municípios de Coronel Vivida, Mangueirinha e um
consórcio entre Clevelândia
e Mariópolis, resultou na
aquisição de três usinas de
oxigênio. “Estamos há dois
dias falando com o pessoal
que vendeu para esses municípios”, afirmou o prefeito,
falando que Palmas tem interesse na compra da usina
de oxigênio
“Essa usina produzirá o
oxigênio não somente para
nossa Unidade de Pronto
Atendimento, mas também
para a nossa Unidade Básica
de Saúde, além do oxigênio
para o transporte a ser realizado dos pacientes”, finalizou Posset.

Empresa faz investimento de R$ 30 milhões em
granja de postura de ovos em Chopinzinho
Assessoria

O campo é a força da nossa economia. Dar
subsídio para que se desenvolva é garantia de crescimento para Chopinzinho. Alterações no Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Rural permitiram a 1ª experiência de grande empreendimento
na avicultura por grupo de investidores de Dois Vizinhos, numa granja de postura de ovos. Até o fim
do projeto, serão R$ 30 milhões investidos.
A obra está sendo construída na comunidade de Barra Grande e está dividida em três fases,
de R$ 10 milhões. Cada uma envolve a construção
de 6 galpões, com 12.600 m2. A primeira parte tem
previsão de conclusão em outubro e os insumos e
material de construção estão sendo comprados no
próprio Município, utilizando o comércio local. As
demais etapas acontecem em 2022 e 2023. A gran-

ja será de postura de ovos férteis para incubatório, fornecendo para o Grupo Vibra. No total, serão
37.800 m2 de área construída para uma produção
de 14 milhões e duzentos mil ovos por ano.
Para o Município, um investimento deste
porte abre as portas e mostra o potencial para
outros empreendimentos do gênero, fomentando emprego, desenvolvimento e tributos. “O trabalho para atrair investimentos desta envergadura em nosso Município é muito grande. Gerar
renda e empregos em momentos como este de
pandemia é extremamente necessário”, explica o
vice-prefeito Daniel Zanesco. Em cada fase se espera gerar 15 empregos, totalizando ao final da
obra 45 empregos diretos. A empresa já está cadastrando interessados, dando preferência por
famílias que tenham origem na agricultura.
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Mangueirinha adota medidas
mais restritivas
ArqUiVo Diário Do SUDoeSte

marcilei@diariodosudoeste.com.br

O boletim epidemiológico divulgado por Mangueirinha na tarde da sexta-feira (12) aponta que o
município se aproxima dos 1.000
casos confirmados de covid-19,
desde o início da pandemia.
Ao mesmo tempo, já são 947
pessoas recuperadas e 12 faleceram

por complicações provocadas pela
infecção. No momento que o boletim foi divulgado, 74 casos eram
monitorados e 12 eram suspeitos.
Mangueirinha também divulgou que dos dez leitos exclusivos
covid, todos estavam ocupados na
tarde de sexta.
Foi em meio a este panorama
que o prefeito Elídio Zimerman de
Maraes editou um novo decreto, que

restringe uma série de atividades
nos dias 13 e 14 (sábado e domingo).
Com a nova medida, somente
farmácias; postos de combustíveis;
laboratórios e clínicas para atendimentos emergenciais; borracharias e mecânicas, em regime de
plantão e cerealistas, para a entrega de grãos, poderão manter suas
atividades, além de serviços ditos
essenciais ou indispensáveis.

Secretaria de Assistência Social de SLO lança
campanha ‘Páscoa com Sabor de Solidariedade’
Assessoria
Cobertores, colchões, alimentos não perecíveis, doces e brinquedos. Estes são os materiais que
a Secretaria de Assistência Social
de São Lourenço do Oeste estará
arrecadando nos meses de março
e abril na campanha “Páscoa com
Sabor de Solidariedade”. O objetivo é mobilizar a população para
doações que possam auxiliar pessoas com necessidades.
Secretária de Assistência Social, Vania Garbin Baldissera explica que, além do público atendido
pela secretaria, hoje o município
recebe muitos emigrantes, como
os venezuelanos. “A distribuição
dos itens arrecadados será para
famílias ou indivíduos referenciados no Cras e CREAS ou que estejam sendo atendidas pelos clubes

de serviço parceiros da Secretaria de Assistência Social”, explica.
Estão na campanha Jovem Vida,
Lions, LEO, Rotary, Rotaract, Interact e Rede Feminina de Combate
ao Câncer (RFCC).
Rafael Caleffi, prefeito de São
Lourenço do Oeste, participou do
lançamento da campanha, na sexta-feira (12). O ato foi simbólico,
para evitar aglomerações devido
à pandemia do novo coronavírus.
Para o prefeito, a prefeitura, através da Secretaria de Assistência
Social, tem como papel acolher os
menos favorecidos. “A pandemia
trouxe dificuldades para muitas famílias, onde o básico virou item de
luxo. Temos que ter a sensibilidade de fazer algo a mais neste momento”, diz.
As doações em volumes maioDiVULgAção

População pode realizar a doação em seis pontos de coletas

notas
Bom Sucesso do Sul receberá
câmeras de monitoramento

Na segunda-feira (8), Prefeitura de Bom Sucesso do Sul deu início a
implantação do sistema de videomonitoramento, que vai acompanhar em
tempo real o que acontece em 19 pontos do município. A previsão, conforme do departamento de comunicação do município, é de que até o fim
da próxima semana todas as câmeras estejam instaladas.
Para o projeto, que é uma parceria de Bom Sucesso do Sul com a Polícia Militar, foram investidos cerca de R$ 170 mil.
Ao todo, 28 câmeras serão instaladas no município em alguns pontos
considerados estratégicos para a segurança dos moradores. Entre os locais
que passarão a ser monitorados estão as entradas e saídas do município e
alguns lugares públicos, como praças e escolas.
Todo o monitoramento das câmeras será feito pela Polícia Militar.

Clevelândia distribui máscaras a
população do município

Decreto tem validade no sábado e domingo
Marcilei Rossi
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res podem ser agendadas com a
Secretaria de Assistência Social
pelos telefones (49) 3344-8491
eu (49) 3344-8492.

Doações - pontos
de coleta

- Secretaria de Assistência Social
- Policlínica Municipal de Saúde
- Upa 24 horas
- Prefeitura
- Lotérica
- Mercados Amauri, Deon, Ítalo,
Progresso e Verona

Na manhã de quinta–feira (11), a Secretaria Municipal de Assistência
Social de Clevelândia, junto com agentes comunitários de saúde, iniciou a
entrega de máscaras de proteção para as famílias em vulnerabilidade social. Ao todo, foram entregues 20 mil máscaras.

Mariópolis prorroga parcelas
do IPTU 2021

O parcelamento que iniciava em 15 de março poderá ser recolhido
em 15 de maio com o mesmo carnê. Quanto o pagamento à vista, com 8%
de desconto, o vencimento continua para dia 15 de março — próxima segunda-feira. A justificativa da dilação de prazo é o momento de dificuldades que todos estão enfrentando, por conta das consequências da pandemia do novo coronavírus.

Honório Serpa entrega nitrogênio a
produtores rurais

O departamento de Agricultura do Município de Honório Serpa, vem
realizando a entrega de nitrogênio, através do Programa Municipal de Melhoramento Genético do Rebanho, aos produtores rurais do município. Na
quarta-feira (10), ocorreu a distribuição mensal do produto, onde foram
abastecidos 58 botijões de produtores cadastrados no programa, totalizando 745,5 litros. O objetivo do programa é melhorar a qualidade do rebanho animal no Município. A próxima entrega está marcada para o dia
14 de abril.

Verê anuncia vacinação para
idosos de 75 a 79 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Verê, informou na sexta-feira (12),
que a partir de segunda-feira (15) terá início a nova fase de vacinação contra covid-19, atendendo idosos de 75 a 79 anos. Porém, idosos com mais
de 80 anos que ainda não se vacinaram, podem procurar a unidade para
se vacinar. Nesta semana, Verê recebeu 60 doses e o público alvo da nova
etapa tem uma população estimada de 190 idosos.
Quem for vacinar deve apresentar CPF, RG e carteira de vacinação.
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Justiça indefere pedido
liminar de ação que
almejada decretos
restritivos
Assessoria
No início da noite da sexta-feira (12), o juiz Roger Vinicius Pires de Camargo Oliveira, da Comarca da região
Metropolitana de Curitiba, indeferiu o pleito de urgência,
feito pelas Promotorias de Justiça responsáveis pela área
de Proteção à Saúde Pública nas quatro macrorregiões do
Paraná (Leste, Norte, Oeste e Noroeste) que ajuizaram na
tarde de sexta, ação civil pública, solicitando que o Estado do Paraná editasse em até 24 horas ato normativo com
idênticas restrições àquelas constantes no Decreto Estadual 6.983/21, que fixava medidas mais rígidas para evitar a propagação da covid-19 e que vigorou até o dia 10
março. A ação também foi assinada pela Defensoria Pública do Paraná e pela Defensoria Pública da União.
O pedido do MP aponta que, a normativa deve fixar
que as restrições perdurem até que “sobrevenha a confirmação epidemiológica de que o número de casos diagnosticados de covid-19 encontra-se em rota de declínio” e de
que a taxa de ocupação de leitos de UTIs está abaixo de
80% em todo o território do Estado. Entre outras medidas,
o Decreto 6.983/21 previa a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em todo o Estado (incluindo as aulas presenciais nas instituições de ensino públicas e particulares) e a ampliação na restrição de
circulação das pessoas (entre as 20 e às 5 horas).

No limite

Na ação dos promotores de Justiça destacam que o
Sistema de Saúde do Paraná, no que se refere ao atendimento das pessoas infectadas pelo coronavírus, está próximo de atingir o seu limite. “Há semanas assistimos piora considerável no cenário epidemiológico da covid-19 no
Paraná. Segundo dados divulgados em 11 de março de
2021, os números são assustadores e vertiginosamente
crescentes, tanto em relação ao montante de casos diagnosticados (745.988), assim como no tocante ao indicador de óbitos (13.159)”, ressaltam. Foram citados também
os prejuízos decorrentes da circulação no Estado de uma
nova variante do vírus, que apresenta maior potencial de
transmissibilidade da doença, além de ser mais agressiva e letal, e que atualmente já atinge 70% dos pacientes.
Ainda foi apontado que o curto período durante o
qual vigorou o decreto estadual que estabelecia medidas
mais restritivas não foi capaz de produzir efeitos para
conter a pandemia no Estado, havendo inclusive fila de
pessoas esperando por leitos para internação (enfermaria e UTI) no Paraná. Os promotores lembraram ainda
que foram encaminhados ofícios ao Estado e à Secretaria
Estadual da Saúde requerendo a manutenção dos efeitos
do decreto, diante do quadro alarmante da covid-19 em
todo o estado. Porém, mas não houve sequer resposta, o
que levou ao ajuizamento da ação.
A ACP foi distribuída à 3ª Vara da Fazenda Pública
sob o nº 0001740-28.2021.8.16.0004.

Fiocruz espera
entregar 1
milhão de doses
de vacinas na
semana que vem
concessão de registro reforça expectativa do instituto
Agência Brasil
A Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) espera entregar na semana que vem ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI) o primeiro
milhão de doses de vacinas
contra a covid-19 produzido
no Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). A expectativa
já havia sido anunciada após
a chegada do primeiro carregamento do ingrediente
farmacêutico ativo (IFA), em
fevereiro, e foi reforçada na
sexta-feira (12), após a concessão do registro definitivo
da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a Fiocruz, com
a concessão do registro, a
expectativa é que a agência
libere até o próximo domin-

go (14) os primeiros lotes
de vacinas produzidos no
instituto, o que possibilitará a entrega do imunizante.
A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, destacou que a
concessão do registro definitivo marca um dia histórico para a instituição e para
o Sistema Único de Saúde.
“Apenas seis meses
após a assinatura do contrato de encomenda tecnológica, já iniciamos a, produção
de uma vacina contra a covid-19, baseada em uma das
tecnologias mais avançadas
no momento, e obtivemos o
seu registro para ampla distribuição no país. A urgência que a gravidade da pandemia nos impõe fez com
que todos os envolvidos trabalhassem incansavelmente
e pudessem realizar em me-

ses um processo que, normalmente, dura anos”, disse Nísia.
Em texto divulgado pela
Agência Fiocruz, Nísia ressaltou que isso não seria possível sem o apoio técnico da
Anvisa em cada etapa do processo de submissão contínua.
A Fiocruz anunciou ainda que Bio-Manguinhos
inaugurou nesta sexta-feira
a segunda linha de produção da vacina, aumentando
a capacidade produtiva. A
previsão é que, até o fim do
mês, 1 milhão de doses sejam preparadas por dia.
No texto, o diretor de
Bio-Manguinhos, Maurício
Zuma, reforçou a expectativa de que as entregas ao
Programa Nacional de Imunizações tenham início na
semana que vem, o que vai

contribuir para o combate à
pandemia no país.
“O registro definitivo
da vacina [contra] covid-19
é resultado de intenso trabalho, em estreita parceria
com a Anvisa, desde junho
do ano passado, por meio de
reuniões e envio de informações de forma contínua para
que tudo pudesse acontecer
com a maior celeridade possível”, afirmou.
A vacina contra covid-19 desenvolvida pela
farmacêutica AstraZeneca e
pela Universidade de Oxford
é a 11ª vacina produzida em
Bio-Manguinhos e fornecida
ao PNI. Com o registro definitivo, a Fiocruz assume
a responsabilidade técnica
pelo imunizante, que a fundação destaca como seguro
e eficaz.

OMS diz que pandemia piora no Brasil e pede ‘medidas sérias’ e ‘clareza’
Estadão Conteúdo
O comando da Organização Mundial de Saúde
(OMS) voltou a demonstrar
preocupação com o quadro
da pandemia no Brasil, cobrando medidas “sérias” e
“clareza” de autoridades e
todos os envolvidos para enfrentar o problema. “A situação no Brasil certamente
tem piorado, com incidência muito alta de casos e aumento das mortes pelo país,
bem como uma elevação

muito rápida na ocupação
de UTIs e muitas áreas pelo
país vendo lotar os leitos de
UTIs”, afirmou o diretor executivo da entidade, Michael
Ryan, durante entrevista coletiva virtual.
Ryan lembrou que em
várias áreas do País os sistemas de saúde estão “bastante pressionados”, notando também o aumento das
porcentagens de testes positivos para a doença.
Ele comentou o ris-

co que isso representa, não
apenas para as fronteiras
nacionais. “O que acontece
no Brasil importa, e importa globalmente.”
A OMS notou que, caso
o quadro na emergência de
saúde continue a piorar no
País, isso terá impacto em
outras nações da região.
“Certamente gostaríamos de
ver o Brasil indo em direção
diferente, mas será necessário um grande esforço para
isso”, disse Ryan, comple-

tando que vê o sistema de
saúde local “consideravelmente pressionado”.
Segundo ele, muitos países nas Américas se movem
agora “em direção positiva” na
pandemia, mas “não o Brasil”.
“Não tenho dúvida de
que a ciência e o povo brasileiros podem contornar essa
situação. A questão é: eles
podem conseguir o apoio
de que necessitam para fazer isso?”, questionou ainda
Ryan.

Agropecuária

diariodosudoeste.com.br
13 e 14 de março de 2021

Área livre de aftosa deve favorecer
diretamente mais de 13 mil
propriedades na micro de Pato Branco
IMAGEM ILUSTRATIVA

Paloma Stedile com AEN
redacao@diariodosudoeste.com.br

Nesta semana, o comitê técnico da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)
deu parecer favorável ao Paraná, que agora está mais próximo do reconhecimento
internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação.
O anúncio ocorreu por meio da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante audiência
virtual com o governador Carlos Massa Ratinho Junior.
Além do Paraná, foram reconhecidos os pleitos do Rio Grande do Sul e do
Bloco I (que compreende Acre, Rondônia,
bem como parte do Amazonas e do Mato
Grosso). Ou seja, essas três solicitações foram recomendadas para avaliação final, no
mês de maio, quando ocorrerá em formato
virtual a 88ª Sessão Geral da Assembleia
Mundial dos Delegados da OIE.

Reconhecimento nacional

Antes disso, em agosto de 2020, o estado paranaense ̶ que é considerado o
maior produtor e exportador de produtos
da cadeia animal do País ̶ obteve reconhecimento nacional de Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, sendo que essa
validação da OIE é mais uma conquista
para o setor agropecuário, que buscava
essa qualificação há cinco décadas, conforme disse o governador Ratinho Junior.
“Em maio vamos conseguir a chancela
mundial. Cerca de 65% do mundo não compra carne do Paraná pela ausência desse
reconhecimento. Assim, alguns bilhões de
dólares entrarão em nossa economia, gerando milhares de novos empregos”.
Isso ocorrerá porque o setor agropecuário vai garantir a abertura de novos
mercados e atrair investimentos para as
cadeias de suínos, peixe, frango, leite e pecuária bovina de corte. Ainda, o status sanitário internacional permitirá ao Paraná
dobrar as exportações de carne suína, alcançando mercados como Japão, México e
Coreia do Sul.
“Provamos para o mundo que não temos aftosa, que não temos o vírus circulando aqui. Começamos a vacinar nos anos
1960. E, desde então, o Paraná articula
campanhas para eliminar a circulação e
aprendemos muito ao longo desse tempo”,
disse o secretário de Agricultura e Abaste-

Entre os 15 municípios da microrregião de Pato Branco, há mais de 350 animais, entre
bovinos, búfalos e suínos
cimento, Norberto Ortigara.
Para o diretor-presidente da Agência
de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins, essa conquista
é resultado do engajamento da sociedade,
iniciativa privada, produtores rurais, lideranças políticas e Governo do Estado.
Leunira Tesser, chefe da Seab Pato
Branco, também destacou a união de esforços, acrescentando que isso impactará
de forma positiva também na região. “Felizmente, após um trabalho realizado ao
longo dos anos, o Paraná acaba sendo reconhecido como livre de febre aftosa sem
vacinação. Também houve um trabalho
com relação a peste suína clássica, essencial para comercialização dos produtos paranaenses fora do país, principalmente”.
Ela destacou que “desde o ano passado, quando o Paraná foi declarado livre
sem vacinação com o reconhecimento do
Ministério da Agricultura, isso favoreceu
muito aos produtores paranaenses, porque
os mercados já tinham sido abertos a nível de Brasil”.
A chefe da Seab Pato Branco ainda
afirmou que “agora, com certeza, a nível internacional, será um ganho bastante grande. Um ganho para a defesa agropecuária
do Paraná, sem dúvida alguma. O resulta-

do será visto pelos produtores rurais, especialmente de bovinos e suínos”.

Propriedades

Segundo Leunira, até na tarde de quinta-feira (11), a Unidade Regional de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) ̶
que abrange 15 municípios ̶ registrava
em seus cadastros, entre bovinos e búfalos, 333.794 cabeças, distribuídas entre
10.146 propriedades.
Já em relação aos suínos, ela completou que são em torno de 3.000 propriedades, com rebanho de 16.500 animais.
“É necessário ressaltar a importância
de termos uma Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (atualmente Adapar)
estruturada e segura, com servidores dispostos a fazerem um bom trabalho. E o Governo do Estado, junto com o secretário
de Agricultura, Norberto Ortigara, que há
muitos anos está a frente da Seab e solicitou ao Ministério da Agricultura para que
o Paraná parasse de vacinar, provando isso
para o mundo. Então a validação do Paraná Livre de Febre Aftosa sem Vacinação e,
consequentemente, o reconhecimento internacional, que deve vir na sequência pela
OIE, favorecerá milhares de propriedades
em nossa região”, finalizou.

Preço da arroba bovina subiu 53% nos últimos 12 meses
AEN
A arroba bovina teve preço reajustado
em 53% nos últimos 12 meses, o que refletiu diretamente no bolso dos consumidores brasileiros de carne. A análise sobre
os fatores que contribuíram para que isso
ocorresse é um dos assuntos do Boletim de
Conjuntura Agropecuária, elaborado pelo
Departamento de Economia Rural, da Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento, referente à semana de 06 a 12
de março.
O preço da arroba bovina (medida
equivalente a 15 quilos) aumentou 53%

no período entre fevereiro de 2020 e fevereiro deste ano. Como consequência, o
mercado varejista sentiu no bolso essa elevação. O levantamento feito pelo Deral, relativo a esse mesmo período, mostra que o
corte conhecido como patinho teve alta de
30,61%, a carne moída foi reajustada em
41,49% e o preço do acém, em 47,80%.
São vários os motivos que provocaram
esse aumento progressivo no mercado interno. Entre eles está o crescimento nas exportações, que se somou à oferta reduzida
de animais prontos para abate, em consequência da estiagem prolongada. Também

foram fundamentais a elevação nos custos
de produção, particularmente insumos de
alimentação, como soja e milho, e o aumento no consumo interno em alguns momentos da pandemia.
No caso da exportação, houve crescimento de 8% no volume e de 11% no valor recebido no ano passado, comparativamente a 2019. Com parte do rebanho de
porcos dizimado pela peste suína, a China foi o principal mercado para a carne
bovina brasileira. O volume cresceu 75%,
com 868.870 toneladas enviadas ao país
asiático.
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Desperdício
global de
alimento
alcança 121
kg per capita;
maior parte é
em casa
Estadão Conteúdo
Uma pesquisa lançada este mês mostra que 931 milhões de toneladas de alimentos, ou 17% do total disponível para os
consumidores em 2019, foram para a cesta do lixo de domicílios, varejistas, restaurantes e de outros serviços alimentares. O
peso do desperdício global de comida equivale a aproximadamente 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados que, se enfileirados, poderiam dar
sete voltas na Terra. O estudo global Índice do Desperdício de Alimentos foi desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA) e a organização inglesa WRAP (The Waste and Resources Action Programme).
Em termos per capita global, a pesquisa mostra que 121 quilos de alimentos por
ano são desperdiçados, em média, considerando o volume descartado pelos varejistas e consumidores. Desse total, 74 quilos
são provenientes de domicílios. O relatório
também inclui estimativas regionais e nacionais per capita.
O novo relatório da ONU complementa
o “Food Losses Index”, elaborado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), também com
contribuições de pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa).
Para Gustavo Porpino, especialista no
tema da Embrapa Alimentos e Territórios
(Maceió-AL) que colaborou como revisor
do estudo da ONU, os achados da pesquisa contradizem a narrativa anterior de que
o desperdício nas etapas de varejo e consumo estavam mais concentrados nos países desenvolvidos. “O estudo indica que
ações para reduzir o problema são relevantes tanto em países desenvolvidos quanto
em países emergentes. Nos países de renda média-baixa, o desperdício estimado nas
famílias foi até maior do que em países de
alta renda, isso se dá porque a classe média
baixa tem mais dificuldades de planejar as
compras, por vezes não têm os meios para
preservar bem os alimentos e um segmento ainda não reaproveita as sobras das refeições. Educação e comunicação para mudança comportamental são importantes
para reverter este quadro”, avalia.
O estudo também aponta que a maior
parte do desperdício acontece nos domicílios, que descartam 11% do total de alimentos disponíveis na fase de consumo da
cadeia de abastecimento. Os serviços alimentares e os estabelecimentos varejistas
desperdiçam 5% e 2%, respectivamente.
As novas estimativas de desperdício de
alimentos mundial foram geradas a partir
de pontos de dados existentes e extrapolações baseadas nas estimativas observadas
em outros países. O estudo da Embrapa e
Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre desperdício de alimentos em famílias brasileiras, elaborado via projeto dos Diálogos Setoriais União Europeia - Brasil, foi utilizado
para estimar o montante desperdiçado na
etapa de consumo no Brasil.

Economia
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BNDES anuncia lucro recorde de R$ 20,7 bilhões em 2020
Agência Brasil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) registrou lucro líquido de
R$ 20,7 bilhões em 2020, resultante da oferta pública de ações da
Petrobras, realizada em fevereiro,
da venda de ações da Vale e da Suzano, e das receitas com dividendos de empresas que receberam
investimentos. O valor representa
uma alta de 17% em relação ao lucro de 2019: R$ 17,7 bilhões. Os

dados foram apresentados ontem
(12), no Rio de Janeiro, pela diretoria do banco, em entrevista com
transmissão virtual.
No quarto trimestre de 2020,
o BNDES teve lucro líquido de R$
7,0 bilhões, que, de acordo com a
instituição, é um desempenho fortemente influenciado pelo resultado de participações societárias,
principalmente as alienações de
ações de Suzano e Vale, cada uma
contribuindo com um lucro líqui-

do de R$ 2,4 bilhões.
Para o presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, “o banco teve
um desempenho bem robusto” e
um papel crucial em ações para
o enfrentamento da pandemia
que atinge a economia brasileira.
“Quando uso esse adjetivo me refiro a robusto em várias perspectivas, tanto no aspecto de execução
de ações anticíclicas e entregas à
sociedade que o banco fez no ano
passado, como robusto também na

performance e na execução da estratégia do banco, que, desde o início dessa gestão, a gente tem deixando clara, e o ano passado foi um
ano de amadurecimento relevante
dessa estratégia, e robusto também sob a ótica financeira”, disse.

que permitiram a compra de equipamentos, luvas, álcool em gel e,
mais recentemente, de oxigênio
para atender às necessidades das
unidades de atendimento a pacientes com a covid-19.
A infraestrutura também teve
destaque com R$ 24,8 bilhões em
desembolsos, sendo R$ 15,8 bilhões para os subsetores de energia
e R$ 5,9 bilhões para os transportes rodoviário e ferroviário. Os dois
lideraram os volumes de operações.

Saúde

Montezano destacou a atuação do BNDES na área de saúde,
considerada por ele como inovadora, com medidas emergenciais

Vendas do comércio recuam 0,2% em janeiro, diz IBGE
Agência Brasil
O volume de vendas do comércio varejista recuou 0,2% na
passagem de dezembro de 2020
para janeiro deste ano. Essa foi a
terceira queda consecutiva do indicador, que já havia caído 6,2%

na passagem de novembro para
dezembro. O dado é da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada ontem (12) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O varejo também teve que-

das de 0,3% na comparação com
janeiro do ano passado e de 2,2%
na média móvel trimestral. No acumulado de 12 meses, no entanto, o
comércio teve alta de 1%.
A receita nominal cresceu
0,7% na comparação com dezem-

bro, 8,7% em relação a janeiro de
2020 e 6,3% no acumulado de 12
meses. Na comparação de janeiro
com dezembro, o volume de vendas registrou queda em cinco das
oito atividades pesquisadas, com
destaque para livros, jornais, revis-
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Indicadores Econômicos
BOVESPA

12/03/21

CÂMBIO

12/03/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Baixa: 0,72%

114.160 pontos

Volume negociado: R$ 28,55 bilhões
115.202 110.611 111.330 112.776 114.983 114.160

EURO
Var. março: -0,82%
R$ 5,559
R$ 5,560

Alta: 0,31%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. março: +0,61%
R$ 5,5634
R$ 5,5640

05/03

08/03

09/03

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
B2W Digital ON
Embraer ON
Multiplan ON
Cogna ON

10/03

11/03

%
-0,52%
-2,31%
-0,66%
-0,67%
-5,21%
+4,80%
+3,94%
+1,21%

12/03

R$
23,17
97,40
27,18
25,02
63,91
14,40
23,21
4,19

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

%
32.778,64
6.761,47
14.502,39
29.717,83

OURO - BM&F
12/03

+0,90
+0,36
-0,46
+1,73
var. dia

R$ 305,50 /grama

-0,65%

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. março: -1,03%
R$ 5,31
R$ 5,78

Iene
Libra esterlina
Euro

IR 2020 - A 8ª parcela do IR 2020 venceu em 29/01. Em

março parcelas atrasadas tem taxa de 2,27% + multa.
TAXA SELIC
0,16%
0,16%

MÊS
Fev/21
*Mar/21

TAXA SELIC
0,13%
1,00%

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

108,99
0,72
0,84

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)

set

out

nov

dez

jan

fev

ano

0,87

0,89

0,95

1,46

0,27

0,82

1,09

0,64

0,86

0,89

1,35

0,25

0,86

1,11

0,45

0,94

0,81

1,06

0,78

0,48

1,26

1,12

1,19

1,03

0,79

0,86

0,23

1,09

4.34

3,23

3,28

0,96

2,58

2,53

5,17

3,30

3,68

2,64

0,76

2,91

2,71

5,69

4,38

4,86

3,31

0,68

3,92

3,40

7,46

0,82

0,65

0,94

1,07

0,27

0,54

0,81

1,16

1,73

1,28

0,70

0,89

1,89

2,80

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

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

fev
1,0553
1,0456
1,2571
1,2655

mar
1,0622
1,0520
1,2894
1,2995

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

12m
6,22
5,20
4,57
6,35
28,94
29,95
41,77
5,41
11,07

OUTROS INDICADORES
jan
TJLP (%)
4,39
Sal. mínimo
1.100,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 2,0%

PREVIDÊNCIA

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

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

COMPETÊNCIA FEVEREIRO

Venc.: empresas 19/3, pes.físicas 15/3, emp. domésticos 5/3. 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$ 0,0511
R$ 7,73
R$ 0,061

US$ 1 É IGUAL A:

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Dez/20
Jan/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
Novembro/20
Dezembro/20

NOVA POUPANÇA
Novembro/20
Dezembro/20

ano
5,64
6,17

12 m
6,17
6,17

%
0,1159
0,1159

ano
1,99
2,11

12 m
2,29
2,11

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

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

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

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

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

CUB PARANÁ
Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2
JAN
FEV %m %ano
Paraná
1.739,03 1.748,44 0,54 1,65
Norte
1.819,91 1.817,50 -0,14 2,80
Noroeste 1.609,76 1.640,26 1,89 4,87
Oeste
1.782,32 1.791,51 0,52 1,86

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
9,05
13,85
18,95
10,96

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$
172,00
170,00
167,00
165,00
167,00
167,00

SEM
-1,1%
-1,2%
-1,8%
-2,9%
-1,8%
-1,8%

30 d.
4,2%
5,6%
2,5%
1,2%
1,8%
2,5%

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

3,7%
6,4%
6,5%
6,5%
6,4%
6,4%

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

85,00
83,00
82,00
82,00
83,00
83,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
90,00
90,00
84,00
84,00

SEM
3,4%
5,9%
5,0%
5,0%

30 d.
4,7%
7,1%
6,3%
6,3%

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

12/03
2.868,75
310,50
737,64
506,96

DIA
0,43%
0,55%
0,11%
-0,03%

MÊS
0,86%
2,42%
-1,19%
0,20%

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

12/03/21

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
158,65
-1,5%
0,8%
2,1%
MILHO
saca 60 kg
77,63
0,0%
2,6%
7,1%
TRIGO
saca 60 kg
79,37
0,0%
2,4%
3,4%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
284,32
0,4%
-2,8%
3,4%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
300,94
0,0%
-2,3%
-2,6%
BOI GORDO
arroba, em pé
284,21
0,2%
0,2%
-1,2%
SUÍNO
kg, vivo
7,02
0,1%
-2,4%
11,6%
ERVA MATE
arroba
22,53
0,0%
0,3%
0,5%
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$
157,00
78,00
80,00
290,00
6,80
-

Pato B.
R$
158,50
79,20
79,00
270,00
300,00
280,00
19,00
-

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

12/03/21
MILHO

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

FECH.
1.415,75
1.413,25

*DIF. 1 SEM.
0,25 -1,3%
-0,25 -1,2%

1 MÊS
3,2%
3,1%

mar/21
mai/21

396,30
400,70

-5,70
-4,10

-5,6%
-4,2%

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

Cont.
mar/21
mai/21

FECH.
549,25
539,00

*DIF. 1 SEM.
-5,75 -2,3%
0,50 -1,2%

1 MÊS
1,9%
0,5%

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

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
-7,2%
-6,2%

mar/21
mai/21

631,75
638,50

-4,50
-4,00

-3,4%
-2,2%

-0,8%
-0,4%

*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.

12/03/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. março: -1,02%
R$ 5,31
R$ 5,80

Alta: 0,35%
Compra
Venda

Var. março: -2,13%
R$ 6,15
R$ 6,90

Baixa: 0,14%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,35%
Compra
Venda

Var. março: -1,06%
R$ 6,6399
R$ 6,6429

Baixa: 0,63%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,45%
Compra
Venda

tas e papelaria (-26,5%). Também
recuaram tecidos, vestuário e calçados (-8,2%), móveis e eletrodomésticos (-5,9%), supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e
fumo (-1,6%) e combustíveis e
lubrificantes (-0,1%).

Cont.
mar/21
mai/21

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

FECH.
132,45
133,00

*DIF. 1 SEM.
0,65
2,9%
0,65
3,2%

1 MÊS
9,3%
8,1%

12/03/21
ALGODÃO

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

Cont.
mar/21
mai/21

FECH.
87,56
88,57

*DIF. 1 SEM.
-0,79
1,6%
-0,63
0,9%

1 MÊS
0,3%
-0,1%

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

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

FECH.
20,66
21,25

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

141,88
142,98

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

29/08/17

MILHO - R$/saca 60 kg

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

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

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

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

46 - 3220 - 2066
1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

Variedades
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PASSATEMPO

TEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Período em que
fevereiro
Encher de
tem
espanto 29 dias

Ctrl+(?),
atalho para salvar,
no Word

Previsão
de gastos Clara;
do
límpida
Governo

Olha de
frente
A madrinha da
Cinderela
(Lit. inf.)
Perito
(fig.)
Que tem
vínculo

Oswald de
Andrade,
poeta

Realiza os
movimentos feitos
no origami

Masculino
de “freira”
Mole;
macia

Sufocante
Aparelho
para
tocar CD
O de DNA
determina
a paternidade

Divisão
telefônica
Consoantes
de “roxo”

Peça de
ferro para
prender
os pulsos

Vagem comestível
Doença
canina

MÁX.

30°
MIN.

15°
PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm

Letra do
remédio
genérico

LUA

Possui;
dispõe de
Goma;
grude

Azul (?):
a cor do
céu
Pedaço
de vidro
Parte do
oceano

Criada de
companhia

RADICCI

F. BELTRÃO

30°/16°

CURITIBA

30°/18°

CASCAVEL

33°/18°

LONDRINA

32°/18°

ESTAÇÃO

VERÃO

NOVA

Interjeição
de espanto
ou desagrado
Formato
do benjamim
elétrico

www.simepar.br

PATO BRANCO

© Revistas COQUETEL

Orifício da
pele
(?) sorte:
azar

Prêmio do
Cinema
norteamericano
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TELEFONES ÚTEIS
POLÍCIA
BOMBEIROS
SAMU

190
193
192

iotti

“O (?)”,
novela com
Rodrigo
Lombardi

Sábado de
(?): precede
a Páscoa
Trevas (fig.)
Significa
“terra”, em
“geologia”

Em cima
Silvio Luíz,
de
locutor
Julgar esportivo
(o réu)
Referente
às nádegas
(Anat.)

Stênio
Garcia,
ator

Bordas do
chapéu
50, em
romanos

Angelina
Jolie, atriz
(Cin.)

Olho, em
espanhol

ILUSTRAÇÃO

3/ojo. 4/poro. 5/dobra. 6/glúteo. 10/asfixiante — sentenciar.

BANCO

10

Solução

P
O
R
O

@editorapixel

R
X

/editorapixel
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O livrão sobre os
personagens interpretados
pela Gi no Luccas Toon.

HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 A 20/04

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Alguém de sua família ou de sua
amizade poderá perturbá-lo, no
período. Pense positivamente, pois
muitas serão suas chances de sucesso proﬁssional, ﬁnanceiro e social, hoje.

Momento em que terá probabilidade
e habilidade para tirar proveito dos
negócios e de seu trabalho. Haverá
colaboração por parte dos superiores
e amigos ﬁéis. Aplique sua capacidade sem descuido e negligência.

Boa inﬂuência para desenvolver sua
inteligência, e para tratar de assuntos
ocultos. Todavia deverá evitar acidente e extravagâncias que possam
prejudicá-lo física e moralmente.

Os astros devem favorecê-lo muito neste dia. Haverá possibilidades de elevação material através
do esforço que tem feito no trabalho e dos bons negócios realizados ou a realizar.

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Não faça modiﬁcações repentinas, antes de uma análise prévia.
Por outro lado, o ﬂuxo é dos melhores para trabalhar em prol de
sua ascensão proﬁssional, material
e social.

Você está mais preparado mentalmente, para dentro do trabalho,
buscar uma melhoria salarial para
conseguir uma melhora material no
setor doméstico, por exemplo, na
compra de utilidades domésticas
dasua casa.

Esta fase é negativa para você, mas
como tudo passa, esta também passará dentro de poucos dias. Mas
agora tome cuidado com notícias
falsas, com pessoas que dizem amigas, mas não são e cuide da saúde.

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

GÊMEOS 21/05 A 20/06

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Especial atenção a sua vida sentimental e aos pequenos problemas
que tenha a resolver. Nada lhe será
difícil nestes dias. Os laços com parentes e pessoas amigas, vão ser
vantajosos.

Excesso de exigência para com as
pessoas demasiadamente sensíveis.
Cuidado com os inimigos ocultos.
Não descuide da saúde. Acidentes
podem acontecer se você abusar.
Portanto, previna-se.

Particularmente, deve pensar no êxito em tudo. Imagine antes os assuntos de amor. Procure conversar mais
com a pessoa amada. Conveniência
quanto aos assuntos de transportes.

Dia em que terá muita disposição mental e física para trabalhar
e para tratar de assuntos pessoais. Os passeios estarão bastante
favorecidos bem como o amor e
as novas amizades. Todavia, evite abusos.

A12
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Na estreia em casa pelo Campeonato Paranaense de Futebol, o Azuriz prestou homenagem aos
profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate a covid

Laudiane Vedana Freire celebra mais um ano de
vida rodeada pelo amor de sua família e amigos.
Desejamos que ela tenha muita saúde e sabedoria
e que continue espalhando sua alegria
por onde passa. Feliz aniversário!

João Pichetti, mais conhecido como
Joãozinho da Farmácia Brasil, está
comemorando um novo ciclo. Ele recebe os
parabéns dos filhos, Luis Henrique, Juliane
e João Guilherme e de sua esposa, Zenaide.
Nossos sinceros votos de felicidade!

Parabéns para a melhor mãe do mundo!
Parabéns Fatiminha! Que completou na sextafeira (12) mais um ano de vida. São os votos de
felicitação dos seus filhos Junior e Francielly
Rodriguez nessa data especial

Opinião
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foto do diA
VIlSon BoneTTI

Homenagem a Frei Policarpo,
na Igreja Matriz São Pedro
Apóstolo, localizada na praça
Presidente Vargas, no centro
de Pato Branco.

Artigo

Chegou a hora de implantar as pastagens de inverno!
André Brugnara Soares e Pedro Horevicz Dambros
É importante que antes da implantação das forrageiras de inverno, defina-se o
propósito para o qual serão utilizadas. Cobertura verde ou pastejo. Em sistema de integração lavoura pecuária ou sobre uma
pastagem perene de verão. Se for pré-soja ou pré milho. Se for em área que terá na
primavera/verão, uma ou duas safras. Independentemente do objetivo, o uso das áreas para pastejo, na época fria do ano, é uma
oportunidade incrível de geração de renda
e para potencializar os benefícios que teríamos apenas usando as forrageiras como
plantas de cobertura. É possível, pelo correto manejo da pastagem de inverno, melhorar a qualidade do solo como um todo e suprimir ou diminuir a adubação das culturas
agrícolas em sequência, como soja, milho e
feijão. Um ponto é claro: para termos alta
produção animal por ha que também trará
aumento da produtividade de grãos no sistema de integração lavoura-pecuária, além
do correto manejo da pastagem, em termos de intensidade de pastejo e adubação,
o tempo disponível para pastejo deve ser o
maior possível. Para isso, a semeadura deve
ser feita tão logo quanto possível, imediatamente após, ou até mesmo antes de colher a
cultura agrícola. E no outro extremo, a dessecação deve ser feita o mais tarde possível,
sem logicamente comprometer a plantabilidade e produtividade do cultivo agrícola na
sequência.
Em trabalhos realizados aqui em Pato
Branco, foram testadas quatro épocas de semeadura (11/03, 08/04, 06/05 e 03/06)
com duas cultivares de azevém, quatro de

aveia branca, seis de aveia preta, uma de
centeio, uma de trigo para pastejo, e duas
de triticale, e constatou-se que, de forma geral, a semeadura antecipada aumenta a produção de forragem , antecipa a entrada dos
animais no pasto, diminuindo assim o vazio
forrageiro de outono e aumenta o período
de utilização, diminuindo assim os custos
de implantação e aumentando a produção
animal.
Em outro ensaio, avaliou-se a inversão
de adubação, ou adubação de sistema, usando-se de 0 a 100% da adubação nitrogenada (200 kg de N/ha/ano) e potássica (80 kg
de K2O/ha/ano) que se usaria anualmente (aveia preta e depois milho para grãos),
apenas no período de inverno, e foi concluído que é possível eliminar totalmente as
adubações potássica e nitrogenada do milho quando esses nutrientes foram aplicados no perfilhamento da aveia preta. Também foi concluído que não é necessária a
dessecação antecipada da pastagem (30, 15
ou 0 dias entre a dessecação e a semeadura da lavoura), quando as forrageiras de inverno são adubadas e pastejadas. Pensando
em longevidade de produção e manutenção
de valor nutritivo, a escolha da variedade/
cultivar das diferentes espécies forrageiras,
ou mesmo a definição da correta mistura de
sementes de forrageiras também é de suma
importância. Devemos levar em conta a
adaptação das variedades ao microclima regional, o período de ciclo vegetativo, a produção de massa seca, a exigência nutricional destas plantas, o “tamanho” do inverno
de cada gleba, entre outros. Plantas como

o nabo forrageiro, ervilhaca, ervilha forrageira, e vários tipos de trevos, anuais, bienais e perenes, além das tradicionais aveias
preta e branca e azevéns têm excelentes resultados na produção de pasto e por consequência no acúmulo de matéria orgânica e melhoria nas características químicas,
físicas e biológicas dos solos. Considerando a produção animal (corte ou leite), misturas de cultivares com diferentes ciclos, e
que pelo menos uma delas seja muito longeva em termos de produção de folhas, podemos aumentar o tempo destinado ao pastejo, e manter o valor nutritivo mais uniforme
e em maior nível ao longo do período produtivo da pastagem.
O preço da semente de gramíneas forrageiras anuais de inverno pode variar de
R$1,00 até R$30,00 por kg mas normalmente o preço está associado à qualidade
da semente e o potencial produtivo da variedade e nem sempre economizar em semente pode ser um bom negócio. No caso
de suprir o vazio forrageiro de primavera,
materiais de ciclo longo e sobretudo leguminosas, pensando em reduzir custo com
adubação nitrogenada, temos diversas cultivares de trevos, branco, vermelho, vesiculoso, persa ou cornichões que também têm
apresentado grande potencial produtivo na
nossa região. Os cuidados básicos para a implantação de uma cultura, seja ela agrícola
ou forrageira, devem sempre ser atendidos,
como por exemplo, coleta e análise de solo,
adubação e aplicação de corretivos conforme recomendação técnica, correta regulagem da semeadoura de plantio direto para

que o stand de plantas seja de fato o recomendado, uso de sementes fiscalizadas, com
boa germinação, pureza e vigor e densidade
de semeadura adequada.
Desta forma, a época de inverno, além
de ser usada como prioritária para a adubação do sistema de produção, também é a
oportunidade de gerar biodiversidade nos
agroecossistemas e renda para o produtor
e para a cadeia. Com a adubação e a intensidade de pastejo corretos, e com um longo
tempo disponível para a produção animal,
altas produtividades de leite e carne podem
ser alcançadas, por isso, prezados produtores, invistam em suas pastagens de inverno,
em termos de qualidade de semeadura, adubação e escolha de cultivares, e associem ao
correto manejo, só assim poderemos alcançar patamares mais altos de produtividade
e rentabilidade.

André Brugnara Soares - professor do
Departamento de Ciências Agrárias da
UTFPR, Campus Pato Branco.
soares@utfpr.edu.br.
Pedro Horevicz Dambros – zootecnista
e mestrando do Programa de PósGraduação em Agronomia da UTFPR,
Campus Pato Branco.
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Polícia conclui
investigação
de triplo
homicídio

Forças de segurança impedem
fuga da cadeia pública de Beltrão
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Depois de aproximadamente 40 dias do crime que
vitimou três jovens em Quilombo (SC), a Polícia Civil, por
meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de São Lourenço do Oeste (SC) concluiu
o inquérito, que segue agora
para o Poder Judiciário.
No dia 30 de janeiro, dois
jovens de 19 anos e outro de
16 anos foram mortos numa
propriedade privada na linha
Pinhal. A quarta vítima foi uma
mulher, de 25 anos, que sofreu
lesões causadas por estilhaços,
mas passa bem.
A polícia explica que os
quatro estavam no local quando dois homens encapuzados
chegaram e mandaram que
todos deitassem. Depois, atiraram. Um jovem de 19 anos
morreu no local. Os outros dois
chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital São Bernardo, mas morreram logo depois.
Em coletiva de imprensa
realizada na tarde desta sexta-feira (12), o delegado regional de Polícia Civil, Wilherm
Negrão, e o delegado da comarca, Roberto Fronza, deram
detalhes do crime.
Conforme o delegado
Fronza, os criminosos executaram os três jovens depois de
uma briga entre facções criminosas. Eles chegaram na casa,
onde havia mais pessoas, e pediram para que os três deitassem no chão. Em seguida, atiraram. A arma utilizada no crime
foi uma submetralhadora 9mm
e eles estavam em um veículo
Sandero.
Estão presos quatro homens, de 27, 36, 20 e 24 anos.
O quinto envolvido no crime
está foragido. Os presos são de
Irati (SC), Chapecó (SC) e Concórdia (SC). Todos os envolvidos têm passagens policiais
por diversos crimes.
O delegado Negrão disse
que foi um trabalho complexo,
mas elogiou a excelência dos
policiais na condução de todo
o processo.
“A resposta rápida da polícia foi o sucesso da investigação”, frisou. Negrão também
falou que muitas vezes as informações ou as respostas não
acontecem no tempo que a comunidade gostaria, mas é preciso destacar que a polícia está
sempre trabalhando pelo melhor resultado.
A DIC de São Lourenço do
Oeste coordenou a investigação, que teve participação também da DIC de Concórdia, do
Gaeco de São Miguel do Oeste, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Instituto Geral
de Perícias.

Construção do túnel estava em
estágio avançado

Policiais militares e agentes penitenciários
impediram uma tentativa de fuga da cadeia pública de Francisco Beltrão, na tarde da última
terça-feira (09).
Por volta das 16h30, os agentes do Departamento Penitenciário (Depen), teriam ouvido
barulhos de movimentação suspeita no local e
acionaram equipes da Polícia Militar.
Os policiais realizaram um cerco a área da
cadeia, e ingressaram em seu interior. Os pre-

sos foram levados para a área do pátio de sol.
Segundo informações da polícia, alguns detentos esboçaram resistência e alguns também estariam de posse de estoques artesanais, um tipo
de arma branca.
Teria sido necessário o uso de granadas de
efeito moral e munição de impacto controlado
para conter os presos que resistiram.
Após controlar o tumulto, foi realizada vistoria nas celas, e em uma delas foi encontrado
um túnel, por onde seria realizada uma fuga. Os
policiais também apreenderam diversos estoques. As informações são do site PP News.

Acidente de trânsito é registrado em Coronel Vivida
VALDENIR LIMA/RENAN OLDONI

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Um acidente de trânsito foi registrado na
manhã desta sexta-feira (12) na BR 373, em
Coronel Vivida. O acidente envolveu uma carreta tanque, uma saveiro e uma camionete S10,
todos com placas do Mercosul. Exceto pela carreta, os demais veículos sofreram danos de
grande monta.
O condutor da Saveiro sofreu ferimentos e
foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As informações são de Valdenir
Lima e Renan Oldoni.
Na última terça-feira (9) a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), atendeu a um acidente
de trânsito na PR 475, em Francisco Beltrão.
Segundo o relatório de ocorrências da corporação, o acidente do tipo colisão lateral aconteceu por volta das 17h15, e envolveu uma motocicleta, não emplacada, e um Fiat Palio, com
placas de Francisco Beltrão.
Ainda segundo a corporação, o condu-

Acidente
envolveu
carreta e
mais dois
veículos
tor da motocicleta, um homem de 19 anos de
idade, e o passageiro, não identificado, de 8
anos de idade, sofreram ferimentos O motorista do Palio, um homem de 51 anos, não se
feriu.

Desde o início do ano e até a última terça-feira (9), a Polícia Rodoviária Estadual (PRE),
registrou 76 acidentes nas rodovias estaduais
da região sudoeste, que deixaram 84 pessoas
feridas e causaram 15 mortes.

Polícia apreende drogas em Pato Branco
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na última quinta-feira (11), a Polícia Militar realizou a apreensão de drogas e detenção
de quatro pessoas em Pato Branco. Segundo informações da corporação, por volta das 16h30,
no bairro Alvorada, a equipe avistou um homem que dispensou um objeto e correu para
os fundos de um terreno.
Ele foi contido e com ele foi localizada a
quantia de R$ 186,00 em notas diversas. O homem de 32 anos usava tornozeleira eletrônica.

Em sua residência foi abordado outro homem, de 35 anos de idade. Com apoio da equipe da Rotam/Canil foi localizado o objeto dispensado e verificado se tratar de substância
análoga à maconha, pesando 5,5 gramas. Também foi encontrada outra porção do mesmo
entorpecente pesando 122,5 gramas, além de
uma balança de precisão, R$300,00 em espécie e várias anotações relacionadas ao tráfico
de entorpecentes.
Outra apreensão ocorreu na madrugada de
sexta-feira (12). Por volta das 4h15, após denúncias de tráfico de entorpecentes, policiais

militares realizavam diligências pelo bairro São
Roque, quando um indivíduo foi visto dispensando um objeto e correndo para o interior
de uma residência. Ele foi abordado e com ele
foram apreendidas 25 porções de substância
análoga ao crack. No local também foi identificado outro indivíduo, ambos tem 16 anos
de idade.
As pessoas abordadas receberam voz de
prisão e foram encaminhadas para as providências cabíveis, juntamente com os entorpecentes apreendidos.
DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

Drogas apreendidas pela Polícia nos
últimos dias
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AHPB aguarda assinatura do Estado para
reconhecimento de utilidade pública
Arquivo AHPB

Associação conta
com equipe
masculina e
feminina
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

A Associação de Handebol
de Pato Branco (AHPB) foi reconhecida nesta semana na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep),
como de utilidade pública. Para
que a entidade passe a pleitear

recursos estaduais e de instituições público privadas, agora é necessário que o governo do Estado
sancione o projeto que é de autoria do deputado Estadual Luiz
Fernando Guerra Filho.
Segundo o presidente a
AHPB, Renato Gardaz o título
de utilidade pública estadual,

vem após ter ocorrido o reconhecimento municipal.
De acordo com Gardaz,
“este é um passo importantíssimo para nossa associação”,
afirma, lembrando que a associação é quem subsidia do Pato
Handebol.
Com o reconhecimento es-

tadual, a associação deve buscar
recursos de outras esferas, sendo o primeiro objetivo ingressar no programa Nota Paraná.
“Com recursos podemos pensar
em um time competitivo para
poder brigar por títulos e quem
sabe disputar competições a nível nacional”, diz Gardaz.

Afastado há 7 meses dos campos, Guerrero pode
ficar no banco do Inter no domingo
Estadão Conteúdo
O atacante Paolo Guerrero
poderá ser a novidade no banco de reservas do Internacional,
domingo, às 20 horas, no Beira-Rio, diante do Ypiranga, pela
quarta rodada do Campeonato
Gaúcho. O peruano, de 37 anos,
está afastado dos gramados há
sete meses por causa de uma cirurgia para a reconstrução dos

ligamentos do joelho direito.
Guerrero está treinando
normalmente com os demais
companheiros de elenco, mas
vai passar por uma última avaliação neste sábado para saber
se tem condições de ser relacionado. O jogador está sendo
submetido a um planejamento de readaptação e a intenção
dos médicos do clube é que o

atleta seja utilizado aos poucos
durante os jogos.
Guerrero não será o único
a ter o desempenho analisado
antes de garantir uma vaga no
jogo de domingo. Apesar do retorno da maioria dos titulares,
após o período de dez dias de
folga, o time ainda deverá ser
formado por jovens jogadores.
A escalação mais provável

deverá formar com: Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Félix
e Léo Borges; Lucas Vital, Mauricio e Lucas Ramos; Peglow. O
Internacional é apenas o quinto
colocado no Gaúcho, com quatro pontos, após três rodadas
disputadas. A equipe soma uma
vitória, um empate e uma derrota. Marcou quatro gols e sofreu outros quatro.

A15

Com tempestade
de areia, F-1 inicia
testes no Bahrein e
Verstappen é mais
rápido
Estadão Conteúdo
O holandês Max Verstappen foi o mais
rápido no primeiro dia de treinos da Fórmula 1, na sexta-feira (12), no circuito de
Sakhir, no Bahrein. Após oito horas de trabalhos, o piloto holandês fez a volta mais rápida em 1min30s674, com 138 voltas completadas.
As atividades foram marcadas em um
período por uma tempestade de areia, que
prejudicou a visibilidade dos pilotos, mas
não causou nenhum acidente grave. O espanhol Carlos Sainz, que faz sua estreia
na Ferrari, fez o quinto tempo no dia, com
1min31s919, chegou a rodar em uma de
suas 56 voltas, mas sem sofrer lesões ou estragar o carro.
O heptacampeão Lewis Hamilton, mais
preocupado em acertar o carro do que com
o tempo obtido em suas 42 voltas, ficou em
décimo, com 1min32s912. Seu companheiro, Valtteri Bottas só completou seis voltas
e fez a melhor em 1min36s850, o pior tempo do dia.
O alemão Sebastian Vettel, que trocou a
Ferrari pela Aston Martin, ficou em 12º lugar, com 1min33s320, logo atrás do monegasco Charles Leclerc, seu ex-companheiro
na equipe italiana, que completou a melhor
volta em 1min33s242.
Já o britânico Lando Norris ratificou a
melhora da McLaren, com o segundo melhor
tempo (1min30s889 e 46 voltas), enquanto
seu companheiro Daniel Ricciardo foi o sétimo, com 1min32s203 (45 voltas).

Grêmio dá folga de
nove dias para 12
jogadores antes do
confronto com o
Esportivo
Estadão Conteúdo
Paulo Victor, Vanderlei, Victor Ferraz,
Kannemann, Paulo Miranda, David Braz,
Diogo Barbosa, Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Diego Souza. Estes são os jogadores do Grêmio que ganharam nove dias de folga e só retornam aos
treinos no dia 22.
Com três pontos, fruto da vitória por 4 a
1 diante do Brasil de Pelotas, o Grêmio está
em sexto lugar na classificação e volta a jogar, neste sábado, às 20 horas, diante do Esportivo, em Bento Gonçalves. O técnico Renato Gaúcho vai dirigir a equipe, que deverá
contar com jogadores experientes, além dos
mais jovens.
A formação mais provável para o segundo jogo da equipe no Gauchão deverá ser:
Brenno; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan, Thaciano, Pinares, Guilherme
Azevedo e Léo Chú; Isaque.
Enquanto alguns descansam e outros
entram em campo, um grupo continua em
tratamento médico. São eles: Pedro Geromel,
Jean Pyerre, Diego Churín e Pepê. O zagueiro se recupera de lesão no tornozelo esquerdo, o meia e o argentino tratam contusão
muscular na coxa direita. O atacante apresenta um problema no quadril.
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Medo, entrega e esperança
A enfermeira Celina Onofre deixou seus três ﬁlhos, seu trabalho e sua rotina para cuidar
voluntariamente do avô, internado em Chopinzinho com sintomas graves de covid-19,
enquanto ele aguardava um leito de UTI, história que é um Retrato da Pandemia.

DICAS

PRETO NO BRANCO

CELULAR PRECISA SER
HIGIENIZADO, MAS DA
FORMA CORRETA

LIDERANÇAS FEMININAS TÊM
SE SAÍDO MELHOR DURANTE
A PANDEMIA
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Como manter a positividade após um ano
vivendo sob pandemia
Um ano se passou desde o início da
pandemia - e com a situação em que estamos vivendo no Brasil, onde os números de internações e mortes continuam crescendo, a perspectiva de quando
esse cenário irá melhorar parece se perder, nos deixando angustiados. Cada vez
mais a frustração, a tristeza, a ansiedade e o estresse invadem o nosso dia a
dia: continuamos com planos cancelados e com um futuro incerto. Então, uma
pergunta que muita gente tem se feito é:
como manter a positividade diante desse quadro?
É importante não criar altas expectativas para que a frustração não te decepcione. Porém, lembre-se: a pandemia vai
passar. Procure não pensar em datas e
sim em um cenário melhor, com pessoas
vacinadas, comércios abertos, negócios
voltando a prosperar. Tenha confiança,
que é diferente da expectativa e te ajuda
a lidar com o cenário difícil.
Outra dica do especialista é vivenciar
cada pequeno momento como uma conquista. Uma ligação de um amigo, a recuperação de um parente, uma notícia
boa. Dê valor às pequenas boas notícias
e às coisas boas que acontecem à sua
volta. Faça o exercício de não ficar preso

ao passado ou projetar o futuro. Procure lidar bem com o presente e seja sempre grato ao que você tem aqui e agora. É uma maneira de manter a mente
sã e a esperança viva. Manter a paciência também ajuda, e isso pode ser feito
através da meditação, leitura de bons livros, com boas histórias e atividades que
lhe dão prazer num espaço restrito, dado
que estamos com nossa movimentação
limitada.
Em tempos de crise como essa, evite relacionar a felicidade com coisas que
não dependem de nós. Experimente se
centrar em você, exercer o autoconhecimento - a meditação ajuda neste quesito -, para traçar estratégias que o ajudem
a lidar com a situação. Se ler te acalma,
trace uma rotina diária de leitura, por
exemplo. Pode ser também uma atividade física, que te ajuda a focar e a relaxar;
um filme ou série; tocar um instrumento
musical.Descubra o que te faz bem e invista nessa atividade que depende apenas de você.
| Uranio Bonoldi é especialista em
tomada de decisão |

A lap
OS DOIS CONFRADES DA ALAP
Dois freis dois confrades
Frei Nelson e Frei Felipe
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Da academia são confrades
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Eles fisicamente estão ausentes
Mas na mente sempre presentes
Para a academia sempre é alegria
Nossa academia é abençoada
Dois falecidos freis confrades
Duas grandes celebridades
Academia por eles foi amada
Imortais se tornaram
Pelo exemplo que deixaram
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O ano em que nos descobrimos
O ano de 2020 se foi. Foram nove
meses de isolamento social, intercalados
por lockdown, toque de recolher, hospitais sem vagas para os infectados com a
covid.
Talvez nossos avós e bisavós tenham
experienciado alguma dessas questões,
de forma semelhante, na gripe espanhola que manteve o mundo em polvorosa
por dezoito meses.
Muitos afirmam que esse ano foi perdido. Não valeu nada.
São os pessimistas, aqueles que somente conseguem ver o que é ruim, desastroso, mau.
Os que temos olhos de ver, ouvidos
de ouvir, com certeza nos demos conta
do quanto crescemos nesses meses.
Para sobreviver, tivemos que nos
reinventar, criando formas diferentes de
vender nosso produto.
Nosso pão caseiro, bolachas, nossas hortaliças passaram a ser ofertadas
pelo site que elaboramos. Nosso pequeno negócio precisou se adequar a regras
de controle: álcool gel, máscara, circulação contida.
Entrega a domicílio. Inauguramos
nosso próprio delivery. Cada um de nós
a seu modo, do seu jeito, conquistando
clientela.
Os religiosos, com nossos templos
de portas cerradas, criamos atendimento on-line para os necessitados da alma.
E horários diversificados para a entrega das cestas básicas aos carentes do
corpo.
Passamos a utilizar as plataformas
digitais que estavam aí, há tanto tempo.
Descobrimos os seus grandes benefícios.
Nosso Evangelho no lar, feito portas familiares adentro, se estendeu para
o mundo. Convidamos amigos, parentes
para participarem, enchendo as janelinhas de uma ou outra plataforma digital.
E a dimensão foi se ampliando, amigo enviando a amigo até perdermos a
conta de quantos participam dessa nossa atividade.
Nosso estudo em grupo, de trinta a
quarenta pessoas, em uma sala, tomou a

dimensão de dezenas e mais dezenas de
pessoas que aderiram.
Aprendemos a nos comunicar pelas
janelinhas, a debater ideias, apresentar
vídeos, criar maravilhas, ofertar a nossa
poesia, o nosso canto.
Avaliemos o quanto crescemos,
o quanto fizemos, demonstrando que
quando a adversidade se apresenta,
acionamos nosso potencial criativo e a
superamos.
Superamos a distância, o isolamento, a vontade de abraçar. Aprendemos a
sorrir pelos olhos porque a máscara nos
cobre o nariz e a boca.
Foi nesse ano de tantas dores, de tantas mortes, de tantas perdas, que aprendemos a olhar para os invisíveis.
Para os lixeiros que nunca deixaram
de vir fazer a coleta, nos dias e horas
precisos.
Para tantos atendentes em postos de
saúde, enfermeiros, cuidadores.
Aprendemos a aplaudir os médicos,
dedicados e exitosos.
Reconhecemos a importância do
trabalho dos garis que limpam as ruas
das nossas cidades.
Alguns, mais sensíveis, como uma
garota de dez anos, de uma cidade do
Tocantins, resolveu fazer algo mais.
E preparou para esses invisíveis, de
todos os dias, um super café da manhã.
Um dos agraciados com a gentileza de Cinthya afirmou: Precisamos olhar
mais para o próximo. Que continue sempre assim.
Convenhamos: esse ano foi desafiador. Alguns sofremos grandes perdas de
amores, de valores amoedados.
Mas, crescemos. E aqui estamos no
novo ano. Podemos afirmar: vencemos.
E prosseguiremos.
| Redação do Momento Espírita |
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Álcool em gel pode danificar seu celular: saiba
como higienizar corretamente o aparelho
| Redação com assessoria |
redacao@diariodosudoeste.com.br

Estamos vivendo o pior período em
um ano de pandemia. O risco de se contaminar é enorme, visto o número de casos ativos e mutações do vírus, que se
alastra cada vez mais rápido por estar
mais contagioso e mortal.
Os cuidados básicos para evitar a
covid-19 nunca se fizeram tão necessários e, neste momento, é melhor pecar
pelo excesso, já que plano de imunização avança tão rápido quanto um caracol em terreno de brita.
O uso de máscara e álcool em gel
nas mãos são muito importantes, bem
como a descontaminação de objetos de
uso pessoal que são muito tocados no
dia a dia, como é o caso do aparelho
celular.
É importante saber, para evitar prejuízos, que a higienização do dispositivo
não pode ser feita de qualquer maneira
para não diminuir sua vida útil.
Um dos produtos que podem causar
danos ao aparelho é justamente o álcool em gel, que possui componentes que

Arquivo

oxidam as peças.
Saiba qual é a melhor maneira de
desinfetar seu telefone sem comprometer seu funcionamento.

Use álcool isopropílico

O álcool isopropílico 70% é o mais
indicado para limpeza de componentes
eletrônicos e metais, pois é puro e evapora mais rápido. Produtos em gel não
devem ser usados por conter emulsificantes e hidratantes que grudam nas peças dos aparelhos, além de danificar a
tela e a câmera do celular. Além disso, é
preciso tomar cuidado com a quantidade de álcool. Não é aconselhável aplicar
diretamente o produto no aparelho, mas
utilizar um pano que não solte fios, como
a flanela, muito utilizada para limpeza de
óculos de grau.

Desligue o aparelho

Antes de fazer a limpeza, desligue o
telefone e jamais tente higienizá-lo com o
cabo e carregador conectados na tomada. A umidade dos produtos de limpeza podem se infiltrar e percorrer circuitos
eletrônicos, causando curtos e até danos

irreversíveis ao dispositivo.

Higienize a capinha

Por fim, limpe também o case do
aparelho, caso esteja utilizando um. Capinhas de plástico, silicone ou material semelhante podem ser lavadas com

água e detergente ou sabonete líquido,
mas é preciso deixar secar bem antes
de colocá-las de volta no telefone móvel. Se o acessório for metalizado, pode
utilizar o álcool isopropílico 70%, mas
com cuidado, sem exagerar na quantidade de produto.
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Mulheres lideram melhor nas
crises, apontam estudos

O ano de 2020 testou os nervos e as
emoções de praticamente todas as pessoas, inclusive a dos líderes de empresas
que passaram a gerenciar equipes remotas, tiveram que rever práticas e processos, elaborar novas estratégias de engajamento e o cumprimento de metas
– tudo muito rapidamente. O lado curioso disso é que uma série de pesquisas divulgadas recentemente mostram que as
mulheres com cargos de liderança estão
se saindo melhor do que os homens durante a pandemia.
Tradicionalmente, elas ocupam cargos mais simples, e apenas 34% das lideranças sêniores (diretoria executiva) nas
empresas brasileiras têm o comando nas
mãos femininas, segundo a pesquisa do
International Business Report da Grant
Thornton, divulgada antes do estouro da
pandemia e realizada com 4.812 empresas, em 32 países. Neste estudo, as mulheres souberam lidar melhor com a pressão imposta ao mundo pelo coronavírus.
A habilidade natural de ‘fazer cinco coisas ao mesmo tempo’ ajudou as
mulheres e tem feito a diferença, especialmente naquelas empresas em que o
home office ganhou força. “É claro que
os efeitos psicológicos da pandemia impactaram as mulheres, mas elas conseguem administrar melhor a mudança e
isso implica não apenas nas questões da
casa e no relacionamento com a família,
mas em resultados diretos nas corporações”, observa a consultora e especialista na formação de líderes, Luciane Botto.

Sensibilidade com
as relações

O assunto foi tema de pesquisa promovida pela Harvard Business Review,
divulgada em janeiro de 2021. Segundo o levantamento, focado na prática de
gestão de negócios, as mulheres em cargos de liderança mostraram maior eficiência e conseguiram apresentar mais
resultados positivos, contribuindo de

maneira expressiva para o envolvimento dos trabalhadores.
“As mulheres costumam ser mais intuitivas, empáticas, comunicativas, diplomáticas, cuidadosas e com mais
sensibilidade para tratar de assuntos delicados. No dia a dia isso faz muita diferença, especialmente quando observamos o cotidiano das empresas”, enfatiza
Luciane, que é mestre em Organizações
e Complexidade.
E mais: levantamento realizado
pela consultoria americana McKinsey &
Company demonstra que as mulheres
possuem a capacidade de inspirar e de
servir como modelo de conduta. A seu
favor também aparecem a participação
ativa nas decisões, o equilíbrio entre expectativas e recompensas e o desenvolvimento de pessoas.

Eficiência e empatia

Outro estudo desenvolvido pela consultoria americana de desenvolvimento
de liderança, Zenger Folkman, envolvendo 454 homens e 366 mulheres na primeira fase da pandemia, entre março e
junho de 2020, avaliou líderes nos quesitos de eficácia e liderança.
As mulheres com responsabilidade
de liderança foram destaque em vários
aspectos deste “novo normal”. Um dos
indicadores demonstrou que elas expressam mais consciência dos medos que os
seguidores possam estar sentindo, além
de apresentar preocupação com o bem-estar e confiança em seus planos.
A pesquisa revelou ainda que as
equipes desejam líderes capazes de desenvolver e aprender novas habilidades, que estimulem e contribuam para
o crescimento do grupo – independente se o tempo é bom ou ruim. Assim, o
resultado é todo positivo para as líderes mulheres, uma vez que elas administram melhor as questões emocionais
e são mais propensas a compreender
questões pungentes do momento: es-

tresse e frustração.
“As competências interpessoais, as
chamadas soft skills, fazem a diferença no universo feminino, mas ainda há
muito a se aprimorar, especialmente nos
quesitos autoconfiança e assertividade”,
afirma a especialista Luciane Botto.
Para a consultora, que vira e mexe
também é colocada à prova em ambientes predominantemente masculinos, o
segredo não está em “copiar” o comportamento masculino, mas em se ver e se
assumir como mulher e aproveitar o que
tem de melhor nas qualidades femininas.
Uma mulher pode ser assertiva, se posicionar, mas não porque isso é algo “imposto”, e sim porque ela “quer” ser assim. E então pode se revelar nas suas
múltiplas versões, com o seu jeito, a sua
forma, a sua essência, sem qualquer demérito para isso. Ela pode e deve ocupar
os seus diferentes papéis com confiança e assertividade, seja no momento de
conduzir uma reunião, de vender uma
ideia, gerir conflitos ou até mesmo de
tomar a frente de decisões importantes.
Em todas essas situações está a versatilidade da mulher.

Menos autocrítica

Quando o assunto é liderança feminina, Luciane acredita que um dos principais pontos a melhorar é a autoconfiança. Isso porque a autocrítica é um
fator muito aguçado nas mulheres.
“Conheço líderes tão preocupadas
com a performance, com sua capacidade de liderar e empreender, que nunca
se sentem suficientemente preparadas,
mesmo tendo um repertório incrível. As
pessoas a admiram, mas ela não é capaz
de reconhecer essas qualidades em si. Algumas passam muito tempo focando em
serem perfeitas, mesmo quando a situação requer uma decisão rápida e prática. Eu mesma já me senti assim diversas
vezes, e só a partir do momento que comecei a reconhecer o que já tinha cons-

truído de verdade que comecei a curtir a
jornada e abraçar o propósito com mais
leveza e paixão. É impossível uma pessoa sintonizada na autocrítica e na comparação conseguir se sentir inteira. Para
ser espontânea, é preciso aprender a deixar fluir e ser leve. Quem se cobra demais, não se diverte. Eu aprendi isso ao
observar o comportamento masculino.
Eles não parecem se preocupar em acertar todo momento. Eles vão lá e fazem.
Errou? Amanhã é outro dia. Simples assim.”, pondera Luciane.
Com a experiência de mais de dez
anos de mercado, a especialista em
formação de líderes relata que ainda existem aquelas que não se sentem
merecedoras de sucesso e vivem se comparando com outras mulheres. Com isso,
perdem um tempo precioso preocupando-se com o que os outros vão pensar
ou dizer e, quando erram, remoem situações por um tempo maior que os homens, que costumam virar a página com
mais rapidez.
Do ponto de vista de Luciane Botto, é preciso ter consciência de que, em
muitos momentos da vida pessoal e profissional, a confiança é mais importante
que a habilidade e que a pluralidade traz
ganhos consideráveis na vida. “A liderança feminina ainda enfrenta resistências, inclusive das próprias mulheres. Assim, precisamos apoiar umas às outras.
Afinal, não é justo dedicar-se tanto para
provar capacidades e, mesmo assim, viver na berlinda quando o tema é um aumento de salário ou promoção”.
A consultora entende que apoiar o
crescimento de uma mulher é apoiar seu
próprio crescimento. “As conquistas femininas no universo corporativo são frutos de muito esforço e trabalho. Mesmo
diante de tantas evoluções, há muito a
ser feito – a começar pela sororidade: o
estabelecimento de apoio mútuo e de
alianças saudáveis entre as próprias mulheres”, conclui. (Assessoria)
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“De madrugada, quando bate o silêncio,
dá para ouvir o choro dos pacientes”
Enfermeira deixou seus três filhos para cuidar voluntariamente do avô, internado em Chopinzinho,
enquanto ele esperava por um leito de UTI
| Mariana Salles |
mariana@diariodosudoeste.com.br

Na última semana, a enfermeira Celina Ferreira dos Santos Onofre, ao receber a notícia que seu avô, João Maria Ferreira dos Santos, de 90 anos, tinha
sido transferido do hospital de Dois Vizinhos para o de Chopinzinho devido ao
agravamento dos sintomas da covid-19,
não pensou duas vezes: deixou seus três
filhos, de 12, 5 e 2 anos, com a sua mãe,
e foi voluntariamente cuidar do seu avô.
Em seu depoimento, ela relembra
momentos tristes, mas também conta
que foi acometida pela esperança ao se
deparar com uma equipe de saúde que,
mesmo sebrecarregada de trabalho, não
media esforços para salvar vidas. Confira sua história:
“Meu avô estava internado em Dois
Vizinhos devido às complicações da covid-19 quando foi transferido para Chopinzinho. A princípio não sei qual foi a
confusão que houve, mas passaram para
minha prima que ele iria para a UTI e
que não poderia ter acompanhante. Ele
foi transferido por volta das 2h, na madrugada de quinta para sexta-feira (5). De
manhã, ligaram do hospital dizendo que
meu avô precisava de um acompanhante
urgente porque ele estava sozinho na enfermaria. Quando vi aquela mensagem,
minha principal preocupação foi proteger
minha família. Qualquer um dos meus
tios, filhos dele, que fosse pra lá, correria
um grande risco por serem todos mais velhos. Pensei que eles poderiam pegar covid e ter problemas graves, e que eu seria
a melhor pessoa para acompanhar meu
avô, já que sou enfermeira, tomei a primeira dose da vacina e por já ter trabalhado em UTI e saber como agir com pacientes em isolamento.
Quando cheguei ao hospital, meu
avô já tinha piorado. Ele já estava intubado, mas permanecia na enfermaria porque não havia leito de UTI disponível.
Perguntei para o médico se poderia ficar para ajudar a cuidar dele. A enfermaria estava com 20 pacientes cuidados por uma equipe reduzida, com dois
ou três técnicos de enfermagem por turno, além do médico, que não ficava lá
24 horas.
Por eu ser profissional de saúde, eles
me deixaram ficar, inclusive acharam
que eu iria ser de grande ajuda por causa do número reduzido de funcionários
para cuidar dos 19 pacientes de enfermaria e mais um em estado grave.
Tive muito medo do meu avô morrer enquanto eu estivesse lá. Ele estava
em um estado muito grave, sedado, intubado, recebendo drogas vasoativas para

manter a pressão arterial, que oscilava
demais. Então tive medo de ele morrer,
mas também de eu pegar covid e passar
para minha família ou precisar ficar muito tempo longe dos meus filhos.
Trabalhei na UTI por dois anos. Já estava bem adaptada a cuidar de pacientes graves, não foi nenhuma novidade
para mim. Mas quando temos uma pessoa da família nesta situação é muito mais
difícil. Apesar de a gente ser humano e se
compadecer do sofrimento das pessoas,
quando cuidamos de um desconhecido
não tem essa questão do sentimento envolvido: acaba o turno, vamos para a casa
e deixamos aquele paciente na UTI, ou
seja, os problemas ficam dentro do hospital. Mas fiquei 24 horas por dia cuidando
do meu avô durante três dias.
Minha maior dificuldade era dormir.
Só tinha uma cadeira e as poucas cochiladas que eu dava era sentada. Mas o
fato é que eu tinha medo de acontecer
alguma coisa com ele enquanto eu dormisse. Já sentia meu raciocínio bem lento, estava distraída, e mesmo assim não
conseguia pegar no sono.
A noite, quando não tinha aquela
movimentação de hospital, havia um silêncio que permitia que a gente ouvisse
o choro dos pacientes, muita tosse, respiração ofegante. Como eu estava em um
quarto separado, porque meu avô estava intubado, eu não conseguia visualizar os demais ambientes, mas ficava ouvindo toda aquela tristeza do outro lado
da parede. Isso ficou bastante marcado,
o medo que as pessoas estavam sentindo, o desespero.
Para mim, como acompanhante,
e ter conhecimento de como a covid é
transmitida, o pior momento era quando precisava ir ao banheiro. Eu usava o
mesmo de todos os pacientes, e eles tinham bastante diarreia, passavam mal, e
eu tinha muito medo de ser contaminada. Também, a gente se alimentava no
quarto, e nessa hora o receio batia.
O que mais me impressionou foi o
empenho dos profissionais. Eu os via o
plantão inteiro pra lá e pra cá, e pensava; “Que horas eles comem? Que horas vão no banheiro?”. O médico estava a todo momento acompanhando a
evolução do meu avô e dos outros pacientes com um carinho que não tem tamanho. Faziam questão de explicar tudo
que estavam fazendo e demonstravam
que estavam apostando todas as fichas
na recuperação dele. Acho que eles não
queriam que eu pensasse que, por meu
vô ter 90 anos, eles não iriam investir
nele. Por isso, posso dizer que entrei lá
com muito medo de o meu avô morrer e
saí de lá com muita esperança e gratidão.

Arquivo pessoal

Registro mais recente de Celina com seu avô; junto também aparece seu filho mais novo, Israel

A enfermeira deixou sua rotina para cuidar de seu avô, internando em Chopinzinho, enquanto ele
aguardava por um leito de UTI.

Meu avô conseguiu, enfim, um leito
de um UTI ali mesmo, em Chopinzinho,
e foi quando voltei pra casa. Fiz o exame
de PCR para ver se fui infectada e o resultado saiu hoje (12), e foi negativo. Eu
pude rever os meus filhos depois de uma
semana. Estava morrendo de saudades.
Desde que saí de lá, a equipe me
manda notícia do vô todos os dias, entre 14h e 15h. O médico me liga passar
o boletim dele, mas ainda não ligaram
hoje. Já estou muito aflita por estar sem
notícias, mesmo que o atraso esteja só
em 10 minutos do horário de costume.
Fico aqui imaginando o que está aconte-

cendo lá, por qual motivo a ligação está
um pouco atrasada.
Sou eu que passo informações do vô
para o restante da família. Esse é um fardo muito pesado. As vezes eu acho que
tenho obrigação de dar apenas boas notícias, e me sinto um trapo quando tenho
que trazer notícias tristes. Morro de nervoso toda vez que meu telefone toca. É
uma tensão sem fim.
O apoio de toda família, amigos e
até mesmo de desconhecidos está sendo fundamental pra segurar a barra.
Só queremos trazer nosso vô pra casa
curado.”
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Com saber e com afeto,
o doce predileto
Em dezembro de 1936, o dirigível Hindenburg sobrevoou
Curitiba. Ao ser fotografado sobre as torres da Catedral Metropolitana, provavelmente os tripulantes devem ter apontado para
o Clube Concórdia. Não deve ter sido pequena a festa preparada pela colônia alemã para saudar o Hindenburg na “Deustsher
Sängerbund” (Liga Alemã de Cantores), nome original do clube
onde as famílias germânicas se reuniam para dançar e cantar com
seus instrumentos.
Um ano depois da passagem do Hindenburg, nascia em Curitiba Dorothea Richter. Filha de Luiza e Otto Piotrowski, o casal que,
de 1949 a 1955, comandou a cozinha do Clube Concórdia: “Minha história com a gastronomia vem de berço. Por pouco não nasci em uma cozinha. Durante a adolescência ajudava meus pais da
cozinha do Concórdia”, conta mostrando de onde veio seu apreço pela culinária e como aprendeu a expressar afetividade por meio
da comida que faz.
A história da família Piotrowski se enreda com os grandes momentos do Clube Concórdia. Durante o governo de Moysés Lupion, de 1947 a 1951, o “Baile do Estado” reunia o “crème de la
crème” da sociedade para comemorar com um grande banquete a
Emancipação política do Paraná, sempre realizado no dia 19 de dezembro. Sem faltar o melhor champagne, as valsas da grande orquestra do maestro Ludovico Seyer e as críticas da oposição. Sob a
batuta de Otto, o serviço à francesa abria com uma sopa, seguida
da maionese, o prato principal era acompanhado com acorde em
“allegro” do maestro Ludovico e, depois dos triunfais brindes ao governador, exibiam-se os maravilhosos doces de dona Luiza.
Dorothea teve a quem puxar. Confeiteira desde jovem, durante dez anos deu aulas de culinária no Senac e, em 1993, abriu o
Restaurante e Café Colonial No Kafe Fest, no Solar do Rosário. “A
chegada da pandemia me fez saber o que deveria ser feito”, lamenta a sogra do cineasta Sylvio Back que, no dia 3 de junho de 2020,
como tantas outras vítimas da crise, se despediu com centenas de
compartilhamentos nas redes sociais.
“Aos nossos queridos clientes e seguidores, comunicamos que
encerramos as nossas atividades. Foram 27 anos oferecendo os
mais doce dos doces e uma grande variedade de pratos. Agradecemos a todos o carinho dos anos”.
Ao escolher sua receita para essa publicação, Dorothea optou
pelo doce predileto do Solar do Rosário: “Sempre me era solicitada a receita do Quindão. Embora seja um doce brasileiro comum
em padarias e supermercados, a sua elaboração requer uma série
de cuidados. Além disso, acredito ser uma marca da confeitaria brasileira que nos remete à memória afetiva da nossa história herdada dos portugueses. Ovos, coco e açúcar são ingredientes comuns
a qualquer cozinha”.

Quindão
14 gemas
½ kg de açúcar refinado
100 g de manteiga sem sal
300 g de coco fresco ralado fino
1 pitada de sal
Açúcar cristal e manteiga para untar a forma
Modo de preparo:
Misture delicadamente as gemas, sem bater; o açúcar; a manteiga; o coco;
a pitada de sal. Deixe descansar por no mínimo 2 horas. Antes de despejar
a mistura na forma untada com manteiga e salpicada com açúcar cristal,
mexa a massa sem bater; A forma deve ser tampada e colocada em banho-maria com água fervendo e forno pré-aquecido na temperatura máxima.
Deixe assar por 1 hora a 1hora e meia. Desenforme somente após esfriar.
Obs: A qualidade do aç[ucar é que vai dar a cor amarelo ouro ao quindão.
Por isso, escolher um açúcar de primeira qualidade é fundamental.
*História e receita retirada do livro Cozinheiros da Quarentena – suas receitas
e histórias, da Editora Senac
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Hey, mãe, eu tenho uma
guitarra elétrica
| Paulo Argollo |

Eu tinha 13 anos de idade em 1995. Foi
quando eu comecei a ouvir, por influência de
um primo mais velho, discos de artistas como
Raul Seixas, Beatles e Pink Floyd. Antes disso, ainda criança, eu já adorava música, ouvia de tudo, em especial conjuntos pop, como
Dominó e New Kids on the Block. Mas também tinha uma fita dos Guns n’ Roses, que
me encantou quando o clipe de Don’t Cry
passou no Fantástico. Mas em 1995 tudo mudou porque eu já estava mais ligado no rock
n’ roll. E foi quando eu ouvi com atenção o
disco Nevermind. Um ano depois da morte
de Kurt Cobain, foi ouvindo Nirvana que eu
entendi que queria tocar numa banda.
A introdução da música In Bloom me
convenceu a tocar bateria. Comecei a fazer
aulas, meses depois consegui que meus pais
me dessem uma bateria; mais alguns meses
depois, no fim de 1996,começo de 1997, entrei para uma banda.
De lá pra cá, nunca mais me afastei da
música, mesmo sendo um hobby. Passei por
várias bandas, por mais de dez anos toquei
bateria. Por fora, já aprendia com os amigos um ou outro acorde no violão. Até que
em 2008 resolvi tocar guitarra. Deixei a bateria de lado, comprei uma guitarra, um amplificador e entrei numa nova fase musical da
minha vida, que vem se desenvolvendo até
hoje. E é nesse ponto que eu queria chegar.
Agora que começa mesmo este texto.
Há algum tempo muito se falou sobre a
queda vertiginosa nas vendas de guitarras em
todo o mundo e sobre a marca Gibson que
perigava abrir falência. Hoje tive um tempinho livre e fiz uma pesquisa. No Spotify existe uma seção onde o usuário tem acesso às
playlists das 50 músicas mais tocadas em dezenas de países diferentes. Fui escolhendo aleatoriamente alguns países e dei uma passada
geral nas músicas, ouvindo ali um pouquinho
de cada música. Os países que peguei foram
Irlanda, Equador, Suíça, Polônia, República
Dominicana, Estados Unidos, Taiwan, Portugal, Holanda, Filipinas, Panamá e Brasil. O
que eu constatei é que em todas as listas, eu
disse TODAS, não encontrei nenhuma música em que se ouvisse uma guitarra marcante.
Se ela existia, devia estar perdida no meio do
arranjo, entre sintetizadores e programações.
Aliás, raras são as canções dessas listas em
que se percebe o uso de instrumentos analógicos. Não me espantará nada se o mesmo
dado das vendas de guitarras aparecer falando sobre baterias analógicas.
Cara, o mundo mudou muito. Quem
toca guitarra e tem uma ligação maior com
a música do século XX, certamente vai torcer o nariz para a produção musical de hoje.
Vou falar por mim. É uma linguagem nova,
que eu não entendo, tenho dificuldade em
me conectar com a canção porque a estética
mudou muito. Não dá para querer comparar
uma canção como Wannabe, das Spice Girls,
que foi top 10 da Billboard em 1997 (notem
que eu nem fui pro lado do rock) com God's
Plan, do Drake, por exemplo. A primeira tem
um refrão forte, um arranjo que mistura analógico e digital, guitarra e baixo com sintetizadores, teclados e bateria eletrônica, variação
melódica... uma canção completa. A segunda
é uma canção linear, sem variação melódica,
sem refrão, com um arranjo simples, claramente uma base concebida 100% de maneira digital.

Uma vez, um cara muito sábio me disse o seguinte: “Um erro que frequentemente se comete é analisar estes tempos virtuais
com ferramentas analógicas. Outros tempos
exigem outras ferramentas de análise. É preciso se livrar dos conceitos pré-estabelecidos,
encarar o ambiente como se fosse uma folha em branco, sem medo do novo e sem arrogância de achar que saberemos o que vai
acontecer”.
Sob este ponto de vista, não só a comparação feita acima, entre duas canções, já perde um pouco o sentido como fica claro que,
sem conhecer minimamente e tentar entender de peito aberto a música atual, é impossível que possamos consumi-la, menos ainda
admirá-la como obra de arte.
Não foram só a produção e o jeito de
consumir música que mudaram. O comportamento do jovem mudou. É tudo muito mais
imediatista, feito online, individualista. Quem
toca qualquer instrumento sabe que não dá
para sair tocando de um dia para o outro.
Um instrumento como a guitarra exige dedicação e tempo, meses de prática para tocar
uma canção com desenvoltura. E uma guitarra sozinha diverte, mas não faz verão. A graça é juntar com os amigos para tocar, tendo
acompanhamento. Para um adolescente isso
parece muito esforço, já que ele pode simular uma guitarra distorcida, criar uma melodia, fazer uma base rítmica. Tudo isso sem ter
conhecimento nenhum de música, somente
usando um software.
É praticamente uma volta a um dos pilares do punk rock. É música "do it yourself".
Estamos diante de uma geração de jovens
que, assim como os punks nos anos 70, fazem música sem se preocupar se sabem ou
não tocar, que não querem depender de ninguém, só querem se expressar livremente.
Aí, fica parecendo que, quanto mais velho a gente fica, mais na contra-mão a gente anda.
Quando eu comecei a tocar guitarra,
por volta de 2008, eu usava uma pedaleira toda digital, que simulava vários timbres
de amplificadores diferentes e tinha uma infinidade de efeitos e distorções. Hoje eu uso
meia dúzia de pedais analógicos, um amplificador valvulado e só. E ainda acho que dá
pra simplificar: tendo um amplificador melhor, dá pra eliminar um ou outro pedal. Aliás, sabe quem usava só três pedais e um
amplificador valvulado pra tocar guitarra? O
Kurt Cobain, aquele guitarrista do Nirvana
que gravou o Nevermind...

HOJE EU RECOMENDO
Filme: O Diabo na Encruzilhada (título original: ReMastered: Devil at the Crossroads)
Direção: Brian Oakes
Ano de lançamento: 2019
Já que estamos falando de guitarra, nada
mais justo do que falar dos primórdios, do
primeiro grande guitarrista e criador do
que viria a ser conhecido como blues, que influenciaria o mundo, ajudaria a criar o rock n’
roll e tudo o mais. Aqui está um ótimo filme
sobre a trajetória mística de Robert Johnson.
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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 ne-
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Classificados

cessidades especiais, salão de
festas com playground, água
quente em todos os ambientes,
ponto de ar condicionado em
três ambientes. Creci J-4.201.
Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
--------------------Aluga-se Apto Edifício Jardim
Europa com uma suíte mais dois
quartos, sala com dois ambientes, cozinha totalmente mobiliada, área de serviço, garagem
.www.joaresbrasil.com.br Creci f 12.632. Fone (46) 999720112
--------------------Aluga-se: Apartamento no Ed.
Aldemar Antonio Cattuci Rua Tapajós, N.º 513 – Centro 01 suíte, mais 02 dormitórios, 01 bwc
social, sala, 02 sacadas, churrasqueira, cozinha (com móveis, lavanderia, 01 vaga de
garagem privativa). Aluguel:
R$ 1.400,00 + taxas. 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
--------------------Aluga-se apartamento 137,00
m² no Centro da cidade de
Pato Branco-Pr, Cozinha, sala
com sacada, suíte, 02 quartos, banheiro social, área de
serviço e garagem. Valor R$
1.040,00 com IPTU incluso neste valor. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br

--------------------Ederson Imóveis aluga apto
com 02 quartos, sala, cozinha
sob medida, lavanderia, bwc
e garagem individual. Edifício
com elevador e salão de festas. R$ 800,00 + taxas. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br.
--------------------Habitar Aluga: Apartamentos
para locação no bairro Bortot
Edifício Âmbar. 02 quartos; Sala
com sacada; Cozinha; 01 vaga
de garagem individual. Aluguel:
R$ 1.100,00 + taxa Código:
467. Acesse www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento para
Locação no Centro Edifício Parzianello. 03 quartos; 01 banheiro; 01 vaga de garagem. Aluguel: R$ 900,00 + taxa Código:
480. Acesse www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
-------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 502 B, localizado na
Rua caramuru n° 370, centro,
Ed Monna Lisa, área privativa de 60,75 m², sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01 bwc social,
01 área de serviço, 01 suíte, 01
quarto, 01 vaga de garagem. Valor da locação R$ 1.100 + taxas.

Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimentos.
com.br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Famex imobiliária aluga apartamentos Studios. Localizado na
Rua Itacolomi n° 830, esquina
com a Rua Caramuru, centro,
área Privativa de 37,00 m², sendo 01 cozinha planejada, 01 bwc.
Valor da locação R$ 1.100,00.
Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimentos.
com.br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 702 A, localizado na
Rua caramuru n° 370, centro,
Ed Monna Lisa, área privativa de
60,25 m², sendo 01 cozinha, 01
sala de tv, 01 bwc social, 01 área
de serviço, 01 suíte, 01 quarto,
01 vaga de garagem. Valor da
locação R$ 1.100,00 + taxas.
Consulte-nos no site: https://
www.famexempreendimentos.
com.br. Fone: 3220-8030/ Whats
99104-5445.
CRECI
J5858
------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Residencial Aldemar Cattuci – Localizado Na Rua Tapajós Nº 513 Centro - (em frente ao
INSS), de frente pra rua. composto de 01 suíte + 02 quartos, sala ampla com sacada,
banheiro social, cozinha, área
de serviço com sacada e churrasqueira e garagem. Aluguel
R$ 1.400,00 + cond. Fones:

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

Oferta para investidor ou
para
morar.
Apartamento
com 3 quartos, dois banheiros, sala ampla em L, com sacada, cozinha, á.sço, e uma
vaga de garagem. Cond. com
área de lazer. Elevador. Centro próximo Colégio Vicentino e OAB. Valor R$ 255.000,00
somente
dinheiro.
Tratar
984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Oferta de R$ 345.000,00 por R$
315.000,00. Com 3 quartos, sendo suíte com roupeiro planejado, sala ampla com sacada e
churrasqueira, cozinha planejada, banheiro social, á. sço., garagem. Elevador, localizado no
Centro. Próximo do Supermercado Super Polo rua Guarani. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo apartamento no Edifício
Ana, localizado na Rua Aimoré esquina com Itabira. Com 3
dormitórios, sendo uma suíte
completa mobiliada, banheiro
com balcão, box em vidro temperado e grande banheira de hi-

dromassagem. Mais dois dormitórios menores, e um banheiro
social com balcão. Sala ampla
com lareira, duas amplas sacadas sendo uma com churrasqueira e mobiliada. Cozinha e
área de serviço também montadas com mobília, 2 vagas de
garagem separadas, e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238
--------------------Vende-se estúdio na cobertura nº 801 Edifício Topázio.
Contendo
42,43m²
privativo. Interessados tratar pelo
whatsapp
(46)
99101-3174
--------------------Vende-se apartamento na planta localizado no centro. Valor de entrada baixo assumindo restante direto com a
construtora com parcelas baixas. Tratar no 46 991013174
--------------------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
--------------------Vende-se apartamento no Centro da cidade de Pato Branco/
PR, com 03 quartos no Ed. Padoan Filho Bloco A, com 83,15
m² com uma garagem. Valor R$
250.000,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Ederson Imóveis vende apartamento novo com 01 suíte +
02 quartos, sala 02 ambientes
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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$
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230.000,00. Mais informações
(46) 99912 30 45 e pelo site
www.faverocorretores.com.br

Aluga-se Kitnet no Centro. Tratar: (46) 9 9108-4686
--------------------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
--------------------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
--------------------Habitar Aluga: Casas para Locação no Bairro Bela Vista.
Com 03 quartos, 01 banheiro e 01 vaga de garagem. Aluguel: R$ 900,00 + taxas. Código
534. Acesse www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.
--------------------Habitar Aluga: Casa para Locação no bairro Planalto II.
Com 02 quartos, 01 banheiro e 01 vaga de garagem. Aluguel: R$ 900,00. Código: 558.

Acesse
www.habitar.imb.br
ou entre em contato (46)32253232, WhatsApp (46)999720461
CRECI-PR
3985J.

Vende Casa no Bairro São Cristovão. Oferta de R$ 185.000,00
por R$ 160.000,00. Rua Gonçalves Dias, 1307. Tratar 469-8404-0568
Creci
1.530-J
--------------------Sobrado bairro Sta. Terezinha.
Suíte c/roupeiro planejado, mais
dois quartos amplos (sacada),
cozinha com móveis planejados,

parte inferior com salão de festas, imóvel com 144 m². Estuda-se terreno como parte de pagamento. Rua Casemiro de Abreu,
próximo Res. Alexandre´s. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo excelente casa no bairro
Cristo Rei próxima da UPA, aceita apartamento de menor valor,
com: 3 dormitórios, sendo uma
Suíte c/ closet, Lavabo e banheiro social, mezanino Lareira Cozinha em conceito aberto
Varanda com churrasqueira Pergolado de madeira 03 vagas de
garagem. Pisos em porcelanato
e laminado de madeira Aquecimento de água a gás, Área construída: 160,22 m². Área de terreno: 361,94 m². Próximo da UPA.
Bairro Cristo Rei. Pato Branco. Agende sua Visita!! Realize
Correspondente Caixa e Mariely Corretora de Imóveis. Creci
32792. Telefone: (46) 988009572 ou (46) 99105-8064. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vende-se casa mista com 75
mts contendo sala, copa, cozinha, bwc social, 03 quartos sendo 01 deles suíte. Lote
de 360 mts com sobra no terreno para futura construção. Valor: R$ 214.000,00.
Interessados entrar em contato pelo fone 46 9 99131420
--------------------Sobrados no Fraron, próximo
antiga Ass. Cattani. Fino padrão
construtivo. De R$ 360.000,00 à
R$ 450.000,00. Rua Augustinho
Tatto e Dozolina Dagios. Prontos para entrar e morar! Tratar
46-9-8404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo Casa em Alvenaria no
Bairro Santa Terezinha, Sendo:
Área Total: 190,00 m², Área Terreno: 450,00 m², 01 suíte com hidromassagem, 02 quartos, sala
c/lareira e ar condicionado, cozinha, banheiro social, edícula,
piscina c/aquecimento solar, sistema de água quente R$ 600.00
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
--------------------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 no Bairro Aeroporto, 01 suíte + 02 dormitórios,

01 banheiro social, sala, cozinha,
lavanderia, edícula com churrasqueira e banheiro, 01 vaga de
garagem. excelente localização,
próximo ao Aeroporto Municipal.
Imóvel com móveis sob medida
e rebaixamento em gesso. Promoção de R$ 350.000,00 por R$
299.000,00. Telefone: (46) 30253557 / Whatsapp (46) 999714087 / 9973-4188. Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br
IbipoEndereço:
Rua
rã n.° 735, Sala n.° 02,
Centro,
Pato
Branco-PR
-------------------Vende: Casa bairro Aeroporto, terreno com 221,55m²,
casa com 99,78m² de área
construída com a garagem.
Sendo: 01 suíte, mais 02 quartos, 02 ar condicionado, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, garagem coberta com portão
eletrônico, alarme e grade em
todas as janelas, laje, cobertura com telha de concreto, cozinha com armários, central de
gás com ponto na cozinha e na
garagem. Valor: R$ 420.000,00.
Para mais informações: WhatsApp (46) 99971-7199 Ou ligue - (46) 2604-1499 // 991098880. Ótima oportunidade!!
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa com ótima estrutura com 94,49 M² averbados mais
15 m² de área de serviço (sem
averbação). Contendo 3 quartos sendo 1 com sacada, sala,
cozinha, 2 banheiro, lavanderia e garagem com churrasqueira. Ótima localização, local calmo e seguro, toda murada com
grades. Endereço: Rua Leduir
Viganó, bairro São Luiz. Pato
Branco- PR. Agende sua visita!
Mais informações sobre valor
(46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Beto Corretor de Imóvel Vende:
chácara com área de lazer em
Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na
beira do Rio Chopin, possui sobrado misto com 200m² e uma
casa de madeira de 100m², con-

tém mais de 200 pés de frutas
de várias espécies e uma água
composta de 25%de mineral.
Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
--------------------Vendo chácara localizada
na linha Barra do Gigante,
municipio de Honório Serpa , há 15km de Pato branco. Com 3.025m², contendo uma casa de alvenaria
com 02 quartos, sala, dispensa, wc social, cozinha,
garagem coberta, c/churrasqueira e pia. Fica na casa cozinha planejada, fogão a gás.
E uma casa de madeira semi-mobiliada c/2 quartos, cozinha, sala de estar e jantar,
wc, garagem com churrasqueira e pia, boa de água,
luz, internet . Ótimo local
para descanso, lazer ou moradia, excelente acesso. Valor do imóvel R$ 210.000,00
aceito carro no negócio até
o valor de R$ 35.000,00. Interessados entrar em contato pelos fones whats 46
98404-1525 e 46 99971-7199
--------------------Vende-se linda chácara na
Comunidade de São João
Batista, zona rural de Pato
Branco-PR, á 12km da cidade. Propriedade possui
130.000m² contendo: casa
em alvenaria, galpão para
carros e trator, galpão para
gado leiteiro, 4.500m² de aviários construídos com equipamentos para galinha poedeira, três casas de madeira.
Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como parte
do pagamento. Contato: (46)
98801-5115 (whatssap) ou
(46) 99129-0548 (whatssap).

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
-------------------
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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
------------------Favero Corretores De Imóveis –
Aluga: Sala Comercial com amplo espaço aproximadamente
300 m². Excelente localização
central, que proporciona ótima prospecção para comércio, como farmácias, lojas em
geral etc. Endereço: Rua Araribóia, 282, Centro, Pato Branco, Paraná. Agende sua visita!
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
--------------------Terreno rua Tapir , lado nº 405.
Metragem para construção 400
m² 12x33. Próprio para investi-

dor construir sobrados. Ou para
revenda futura. Terreno em documento tem 450 m² sendo que
destes 50 m² é de servidão lateral Sanepar/Prefeitura. Oportunidade única! De R$ 180.000,00
por R$ 155.000,00. Tratar
984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m²,
R$ 140.000,00. Gostou? Entre
em contato e Agende uma Visita!
Realize Correspondente Caixa e
Mariely Cattoni corretora de imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se
somente
terreno
com 429,60m², localizado na
Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel
com
612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
--------------Vende-se 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, 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
--------------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Jardim Primavera, lotes a partir de 372,00m²no valor de R$ 550,00 o m². Entrada,
restante parcelado direto com
o proprietário. Pronto para
construir, confira esse e outros
imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------		
Solar Imóveis Vende: Loteamento Vó Normélia, bairro Fraron,
próximo a Faculdade Fadep, lotes a partir de 290,00m² no valor a partir de R$ 98.000,00, entrada, restante parcelado em até
48 vezes, confira esse e outros
imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779.

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor valor. Interessados entrar em contato pelo
fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se Corsa Premium sedan 1.4, ano 2008, na cor branca, com ar condicionado, D.H.,
V.E., T.E., alarme, jogo de rodas,
bancos em couro. Valor à vista ou financiado R$ 21.000,00,
recebo moto com partida elétrica na troca. Informações:
(46) 99102-1017 (WhatsApp)
ou (46) 3225-4655. www.bolicarveiculos.blogspot.com.br.
Atendemos após as 18h, nos
finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Ford KA, 1.0, 2013,
com ar condicionado. Valor à vista ou financiado R$
19.800,00, Troca R$ 20.800,00.
Recebo na troca, moto com
partida elétrica ou troco por
carro de maior valor, até R$
35.000,00 que seja completo.
Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp), (46) 99103-9214
ou (46) 3225-4655. www.bolicarveiculos.blogspot.com.br.
Atendemos após as 18h, nos
finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se Fox, MI, 1.6 Plus,ano
2008/2009, cor preta, 04 portas, com direção hidráulica, ar

quente, limpador, desembaçador traseiro, vidro elétrico
nas quatro portas, trava, alarme, quatro pneus novos. Valor à vista ou financiado: R$
22.800,00. Troca R$ 23.800,00.
Estuda-se troca. 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.

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

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

Caderno Integrante da Edição nº 7846 | Pato Branco, 13 e 14 de março de 2021

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
LEILÕES JUDICIAIS EM CLEVELÂNDIA/PR
1º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 31/03/2021 às 13:30h, (com lances a
partir da avaliação ou conforme edital).
2º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 14/04/2021 às 13:30h, (pela melhor
oferta desde que não seja vil).
LOCAL DO LEILÃO ON-LINE: Site do leiloeiro - www.simonleiloes.com.br O Interessado em ofertar lances de forma eletrônica deverá efetuar cadastro prévio no
site do leiloeiro, sendo o cadastro requisito indispensável para participação na alienação
judicial eletrônica.
LEILOEIRO: Elton Luiz Simon Jucepar 09/023-L, cuja remuneração será da seguinte
forma: 5% sobre o valor da transação, a ser paga pelo adquirente, não se incluindo no
valor oferecido, o que deverá ser informado previamente aos interessados.
Caso houver qualquer impedimento nas datas e horários o leilão será realizado no dia útil
seguinte.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser realizado à vista pelo
arrematante. O interessado em adquirir o(s) bem(ns) imóvel(is) em prestações poderá
apresentar por escrito, antes da realização do leilão, proposta para pagamento parcelado
nos termos do art. 895 do CPC, com entrada mínima de 25% da arrematação e saldo
parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigido.
Vara Cível - Autos 0001630-37.2012.8.16.0071 de Execução de Título Extrajudicial, em que é
exequente: HERBITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e executado(s): EVANUSA DE
FÁTIMA SCHEFFER, RICARDO ALEXANDRE MACIEL. BEM(NS): Clevelândia/PR: Parte ideal
de 50% Lote urbano 06, c/ 242.000m², matr. 1.192 CRI. A penhora limita-se à 50% sobre o
imóvel descrito, correspondente ao R-23-M=1.192. AVALIAÇÃO 50%: R$1.655.000,00 em
09/03/2021. Dívida: R$735.980,08, em 13/03/2018, valor sujeito à atualização mais as custas
processuais. Depósito: Em mãos do executado. Ônus: Consta, na matrícula nº 1.192, os seguintes
registros: Av.5: Termo de responsabilidade de preservação de floresta; R.10: USUFRUTO
VITALÍCIO, em favor da Sra. Jaci Tonatto (usufruto extinto conforme mov.303.1/303.2).
Fica(m)
desde
logo
intimado(s)
o(s)
executado(s)
cônjuge(s),
INTIMAÇÃO:
condômino(s)/coproprietário(s): ELIANE CRISTINA BORGES DA SILVA, ADEMIR CARLOS
DA SILVA, DIANE TONATTO NOGUEIRA BORGES (e seus cônjuges), usufrutuário(s),
credor(es) hipotecário(s), fiduciário(s) e demais credores de acordo com o art. 889 do CPC.

RELAÇÃO COMPLETA DOS BENS E MAIS INFORMAÇÕES: Simon Leilões –
(46) 3225-2268 - www.simonleiloes.com.br - contato@simonleiloes.com.br

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, torna público que irá
requerer junto ao IAT a Renovação da Licença de Operação para a atividade de
Usina de asfalto, instalada na Rodovia Br 158 Km 402, Linha Castelli,
município de Coronel Vivida/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, torna público recebeu do
IAT a Licença de Operação para a atividade de Usina de asfalto, instalada na
Rodovia Br 158 Km 402, Linha Castelli, município de Coronel Vivida/PR.
Licença 128513 Vencimento 03/08/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
GRUNTEC FERTILIZANTES EIRELI, torna público que irá requerer junto ao
IAT A Licença Prévia para a atividade de fabricação de adubos e fertilizantes, a
ser instalada na Rua Doutor João Juglair Junior nº 410, município de Pato
Branco/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
SOLO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ADUBOS, torna público
que irá requerer junto ao IAT a Renovação da Licença de Operação para a
atividade de indústria e comercio de adubos orgânicos, instalada na
Comunidade São roque, s/n, município de Itapejara d’ Oeste/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
SOLO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ADUBOS, torna público
que recebeu junto ao IAT a Licença de Operação para a atividade de indústria e
comercio de adubos orgânicos, instalada na Comunidade São roque, s/n,
município de Itapejara d’ Oeste/PR. Licença 131485 Vencimento 28/09/2021.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
DECRETO Nº 30/2021 DATA: 12/03/2021 SÚMULA: “Dispõe
sobre a nomeação dos representantes do Comitê Municipal do
Transporte Escolar”. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK,
Prefeito de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, nomeia os representantes legais em conformidade com a Lei nº
38 /2016 de 13/07/2016 que dispõe sobre a criação do Comitê
Municipal do Transporte Escolar, DECRETA: Art. 1° - Ficam
nomeados os Conselheiros e Suplentes abaixo relacionados para
compor o Comitê Municipal do Transporte Escolar de Mariópolis,
Estado do Paraná, com prazo de 2 (dois) anos. 1) Representante do
Departamento de Educação e Cultura Titular: Samira Dal´Sant
CPF: 008.684.089-48 Suplente: Giovana Lorensete Fortes CPF:
065.988.239-60 2) Representante dos Diretores da Rede Municipal
de Ensino Titular: Ana Paula Aparecida Brum CPF: 063.805.699-36
Suplente : Analice Zanus Felipan
CPF: 062.179.839-82 3)
Representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino Titular:
Ivandro Garcia Leite CPF: 977.281.799-34 Suplente: Maria Izabel
Pedrozo da Silva CPF: 053.318.069-45 4) Representante dos Pais
de Alunos Titular: Fernanda Aparecida Pacheco CPF: 051.692.479-66
Suplente: Sandra Mara Ribeiro Schauss CPF: 043.303.469-66 Art. 2º
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete
do Prefeito Municipal de Mariópolis, 12 de março de 2021. MARIO
EDUARDO LOPES PAULEK Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 – PMR
MODALIDADE: Pregão Presencial do tipo MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL sobre a tabela fornecida pela Agencia Nacional do Petróleo ANP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de ÓLEO DIESEL
COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S10, para veículos
oficiais da frota municipal.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08:30 às 09:00
do dia 25 de março de 2021, no Departamento de Compras e Licitações, da
Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua Getúlio Vargas, nº 901.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09:01 do dia 25 de março de 2021, junto
à sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Renascença - PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na
Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46)
3550-8300, Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30
as 11:30, e das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos
gratuitamente, e pelo site www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e
telefone acima citado.
Renascença, 12 de março de 2021.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

Município de Coronel Vivida – Estado do Paraná
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Coronel Vivida – Pr
EDITAL Nº 08/2021
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Coronel Vivida, no uso
de suas atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente,
e a Lei Municipal nº. 2573/2014.
RESOLVE
Art. 1º - CONVOCAR, a Conselheira Tutelar Aparecida Rosmari dos Anjos dos Santos – 1º colocada
Suplente, para assumir o Cargo de Conselheira Tutelar suplente no período de 15 de março de 2021 a 13
de maio de 2021.
A vacância se dá em virtude de férias dos conselheiros: Eder Petkovicz e Carla
Aparecida da Rocha Teles.
Coronel Vivida, em 12 de março de 2021.
Marilde Lodi Manica
Presidente do CMDCA

PORTARIA Nº 013, de 11 de março de 2021.
Súmula: Nomeia o Comitê Municipal do Transporte Escolar, e dá outras
providências. 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.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 – PMR
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço por Lote.
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para locação de
impressoras/copiadora, incluindo o fornecimento dos equipamentos, serviços de
manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de
consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos (exceto papel),
e serviços de plotagens destinado as necessidades da secretaria solicitante.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25 de março de
2021 às 13h30min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na
Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46)
3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8314 / 3550-8336 (Departamento de Licitações),
Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e
das 13:00 as 17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos
gratuitamente, e pelo site www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e
telefone acima citado.
Renascença, 12 de março de 2021.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 34/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados
que realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 13/2021, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no
Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 05/04/2021;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
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 prestação de serviços de
controle populacional de pombos (Pombos - Columbali Via), na área interna e
externa do terminal rodoviário municipal, 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.licitacoes-e.com.br.
Palmas, 08/03/2021
Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 36/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados
que realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 14/2021, 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 06/04/2021;
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: Aquisição de Mini Carregadeira (carregadeira compacta), para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e
Transito da Prefeitura Municipal de Palmas/PR, 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.licitacoes-e.com.br.
Palmas, 09/03/2021
Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

Os anexos da LRF denominados: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Coronel Vivida,
Estado do Paraná, correspondente ao primeiro bimestre do ano de 2021, estão publicados na íntegra e encontram-se
disponíveis no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariooficialmunicipiocoronelvivida.pr.gov.br, conforme
autorizado pela Lei Municipal nº 2759/2017 e alterações constantes da Lei nº 2852/2018.

DECRETO N.º 048/2021
DATA: 11.03.2021
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, cria fonte de recursos, altera LDO, PPA e dá outras
providências.
DECRETO N.º 049/2021
DATA: 11.03.2021
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial, altera LDO, PPA, e dá outras providências.
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2307/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E
GESTÃO EM SERVIÇOS, CNPJ/MF sob o nº 00.165.960/0001-01, objeto a Concessão de licença de
uso de software e atendimento técnico presencial em áreas da Administração Pública que utilizam
software PRONIM, conforme especificado neste contrato e no Edital de Inexigibilidade Nº 004/2018,
fica aditivado o valor contratual, passando de R$ 76.536,00 (setenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis
reais), para R$ 93.056,13 (noventa e três mil, cinquenta e seis reais e treze centavos), incluindo um
acréscimo de 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) sobre o valor mensal, conforme INPC do
período e fica prorrogado o prazo de vigência do contrato em mais 06 (seis) meses, passando sua vigência
de 15 (quinze) de novembro de 2020, para 15 (quinze) de maio de 2021, sendo a referida prorrogação de
prazo referente aos serviços de licença de uso de software e atendimento técnico presencial em áreas da
Administração Pública que utilizam software PRONIM, tudo de acordo com o Art. 57 e 65, da Lei nº
8.666/93. CLAUSULA SEGUNDA – As partes signatárias deste Termo Aditivo ratificam, por inteiro
todas as demais cláusulas, Sub cláusulas e disposições do Contrato nº 2307/2018, as quais permanecem
válidas e exigíveis, ressalvadas as partes expressamente alteradas por este instrumento. Itapejara D’Oeste,
13 de novembro de 2020.

Município de Itapejara D’Oeste
PORTARIA Nº 1688/2021
DATA: 12.03.2021
Sumula: abertura de Processo Administrativo.
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Termo de Aditamento nº 01/2021 - Termo de Permissão de1
Uso nº 75/2020/GP. Dispensa de Licitação nº 37/2020, Processo nº
90/2020. PARTES: Município de Pato Branco e Leonel Biedermann
Inocêncio. OBJETO: A regulamentação das relações entre a
ITECPB/PR - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Pato
Branco/Paraná - da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação - SMCTI e o Sr. Leonel Biedermann Inocêncio, na
modalidade de incubada residente, para o desenvolvimento de
empreendimentos, estabelecendo condições de permissão de uso a
título precário, de espaço físico nas dependências da ITECPB/PR Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Pato
Branco/Paraná, da sala de negócios/reuniões, das áreas comuns e
também das facilidades e apoios oferecidos, e de suas obrigações e
direitos. ADITAMENTO: Do Aumento de Espaço Físico: Com base
na Cláusula Décima Terceira, do Termo de Permissão de Uso nº
01/2020, bem como solicitação apresentada pela Secretaria
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, as partes pactuam o
aumento de espaço para execução dos serviços do incubado,
objetivando assim, a alavancagem operacional. Sendo assim, o
espaço que atualmente conta com 25 m², passa a ter 50 m².
Conforme Decreto Municipal 8.783/2020 e memorando 355/2020 da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o valor a ser pago pela
incubada que era de (02 UFMs) mensais pela primeira sala, mais o
acréscimo da segunda sala com valor de (05 UFMs) mensais,
passando o valor mensal para (07 UFMs). Permanecem em plena
vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem
com o presente Termo. Pato Branco, 12 de março de 2021. Robson
Cantu - Prefeito. Eduardo Romani Panazzolo – Permissionário.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2021 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADO: FABIANO ROQUE DE ASSIS - MEI, CNPJ sob nº
32.768.184/0001-20.
OBJETO: Aquisição de Nota Fiscal de Produtor Rural, conforme
solicitação da Secretaria de Agricultura desta municipalidade.
VALOR: R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais).
DATA: 12 de Março de 2021.
Mangueirinha 12 de Março de 2021.
PUBLIQUE-SE
Setor de Licitações

130 Convênio Const de Escola B. Guarani

8.002,27

138 Contrução Ginásio de Esportes

B2

94.300,23

Publicações legais

304 Alienação de Bens Da Saúde
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333 Convenio Estruturação de Unidades de Atenção Especializada Saúde.
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BALANÇO PATRIMONIAL

-

10.579,77

338 Funasa - Fundação Nacional Da Saúde

-

61.236,76

339 Programa Estadual Qualificação Dos Conselhos Estadual Da Saúde
340 Programa Estadual Vigia Sus

Estado do Parana

371 Apsus - Programa de Qualificação Da Atenção Primária a Saúde

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

372 Reforma Da Unidade Esf - Barra Grande

Exercício: 2020

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota

Exercício
Atual

3.393,77

82.848,08

101.032,04

10.991,41
-

550,91
10.937,45
142.663,76

375 Assistência Farmacêutica - Faf Estado

26.906,67

30.191,91

484 Bloco de Custeio Saúde - Estado

60.220,96

69.844,25

493 Saúde - Emenda Parlamentar Schiavinato

Exercício
Anterior

3.398,80
-

374 Aquisição de Veículos - Apsus

Itapejara D'Oeste - Estado do Parana

131.125,87

336 Programa de Qualif Em Saúde - Vigiasus

Município: Itapejara D'Oeste

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

77.098,24

DIÁRIO
DO SUDOESTE
2.554,84
2.542,30
13 e 14 38.983,66
de março de 45.682,02
2021

303 Saúde - 15% Sobre Receita de Impostos

-

494 Bloco de Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde

189.013,37

469.277,45

ATIVO

495 Atenção Básica

-

-

Ativo Circulante

496 Mac - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

-

22,42

497 Vigilância Em Saúde

-

498 Assistência Farmacêutica

-

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

5.613.494,45

5.712.500,66

1.047.272,99

422.037,54

0,00

0,00

166.905,28

143.161,79

0,00

0,00

14.912,12

14.912,12

6.842.584,84

6.292.612,11

Ativo Não Circulante

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

2.686.269,56

TOTAL DO ATIVO

2.461.194,48

95.504,23

90.050,59

71.433.218,83

63.395.793,86

0,00

0,00

0,00

0,00

74.214.992,62

65.947.038,93

81.057.577,46

72.239.651,04

499 Gestão Do Sus
500 Bloco de Investimento Da Rede de Serviços Da Saúde
501 Alienação de Bens Móveis - Não Vinculado

55.988,84

37.672,48

26.314,49

507 Cosip - Contribuição de Ilumiação Pública (Art. 149-A - Cf)

10.484,35

1.896,67

510 Taxas - Exercício Poder de Polícia

17.006,44

8.670,41

511 Taxas - Prestação de Serviços

44.494,53

7.660,90

512 Cide (Lei 10866/04 - Art. 1º B)

533,25

8.518,27

517 Bloco de Investimento Estadual Da Saúde
518 Bloco de Investimento Na Rede de Serviços Públicos de Saúde
555 Sanepar - Compensação Financeira Ao Meio Ambiente Do Município
629 Operação de Crédito
748 Convênio Ect - Correios

107.507,33

107.507,33

0,00

0,00

259.609,18

123.932,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.037,10

120.980,95

395.153,61

352.421,22

224.068,83

289.580,42

270.588,93

27.220,47

18.293,66

18.262,68

2.773,24

2.606,15

106.114,08

274.155,89

9.228,85
-

840 Conselho Estadual Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente - Deliberação 062/2016

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

439,90
92.890,54

283.863,11

816 Ppas - Piso Paranaense de Assistência Social

Passivo Circulante

439,90
3.147,83

504 Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias

815 Incentivo a Família Paranaense

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

32.618,41

3.817,90
60.019,18

29.709,84

15.058,44

0,04

11.899,33

841 Conselho Estadual Dos Direitos Do Idoso - Deliberação 001/2017

-

-112,64

846 Programa Crescer Em Família - Cedca/Pr

-

5.501,17

847 Atenção As Familias Dos Adolescente Internados Por Medida Socioeducativa - Afai
848 Construção Quadra de Esportes - Contrato 843824/2017

37.003,81
-

852 Promoção Da Produção Vegetal Convênio Seab 26/2020

36.822,15
85.995,21

7.084,94

-

853 Produção Vegetal Convênio Seab 27/2020

1.328,82

-

854 Conv. Poço Linha São João Aguas Parana

45.107,45

-

855 Auxílio Financeiro Das Perdas Do Fpm

-

-

856 Auxilio Financeiro Lc 173/2020

-

-

Passivo Não Circulante

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

5.794.442,02

4.820.293,81

2.644.767,92

3.483.689,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,20

199,20

8.663.477,97

8.593.762,95

GOVBR CP - Contabilidade Pública

BALANÇO PATRIMONIAL
Município: Itapejara D'Oeste
Estado do Parana
Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
857 Aquis. Trator Agrícola - Convênio175/20 Seab

38.830,01

858 Aquisição de Veículo Sedu 258/2020

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.998.945,88

63.293.466,87

0,00

0,00

71.998.945,88

63.293.466,87

81.057.577,46

72.239.651,04

GOVBR CP - Contabilidade Pública
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Município: Itapejara D'Oeste

880 Contribuições e Legados de Entidades Não Gover. Eca/Fmdca

22.021,05

881 Apoio e Fortalec Do Cmdca - Fia - Resolução 084/2019

9.650,45

30.004,73

57.305,49

134.843,09

207.664,28

160.416,88

934 Bloco de Financiamento Da Proteção Social Básica - Suas
936 Gestão Do Sistema Único de Assistência Social - Suas

-

940 Bloco de Financiamento Da Gestão

18.980,94

941 Bloco de Financiamento Da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

ATIVO (l)

Nota

Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Total do Ativo

-

-

1017 Inexistente

-

-

1018 Custeio de Saúde - Portaria 1666/2020

-

-

1019 Covid 19 - Portaria 480/2020

-

-

1021 Covid-19 Incentivo Benefício Eventual

-

-

Exercício
Atual
5.621.923,97

Exercício
Anterior
5.720.930,18

1028 Covid 19 - Portaria 2222

75.435.653,49

66.518.720,86

1032 Covid 19 - Portaria 3008 - Odonto

81.057.577,46

72.239.651,04

1033 Investimento Odonto Covid 19

758.660,85

410.332,94

Saldo Patrimonial (l - ll)

8.787.410,91

8.717.695,89

9.546.071,76

9.128.028,83

71.511.505,70

63.111.622,21

638.683,34

3.983,46

-

37.007,64

-

-

-

25.844,10

-

-

-

-

-

12.907,95

1029 Covid 19 - Ministério Público Do Trabalho

-

-

1031 Covid 19 - Portaria 2994/2020

-

19.000,00

-

1.931,00

-

3.475,00

Superávit/Déficit do Exercício

Passivo Financeiro
Passivo Permanente
Total do Passivo

-

1016 Inexistente

1027 Covid 19 - Fortalecimento Das Equipes e Serviços

PASSIVO (ll)

20.777,09

-

1026 Covid 19 - Ações de Rastreamento e Monitoramento

Exercício: 2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

10.331,91

1015 Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei Nº 13.885/2019

1025 Covid 19 - Saúde/Educação

Itapejara D'Oeste - Estado do Parana

9.603,07

29.361,19

883 Em. Parl. Leandre Sigtv

1024 Covid 19 - Lc 173/2020 Auxilio Financeiro Saúde e Social

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

18.603,84

882 Atenção Crianças e Adolesc Fia - Resolução 89/2019

1023 Covid 19 - Fundo Estadual de Saúde

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

-

153.208,87

1022 Covid-19 Social Federal

Estado do Parana

-

-

859 Execução de Calçamento - Emenda Schiavinato

Patrimonio Líquido
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4.863.263,12

5.310.597,24

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. .
Itapejara D'Oeste - Estado do Parana
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Nota

Exercício: 2020
Exercício
Anterior

Exercício
Atual

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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O Balanço Patrimonial em questão evidencia a situação patrimonial do Município de Itapejara d’Oeste referente o exercício de 2020.
Nota 1 - Pode-se observar que no Ativo Circulante, o município encerrou o ano com um saldo de R$ 5.613.494,45 em bancos, os quais
correspondem a recursos livres e vinculados. Nos Créditos a Curto Prazo o saldo foi de R$ 1.047.277,99 que correspondem aos créditos tributários
e não tributários, como: IPTU, ISS, taxas e COSIP.
Nota 2 – No Ativo Não Circulante, o valor de R$ 2.686.269,56 corresponde ao Realizável a Longo Prazo, que inclui os valores de IPTU, ISS, taxas e
outros créditos inscritos em dívida ativa. O saldo de R$ 95.504,23 observado nos investimentos, refere-se às participações em consórcios públicos,
como no SAMU e na CONIMS. E o valor de R$ 71.433.218,83 refere-se ao valor do Imobilizado, que corresponde aos bens móveis, imóveis e bens
de domínio público.
Nota 3 – O valor de R$ 395.153,01 evidenciado no Passivo Circulante, compreende obrigações com pessoal, empréstimos, fornecedores e demais
obrigações a curto prazo. Já o valor de R$ 8.663.477,97 no Passivo Não Circulante abrange financiamentos longo prazo, precatórios e demais
obrigações a longo prazo.
Nota 4 – O saldo de R$ 71.998.945,88 refere-se aos superávits acumulados.
As demonstrações contáveis apresentadas foram elaboradas de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, como também
foram observadas as normas e legislações, que englobam a Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, as Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor
Público, a Lei de Finanças Públicas 4.320/56, instruções do Tribunal de Contas do Paraná, entre contras vigentes.

Município: Itapejara D'Oeste

______________________________________
AGILBERTO LUCINDO PERIN 225.664.810-91
Prefeito Municipal

Estado do Parana
Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

______________________________________
ANA MARIA CORTUNG CRC PR 072160/O-4
Contadora Municipal

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Itapejara D'Oeste - Estado do Parana
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)
Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS
0 Recursos Ordinários (Livres)
94 Retenções Em Caráter Consignatório
101 Fundef 60%
102 Fundef 40%

Nota

Exercício
Atual

GOVBR CP - Contabilidade Pública

Exercício
Anterior

2.493.631,01
104.658,20
-

2.208.751,40
100.396,32
-

103 Educação 10% Sobre Transferências Constitucionais

2.688,80

104 Educação 25% Sobre Impostos

4.384,65

17.238,94

27,98

10.744,46

113.677,72

4.545,30

1.030,94

438,94

105 Alienação de Bens Da Educação
107 Salário Educação
113 Pdde - Programa Dinheiro Direto Na Escola
122 Pnate - Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Do Escolar

-

12.794,65

-

123 Pete - Programa Estadual de Transporte Escolar

29.993,73

126 Fnde - Pnaep Pnae Pnaec Pnaef

29.902,82

-

8.002,27

-

130 Convênio Const de Escola B. Guarani
138 Contrução Ginásio de Esportes
303 Saúde - 15% Sobre Receita de Impostos
304 Alienação de Bens Da Saúde
333 Convenio Estruturação de Unidades de Atenção Especializada Saúde.
GOVBR CP - Contabilidade Pública
336 Programa de Qualif Em Saúde - Vigiasus
338 Funasa - Fundação Nacional Da Saúde
339 Programa Estadual Qualificação Dos Conselhos Estadual Da Saúde
340 Programa Estadual Vigia Sus

94.300,23

Emitido em: 12/03/2021 08:40:17

-

77.098,24
131.125,87

2.554,84

2.542,30

38.983,66

45.682,02

Emitido em: 12/03/2021 08:40:17

-

10.579,77

-

61.236,76

3.398,80

3.393,77

82.848,08

101.032,04

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2021 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADO: S. L. BIRCK & CIA LTDA, CNPJ sob nº
07.184.927/0001-78.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de
01(uma) bomba trifásica para poços artesianos para a escola da
Canhada Funda e 01(uma) monofásica para a escola da Invernada
do Nardo, a pedido as Secretaria de Obras Públicas, planejamento
e projetos desta municipalidade.
VALOR: R$ 8.349,00 (Oito mil, trezentos e quarenta e nove
reais).
DATA: 12 de Março de 2021.
Mangueirinha 12 de Março de 2021.
PUBLIQUE-SE
Setor de Licitações

01

DIÁRIO DO SUDOESTE
13 e 14 de março de 2021
02

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 (Processo Licitatório 06/2021)
De acordo com o parecer jurídico e em concordância com a ata de Sessão Eletrônica de abertura do procedimento

03

nº 06/2021, que teve como objeto o Registro de preços para futuras

aquisições de pneus, para veículos e máquinas da frota municipal, conforme quantidades, especificações e condições
descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que
seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das empresas fornecedoras em seus itens e valore abaixo descrito:
FORNECEDOR: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA–EPP - CNPJ 20.063.556/0001-34.
VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO
QTDE. UNID. MARCA/MODELO
R$
ITEM R$
Pneu 14.9.24 - 12 Lonas (índice de carga e
velocidade), com selo DO INMETRO.
27
SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD
4
Unid.
SpeedWay R1
2.533,99
10.135,96
YEAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR
QUALIDADE
Pneu 16X6.50-8 - (índice de carga e
velocidade), com selo DO INMETRO.
36
6
Unid.
BKT
802,99
4.817,94
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
PIRELLI,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
PNEU 24X1200 12MHS Pneu Traseiro
(índice de carga e velocidade), com selo DO
38
INMETRO.
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
4
Unid.
BKT
1.199,99
4.799,96
CARLISLE TURF-MASTER, EQUIVALENTE
OU DE MELHOR QUALIDADE.
VALOR HOMOLOGADO DO FORNECEDOR: R$ 19.753,86

22

ITEM

FORNECEDOR: IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI – EPP – CNPJ: 03.805.667/0001-50.
VALOR UNIT.
ITEM
DESCRIÇÃO
QTDE. UNID. MARCA/MODELO
R$
Pneu 175.70-14, capacidade técnica 88T
(índice de carga e velocidade), de
conformidade com a portaria nº. 5-RTQ
Kelly Edge
10
041 e certificado do INMETRO. SUGESTÃO
12
Unid.
310,00
Touring
DE MARCAS: PIRELLI, BRIDGESTONE,

11

12

14

15

18

21

23

24

28

29

31

32

40

GOOD YEAR, EQUIVALENTE OU DE MEHOR
QUALIDADE.
Pneu 175-65 -R15, tipo estrutura radial,
(índice de carga normal 82), carga por
pneu (kg) 475, largura mínima da secção
177 mm, Diâmetro externo mínimo 584
mm, constituido por elastômetro, produto
textil, aço, banda de rodagem borracha,
alta resistência, ombro revestimento
interno, talão, flancos mistura borracha,
alta
flexibilidade,
sulcos,
carcaça,
caracteristicas adicionais sem câmara e
cintura
profundidade
mínima
de
conformidade com a portaria INMETRO nº.
5-RTQ 041, com certificado do INMETRO.
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
PIRELLI,
BRIDGESTONE,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 185-65 -R14, (índice de carga normal
88), capacidade de carga por pneu (kg)
560, largura mínima da secção 189 mm,
diâmetro externo mínimo 621 mm,
constituido por elastômetro, produto textil,
aço, banda de rodagem borracha, alta
resistência, ombro revestimento interno,

talão, flancos mistura borracha, alta
flexibilidade,
sulcos,
carcaça,
caracteristicas adicionais sem câmara e
cintura
profundidade
mínima
de
conformidade com a portaria INMETRO nº.
5-RTQ 041, com certificado do INMETRO.
PIRELLI,
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
BRIDGESTONE,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 185.70-14, radial, capacidade técnica
88T (índice de carga e velocidade), com
selo e portaria do INMETRO nº. 5-RTQ 041.
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
PIRELLI,
BRIDGESTONE,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 195/55-R16, (índice de carga e
velocidade) com selo e portaria do
INMETRO.
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
PIRELLI, BRIDGESTONE, GOOD YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 205.75-R-16, radial liso, 106/104R
(índice de carga e velocidade), com selo do
INMETRO nº. 5-RTQ 041. SUGESTÃO DE
MARCAS: PIRELLI, BRIDGESTONE, GOOD
YEAR, EQUIVALENTE OU DE MEHOR
QUALIDADE.
Pneu 275.80/22.5, radial liso, misto,
149/146L (índice de carga e velocidade)
suporta 3.250 kg, espessura mínima da
borracha 20,6 mm de conformidade com a
portaria inmetro nº. 5-RTQ 041, com selo
do INMETRO. SUGESTÃO DE MARCAS:
PIRELLI,
GOOD
YEAR,
FIRESTONE,
CONTINENTAL, EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE.
Pneu 295/80r-22,5, borrachudo, radial,
misto, 16 lonas, suporta 3.550 kg a 120
km/h, espessura mínima da borracha 21,5
mm, 152/148M 149/146L (índice de carga
e velocidade), conformidade com a portaria
inmetro nº. 5-rtq 041, com selo do
INMETRO.
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
PIRELLI,
GOOD
YEAR,
FIRESTONE,
CONTINENTAL, EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE.
Pneu 295/80-22,5 liso, radial, misto, 16
lonas, suporta 3.550 kg a 120 km/h,
espessura mínima da borracha 14,2 mm,
152/148M, (índice de carga e velocidade),
conformidade com a portaria inmetro nº. 5rtq 041, com selo do INMETRO. SUGESTÃO
DE MARCAS: PIRELLI, GOOD YEAR,
FIRESTONE, CONTINENTAL, EQUIVALENTE
OU DE MELHOR QUALIDADE.
Pneu 185/65-R-15, radial, liso, (índice de
carga e velocidade), capacidade ténica 88T,
de conformidade com a portaria do
INMETRO nº 5-RTQ 041. SUGESTÃO DE
MARCAS:
PIRELLI,
GOOD
YEAR,
FIRESTONE, CONTINENTAL, EQUIVALENTE
OU DE MELHOR QUALIDADE.
Pneu 175/65-R-14, radial, liso, (índice de
carga e velocidade 82), carga por pneu (kg)
475, largura mínima da secção 177 mm,
diâmetro externo mínimo 584 mm,
constituido por elastômetro, produto textil,
aço, banda de rodagem borracha alta
resistência, ombro, revestimento interno,
talão, flancos mistura borrachas, alta
flexibilidade,
sulcos,
carcaça,
caracteristicas adicionais sem câmara e
cintura,
profundidade
mínima
de
comformidade com a portaria do INMETRO
nº. 5-RTQ 041. SUGESTÃO DE MARCAS:
PIRELLI,
GOOD
YEAR,
FIRESTONE,
CONTINENTAL, EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE.
PNEU 195-60 R15 radial, Liso (índice de
carga e velocidade), capacidade técnica
91V, de conformidade com a portaria do
INMETRO nº. 5-RTQ 041. SUGESTÃO DE
MARCAS:
PIRELLI,
GOOD
YEAR,
FIRESTONE, CONTINENTAL, EQUIVALENTE
OU DE MELHOR QUALIDADE.
PNEU 195-65 R15 radial, Liso (índice de
carga e velocidade), de conformidade com
a portaria do INMETRO nº. 5-RTQ 041.
SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD
YEAR,
FIRESTONE,
CONTINENTAL,
EQUIVALENTE
OU
DE
MELHOR
QUALIDADE.
Pneu 265-70-16 112S (índice de carga e
velocidade), com selo DO INMETRO.
SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD
YEAR,
FIRESTONE,
CONTINENTAL,
EQUIVALENTE
OU
DE
MELHOR
QUALIDADE.

9

20

34

37

39

VALOR TOTAL
ITEM R$

3.720,00

02

35

Unid.

GOODYEAR –
G386

1.998,00

11.988,00

B3

20

Unid.

Goodyear
Assurance

340,00

Unid.

Goodyear
Assurance Maxlife

ITEM

4

6.800,00

13
375,00

11.250,00

16

12

Unid.

Goodyear
Assurance Maxlife

12

Unid.

Goodyear
Efficientgrip
Performance

4

Unid.

Goodyear
Marathon II

16

20

Unid.

Unid.

Goodyear G386

Kelly MSD II

17

305,00

3.660,00

385,00

4.620,00

500,00

2.000,00

1.900,00

2.000,00

30.400,00

19

25

40.000,00
26

30

10

Unid.

Kelly MSA II

1.900,00

19.000,00

Unid.

GOODYEAR –
ARMOR MAX MSD

2.040,00

40.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 13, DE 12 DE MARÇO DE 2021.
8

Unid.

GOODYEAR –
G386

1.799,00

14.392,00

20

Unid.

GOODYEAR –
ARMOR MAX MSD

1.950,00

39.000,00

DESCRIÇÃO

4

Unid.

GOODYEAR –
KELLY EDGE SUV

499,00

1.996,00

2

Unid.

GOODYEAR- ALL
WEATHER

5.000,00

10.000,00

QTDE. UNID.

Pneu 12.4/24, 12 lonas, com portaria e selo
do INMETRO - TRATOR. SUGESTÃO DE
MARCAS:
PIRELLI,
FIRESTONE,
EQUIVALENTE
OU
DE
MELHOR
QUALIDADE.
Pneu 17.5/25, 12 Lonas, com portaria e
selo do inmetro. SUGESTÃO DE MARCAS:
PIRELLI, FIRESTONE, EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE.
Pneu 12.5.80/18, comum, 12 lonas, com
portaria e selo do INMETRO. SUGESTÃO DE
MARCAS:
PIRELLI,
FIRESTONE,
EQUIVALENTE
OU
DE
MELHOR
QUALIDADE.
Pneu 1400/24 16 lonas, com selo e portaria
do INMETRO. SUGESTÃO DE MARCAS:
PIRELLI, FIRESTONE, EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE
Pneu 185-R-14, 85T (índice de carga e
velocidade 102R), capacidade de carga 850
km a velocidade de 170 km/h, largura
mínima da secção 188 mm, diâmetro
externo mínimo 650 mm, profundidade do
sulco 9,6 mm. Conformidade com a
portaria INMETRO nº. 5-RTQ 041, com
certificado do INMETRO. SUGESTÃO DE
MARCAS: PIRELLI, BRIDGESTONE, GOOD
YEAR, EQUIVALENTE OU DE MEHOR
QUALIDADE
Pneu 19.5 L/24, comum, 12 lonas, carga
mínima 2.120 kg. À velocidade de 10 km/h,
largura mínima de secção sem carga 495
mm, diâmetro externo 1.339mm. com selo
do INMETRO. SUGESTÃO DE MARCAS:
PIRELLI, BRIDGESTONE, GOOD YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 205.70-R-15, radial liso, 106/104R
(índice de carga e velocidade), com selo do
INMETRO nº. 5-RTQ 041. SUGESTÃO DE
MARCAS: PIRELLI, BRIDGESTONE, GOOD
YEAR, EQUIVALENTE OU DE MEHOR
QUALIDADE.
Pneu
215/75.17,5,
radial
liso,
misto,126/124K (índice de carga e
velocidade), suporta 1.700 kg 12 lonas,
espessura mínima da borracha 13.5 mm
em conformidade com portaria e selo do
INMETRO nº. 5-RTQ 041. SUGESTÃO DE
MARCAS:
PIRELLI,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE
OU
DE
MELHOR
QUALIDADE.
Pneu 225/65-R-16, radial, liso, índice de
carga e velocidade 112, carga por pneu
(kg) 1120, largura mínima da secção 245
mm. Diâmetro externo mínimo 698 mm.
Constituido por elastômetro, produto textil,
aço, banda de rodagem borracha alta
resistência, ombro, revestimento interno,
talão, flancos mistura borracha alta
flexibilidade,
sulcos,
carcaça.
Caracteristicas adicionais sem câmara e
cintura,
profundidade
mínima
de
conformidade com a portaria do INMETRO
5-RTQ 041, com Certificado do INMETRO.
SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD
YEAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR
QUALIDADE.
Pneu 18.4.30 - 12 Lonas (índice de carga e
velocidade), com selo DO INMETRO.
SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD
YEAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR
QUALIDADE.
Pneu 195/75-16, radial, liso, (índice de
carga e velocidade), de conformidade com
a portaria do INMETRO nº. 5-RTQ 041.
SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD
YEAR,
FIRESTONE,
CONTINENTAL,
EQUIVALENTE
OU
DE
MELHOR
QUALIDADE.

MARCA/MODELO

Unid.

Goodyear Eagle
Sport

315,00

7.560,00

16

Unid.

Kelly Edge
Touring

1.600,00

3.200,00

§ 2º A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação
não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros
para a comissão no período subsequente.

2

Unid.

2

Unid.

WESTLAKE
CB716W 16L

3.350,00

6.700,00

Art. 3º Autorizar o Presidente da Comissão Permanente de Licitação
assinar os Editais de Licitação.

6

Unid.

WESTLAKE EL53

1.435,00

8.610,00

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Portaria nº 19, de 8 de abril de 2020.

10

Unid.

WESTLAKE G2/L2
16L

2.400,00

24.000,00

Gabinete da Presidência, aos 12 dias do mês de março de 2021.
Joecir Bernardi
Presidente
16

6

12

Unid.

Unid.

Unid.

WESTLAKE H188
102/100R

WESTLAKE R4 12L

WESTLAKE H188
106/104R

290,00

Kelly Edge Sport

350,00

5.600,00

16

Unid.

Goodyear
Efficientgrip
Performance

315,00

5.040,00

4

Unid.

Kelly Edge SUV

600,00

2.400,00

VALOR HOMOLOGADO DO FORNECEDOR: R$ 144.090,00
VALOR TOTAL
ITEM R$
5.180,00

4

Unid.

WESTLACKR 16PR
L-3 TL

6.850,00

27.400,00

8

Unid.

DUELINTE DS8

1.299,00

10.392,00

4

Unid.

FORERANNER 12PR
R1

6.609,00

26.436,00

2

Unid.

BKT 306

1.018,00

2.036,00

4

Unid.

BKT 306

895,00

3.580,00

VALOR HOMOLOGADO DO FORNECEDOR: R$ 75.024,00

20

Unid.

GOODYEAR –
ARMOR MAX MSD

2.040,00

40.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ

4.640,00

PORTARIA Nº 14, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

3.280,00

420,00

19.680,00

5.040,00

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no
art. 31, XXX, da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014 (Regimento Interno),
CONSIDERANDO a nova estrutura organizacional, administrativa e de
pessoal da Câmara Municipal, estabelecida pela Lei nº 5.060, de 8 de dezembro de
2017,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear a servidora Bárbara Santos Klein Librelato, ocupante
do cargo de Contador, como coordenadora do Departamento Contábil.

30

Unid.

WESTLAKE CM988

920,00

27.600,00

Art. 2º Revoga-se o inciso III, do art. 1º, da Portaria nº 10, de 11 de
janeiro de 2018.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, ao 12 dias do mês de março de 2021.

20

Unid.

WESTLAKE SC28
112/110R

570,00

Joecir Bernardi
Presidente

11.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 15, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

2

24

Unid.

Unid.

MAGGION
FRONTEIRA 12L

3.600,00

WESTLAKE H188
107/105R

460,00

7.200,00

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais:
Considerando o disposto contido na alínea “a”, do inciso XXX, do artigo
31 da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014 (Regimento Interno);

11.040,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R$ 486.153,86
(Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil e Cento e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos).

2.040,00

Unid.

§ 1º Exercerá a Presidência da Comissão Permanente de Licitação o
servidor Rodrigo Sartor Mayer.

MGGION
FRONTIEIRA10L

Bom Sucesso do Sul, 12 de Março de 2021.

255,00

I - Bárbara Santos Klein Librelato;
II - Matheus Moraes Costa;
III - Paulo Cesar Dias;
IV - Rodrigo Sartor Mayer, e
V - Ronaldo Roldão.

VALOR TOTAL
ITEM R$

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal
8

R E S O L V E:

VALOR UNIT.
R$

VALOR HOMOLOGADO DO FORNECEDOR: R$ 129.110,00

24

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no artigo 31,
incisos II e XXI, da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014 (Regimento Interno) e no
artigo 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

Art. 1º Nomear os membros da Comissão Permanente de Licitação do
Poder Legislativo do Município de Pato Branco:

FORNECEDOR: FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI - ME– CNPJ: 17.234.948/0001-04

8

30

20

Edição nº 7846

VALOR HOMOLOGADO DO FORNECEDOR: R$ 118.176,00

6

FORNECEDOR: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI – EPP – CNPJ: 17.092.175/0001-79.
VALOR UNIT.
VALOR TOTAL
ITEM
DESCRIÇÃO
QTDE. UNID. MARCA/MODELO
R$
ITEM R$
Pneu
1.100/22, radial,
liso,
misto,
151/148K
(ÍNDICE
DE
CARGA
E
VELOCIDADE),com portaria do INMETRO
Nº. 5-RTQ 041, e selo de certificado do
GOODYEAR –
01
INMETRO. Suporta 3.550 Kg. Velocidade
6
Unid.
1.998,00
11.988,00
G386
110 KM/H, espessura miníma da borracha
14,9 MM. SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI,
BRIDGESTONE,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 1000/20, radial 16 lonas borrachudo,
misto, 146/143K (ÍNDICE DE CARGA E
VELOCIDADE), com certificado e selo do
INMETRO. Suporta 3000 Kg. Velocidade
110 KM/H. Espessura miníma da borracha
20,6. SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI,
BRIDGESTONE,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.

33

5

FORNECEDOR: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA – EPP – CNPJ: 01.795.704/0001-60.
VALOR UNIT.
ITEM
DESCRIÇÃO
QTDE. UNID. MARCA/MODELO
R$
Pneu 14.9/28, 12 lonas, com selo e Portaria
MALHOTRA 12PR
do INMETRO. SUGESTÃO DE MARCAS:
7
2
Unid.
2.590,00
R1
PIRELLI, FIRESTONE, EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE
Pneu 20.5/25, 16 lonas, com selo e portaria
do INMETRO. SUGESTÃO DE MARCAS:
PIRELLI, FIRESTONE, EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE
Pneu 235-45-19, 95HM+S (índice de carga
e velocidade), com selo do INMETRO.
SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD
YEAR, SCORPION, EQUIVALENTE OU DE
MEHOR QUALIDADE.
Pneu 23-1-26, comum, com 12 lonas,
índice de carga e velocidade 141),
velocidade A6, profundidade de sulcos no
mínimo de 25mm, código de aplicação R 2
com certificado pelo DO INMETRO e normas
da ABNT vigentes. SUGESTÃO DE MARCAS:
PIRELLI, BRIDGESTONE, GOOD YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 22X9.50-12 - (índice de carga e
velocidade), com selo DO INMETRO.
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
PIRELLI,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
PNEU 13X6,50 - 6-4,50 Pneu Dianteiro
(índice de carga e velocidade), com selo DO
INMETRO.
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
CARLISLE TURF-MASTER, EQUIVALENTE
OU DE MELHOR QUALIDADE.

6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ.

licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico

VELOCIDADE),com portaria do INMETRO
Nº. 5-RTQ 041, e selo de certificado do
INMETRO. Suporta 3.550 Kg. Velocidade
110 KM/H, espessura miníma da borracha
14,9 MM. SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI,
BRIDGESTONE,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 1000/20, radial 16 lonas borrachudo,
misto, 146/143K (ÍNDICE DE CARGA E
VELOCIDADE), com certificado e selo do
INMETRO. Suporta 3000 Kg. Velocidade
110 KM/H. Espessura miníma da borracha
20,6. SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI,
BRIDGESTONE,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 1000/20, radial 16 lonas liso, misto
146/143K
(ÍNDICE
DE
CARGA
E
VELOCIDADE), com portaria e selo do
INMETRO. Suporta 3000KG velocidade 110
KM/H, espessura miníma da borracha 14,2
MM. SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI,
BRIDGESTONE,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.
Pneu 275.80/22.5, borrachudo, radial,
misto 149/146L (índice de carga e
velocidade), suporta 3.250 kg, espessura
mínima da borracha 20,6 mm de
conformidade com a portaria inmetro nº. 5rtq 041, com selo do INMETRO. SUGESTÃO
DE MARCAS: PIRELLI, GOOD YEAR,
FIRESTONE, CONTINENTAL, EQUIVALENTE
OU DE MELHOR QUALIDADE.
Pneu 255.75/15, 109/105S, (índice de
carga e velocidade) com selo do INMETRO.
SUGESTÃO DE MARCAS: PIRELLI, GOOD
YEAR,
FIRESTONE,
CONTINENTAL,
EQUIVALENTE
OU
DE
MELHOR
QUALIDADE.
Pneu 23.1/30, 12 lonas, (índice de carga e
velocidade) com selo do INMETRO.
SUGESTÃO
DE
MARCAS:
PIRELLI,
BRIDGESTONE,
GOOD
YEAR,
EQUIVALENTE OU DE MEHOR QUALIDADE.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ATA DE ABERTURA DE EMVELOPE E
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA
RESPIVITA CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
LTDA
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019
Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2021, às 14h31min, 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
199/2021, que subscrevem a presente Ata ao final, para certificarem a
proposta e a documentação de habilitação da empresa: RESPIVITA
CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA, CNPJ
15.086.201/0001-20, referente ao edital de Chamamento Público nº
03/2019, 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. Dessa forma, foi enviado memorando solicitando visita “in
loco” e Parecer Técnico aos membros da Portaria nº 411/2020, a fim
de que seja verificada a capacidade instalada da empresa: RESPIVITA
CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA, CNPJ
15.086.201/0001-20. 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
RESPIVITA CLINICA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA,
CNPJ 15.086.201/0001-20. Após o recebimento do relatório de visita
técnica a documentação da empresa será enviada para contratação.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão,
que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes da
sessão. Edna Cristina Martins Lopes – Presidente da Comissão
Especial de Chamamento Público; Maristela Mallmann; Sandra Maria
Palaro; Sabrina Psendziuk Rigon e Marta Lemes de Souza –
Membros.
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 16/2021. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 29 de março de 2021, às 09:00 (nove)
horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
DESARMADA PARA EVENTOS MUNICIPAIS. Valor máximo estimado: R$ 22.078,00. Gênero: Serviços. 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.

Considerando que o Sistema de Informação Municipal de
Acompanhamento Mensal (SIM-AM), desenvolvido pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, requer a indicação de responsáveis pelas informações, geração e
transmissão de dados das operações e movimentações relativas aos exercícios
financeiros,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear os servidores abaixo indicados, para responderem pela
alimentação dos respectivos dados ao SIM-AM, junto ao sistema do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná:
MÓDULO
Contabilidade
Contratos
Frotas
Licitação
Mural de Licitação
Obras
Patrimônio
SIAP

RESPONSÁVEL
Bárbara Santos Klein Librelato
Ronaldo Roldão
Paulo Cesar Dias
Rodrigo Sartor Mayer
Rodrigo Sartor Mayer
Bárbara Santos Klein Librelato
Paulo Cesar Dias
Bárbara Santos Klein Librelato

Art. 2º Os dados referentes ao ordenamento de empenhos ficam sob a
responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Portaria nº 31, de 12 de setembro de 2019.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pato Branco, aos 12
dias do mês de março de 2021.
Joecir Bernardi
Presidente

DECRETO N° 31/2021
12/03/2021
SÚMULA: Reajuste na Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública no Município de
Mariópolis.
Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e
considerando a Lei Municipal 20/2003,
DECRETA:
Art. 1° - Fica reajustado em 5,20% (cinco vírgula vinte) por cento a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública do
Município de Mariópolis, para o exercício 2021, conforme a Lei Municipal 20/2003.
Art 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, 12 de março de 2021.
Mario Eduardo Lopes Paulek
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ.
DECRETO Nº 7592, de 12 de março de 2021. Aprova o Protocolo de Atendimento
Para Entrega de Alimentos aos alunos da rede municipal de ensino. 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.

HOMOLOGAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Nº 4/2021
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na
modalidade Pregão, tipo Menor Preço Item - Serviços nº 4/2021, de 03/02/21, e após expirado o prazo recursal, eu
Edson Luiz Cenci, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe,
inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):
Empresa(s)
Valor Total – R$
CLAUDIOMIRO GOTARDO EIRELI
92.085,60
DANIELA TRES - ME
116.356,50
DONIA RUTKOWSKI EIRELI
138.575,42
TRANS HELLEN TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
135.790,56
TOTAL HOMOLOGADO
482.808,08
Que apresentaram os Menores Preços por Item.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.
É A DECISÃO.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 24/02/21.
Edson Luiz Cenci
Prefeito
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Edição nº 7846
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 196
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art.47, inciso XXIII, art. 62, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica Municipal e art. 5º da Lei nº 5.248, de 28 de
novembro de 2018,
CONSIDERANDO:
O contido o contido no Memorando nº 03/2021 de 26 de janeiro de 2021 do Departamento
Municipal de Trânsito – DEPATRAN,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear membros para compor o Conselho Diretor do Fundo Municipal de Trânsito FUMTRAN, conforme segue:
I.
Coordenador
Vladimir José Ferreira
Representante da Secretaria de Engenharia e Obras
II.
Membros
a)
Marinês Boff Gerhardt
Representante do Departamento Municipal de Trânsito - DEPATRAN
b)Mauro José Sbarain
Representante da Secretaria de Administração e Finanças
c)Jaqueline Luciane Sandri Kessler
Representante da Procuradoria do Município
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se, Gabinete do Prefeito de Pato Branco, 27 de janeiro de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 411

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

XIII.

XIV.

DIÁRIO DO SUDOESTE
13 e 14 de março de 2021

Publicações legais

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art.47, inciso XXIII, art. 62, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica Municipal e com base nas
Leis Municipais nº 3.338, de 09 de março de 2010, nº 3.432, de 12 de agosto de 2010 e nº 3.447, de 10 de
setembro de 2010,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDDCA, conforme segue:
REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES
NÃO-GOVERNAMENTAIS DA SOCIEDADE CIVIL
União das Associações de Moradores dos Bairros de Pato Branco/PR
Titular: Marilene Debastiani Colla
Suplente: Vitor Debastiani Valler
Associação de Handebol de Pato Branco - AHPB
Titular: Patricia Danieli Horn
Suplente: Valquiria Nezi
Conselho Regional de Psicologia do Paraná – CRP/PR
Titular: Gabriela Frigotto Zorzan
Suplente: Sarah Cristina Kusma da Luz
NUCRESS Pato Branco – Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região
Titular: Rosa Maria Pelegrini
Suplente: Ivana Aparecida Weissbach Moreira
Remanso da Pedreira - REMAP
Titular: Claudia Mohr
Suplente: Nathana Vargas
Fundação Patobranquense do Bem-Estar - FUNDABEM

Titular: Flávia Marçola Osinski
Suplente: Mayara Compagnoni
Associação Colosso da Baixada – Escola de Futebol
Titular: Luiz Carlos da Silva Filho
Suplente: Sandra Marisa Guérios
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
Secretaria de Administração e Finanças
Titular: Sivonei Delgado da Conceição
Suplente: Marcia Cristina Flyssak
Secretaria de Educação e Cultura
Titular: Rosangela Caldart
Suplente: Bianca Bett Rech
Departamento de Cultura
Titular: Daiane Cristina Carneiro
Suplente: Natan Bertol
Secretaria de Esporte e Lazer
Titular: Michel Lino Vieiro
Suplente: Willian Antonio Pires
Secretaria de Saúde
Titular: Danieli Foscarini
Suplente: Angela Crestina Merlo
Secretaria de Assistência Social
Titular: Helena de Fátima Soares Ribas
Suplente: Márcia Helena Granzotto
Secretaria de Planejamento Urbano
Titular: Marinete da Luz Teixeira
Suplente: Emerson Carlos Michelin

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021
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 26 (vinte e seis) de Março de 2021, às 14h:00min (quatorze)
horas, tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada na comercialização de equipamentos de informática destinados a
informatização da Unidade Municipal de Saúde de Itapejara D’Oeste- PR.
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 14h00min
(quatorze) horas do dia 26 (vinte e seis) de Março de 2021.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N°
005/2021, 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, 08 (oito) de Março de 2021.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2021
Espécie: Extratos dos Contratos Pregão 04/2021. Objeto: Contratação de Serviços de Transporte Escolar
Municipal e Transporte para Atividades Correlatas às Secretarias de Educação, Cultura e Esportes,
Administração, Assistência Social e Saúde. Fundamento Legal: Lei 10520/02. Elementos de despesa
(1523/F000 – 0938/F504), (1270/F104 – 1271/F107 – 1272/F120 – 1273/F121), (0715/F000 – 0716/F504),
(1783/F303) e (1526/F000). Data da assinatura: 24/02/2021. Prazos: O Prazo de execução e vigência do
contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura. Contratante: Município de Chopinzinho.
Contrato nº 12/2021. Contratada: TRANS HELLEN TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. Valor Total:
R$ 135.790,56; Contrato nº 13/2021. Contratada: DANIELA TRES - ME. Valor Total: R$ 116.356,50; Contrato nº
14/2021. Contratada: CLAUDIOMIRO GOTARDO EIRELI. Valor Total: R$ 92.085,60; Contrato nº 15/2021.
Contratada: DONIA RUTKOWSKI EIRELI. Valor Total: R$ 138.575,42. Edson Luiz Cenci, Prefeito.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2021 – Pregão Presencial nº 05/2021 – Contratante: Município de
Coronel Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Detentora: ODONTO TEC LTDA, CNPJ nº
01.660.742/0001-06. Objeto: registro de preços, para futura e eventual prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos médicos, laboratoriais, hospitalares e odontológicos das unidades
administradas pela secretaria municipal de saúde de Coronel Vivida. Valor total estimado R$ 102.900,00.
Prazo: 12 meses, 10.03.2021 a 09.03.2022. Coronel Vivida, 09 de março de 2021. Anderson Manique
Barreto, Prefeito.

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ.
Edital nº. 070/2021 de 12/03/2021 – Concurso Público nº. 118/2016 Publicação nº. 001/2016 de 09/06/2016
Súmula: Exclusão da Candidata convocada através do Edital nº. 069/2021 de 10/03/2021.
Edital nº. 071/2021 de 12/03/2021 – 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.

Classifi
cação

1

12º

Nome do Candidato

VANESSA COSTELLA

Nº. Inscrição

Lotação Funcional

45800314

Secretaria Municipal de Saúde

A publicação na íntegra do(s) ato(s) 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.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portarias nº 203 de 27
de março de 2019 e demais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 12 de março de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.720, DE 11 DE MARÇO DE 2021
Altera dispositivos a Lei nº 3.598, de 26 de maio de 2011, que
instituiu a Lei Geral do Transporte Público do Município de Pato
Branco, estabelece normas gerais e específicas.
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Vetado
Art. 2º O art. 130 da Lei nº 3.598, de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 130. No transporte escolar com mais de 5 (cinco) estudantes com idade até 6 (seis) anos,
em ônibus ou micro-ônibus, é obrigatória a presença de uma pessoa para acompanhamento dos
estudantes, denominado monitor.
Parágrafo único. Fica o Autorizatário obrigado cadastrar o "monitor" junto ao Depatran, devendo
o mesmo estar regularizado com a leis trabalhistas para a contratação.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Lei é de autoria dos Vereadores Claudemir Zanco, Fabricio Preis de Mello, Januário
Koslinski, Joecir Bernardi, Marco Antonio Augusto Pozza, Moacir Gregolin, Rodrigo José Correia, Ronalce Moacir
Dalchiavan e Vilmar Maccari .
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 11 de março de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.879, DE 11 DE MARÇO DE 2021
Altera dispositivos do Decreto Municipal nº 8.598,
de 11 de dezembro de 2019.
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 47, II, na forma do art. 62, I, “o”, da Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º O art. 4º do Decreto Municipal 8.598, de 11 de dezembro de 2019, passa a viger com a
seguinte redação:
“Art. 4º Os cartões do Estacionamento Regulamentado Estar, terão prazo indeterminado para sua
utilização.
§ 1º Os detentores de cartões, intactos, poderão a seu critério, fazer a substituição dos cartões junto ao
DEPATRAN, pelo mesmo número de créditos no sistema eletrônico;”
Art. 2º O inciso I do art. 6º do Decreto Municipal 8.598, de 11 de dezembro de 2019, passa a
viger com a seguinte redação:
“Art. 6º (...)
I.Será emitida Tarifa de Pós Utilização, para que o infrator efetue o pagamento ou débito do crédito
através de seu aplicativo, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento
da notificação. A regularização da tarifa de Pós Utilização, poderá ocorrer pelo aplicativo debitando dos
créditos válidos, com os Agentes de Trânsito, no DEPATRAN e nos pontos de vendas conveniado;”
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 11 de março de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 004/2021
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
com base no art. 84, da Lei Complementar Municipal nº 001, de 17 de dezembro de 1998 – Código Tributário
Municipal, e no art. 142 do Código Tributário Nacional,
NOTIFICA
Todos os proprietários e/ou possuidores de qualquer título de imóveis edificados ou não,
localizados na zona urbana, em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana deste Município, contribuintes do
Imposto Predial e Territorial Urbano e das Taxas de Coleta de Lixo e da Contribuição para Custeio de Iluminação
Pública - CIP, e demais emolumentos, do LANÇAMENTO dos referidos tributos para o exercício de 2021, cujos
valores e vencimentos foram fixados através do Decreto Municipal nº 8.825, de 07 de dezembro de 2020 e
prorrogados através do Decreto Municipal nº. 8.874, de 08 de março de 2021.
De acordo com o que determina o art. 85 do Código Tributário Municipal, a impugnação contra
este lançamento deverá ser formalizada até o dia 15 de maio de 2021 e para a Taxa de Coleta de Lixo e para a
Contribuição de Iluminação Pública e até o dia 15 de junho de 2021 para o Imposto Predial e Territorial Urbano.
Finalmente, NOTIFICA os referidos contribuintes que os carnês relativos ao lançamento dos
tributos acima mencionados, deverão ser impressos no site do Município, www.patobranco.pr.gov.br, através
do link Portal do Cidadão ou no sistema IPTU on-line http://nfse2.patobranco.pr.gov.br/iptu/index.php. Na
impossibilidade da emissão on-line, as guias poderão ser retiradas junto ao Setor de Tributação da Prefeitura de
Pato Branco.
O pagamento do IPTU até o dia 15 de abril de 2021, em cota única, implicará no desconto
de 5% [cinco por cento] sobre este, exclusivamente, conforme estabelecido no Decreto Municipal nº
8.825, de 07 de dezembro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 11 de março de 2021.
ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021
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 26 (vinte e seis) de Março de 2021, às 10h:00min (dez) horas,
tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa
especializada na comercialização de ar condicionado, tipo Split e bebedouro de
água industrial, para uso dos Departamentos e Unidades pertencentes a
Administração Municipal de Itapejara D’Oeste - PR.
O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min
(dez) horas do dia 26 (vinte e seis) de Março de 2021.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N°
004/2021, 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, 08 (oito) de Março de 2021.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto N° 001/2021

DECRETO Nº 034/2021 de 12/03/2021.

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Educação do Município de Sulina, e dá outras
providências
__________________
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 15 de MARÇO de 2021, conforme Lei Autorizativa nº
927 de 07 de junho de 2017.

Espécie: Extrato do 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 112/2019. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada:
Cooperativa de Eletrificação Rural de Chopinzinho Ltda. CNPJ: 76.995.232/0001-99. Objeto: Dilatação do prazo de
execução e vigência por mais 12 (doze) meses. Novo Prazo: 15/03/2022. Valor do Aditivo: R$ 37.493,58 (trinta e sete mil,
quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos). Origem: Dispensa de Licitação nº 9/2019. Fundamento
Legal: Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 12/03/2021. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e
Jair Antonio Colla – Diretor Presidente, pela Empresa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2021
Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 19/2021, para a
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios
consorciados ao CONIMS.
Valor Global:
220.481,64
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076
Data: 12/03/2021
PAULO HORN
Presidente

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:
32/2021
b) Nr. Licitação:
19/2021 - IL
c) Modalidade:
Inexigibilidade de licitação
12/03/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado
ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
Un. Quantidade
SLONGO SERVICOS MEDICOS LTDA
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
SERV
12,000
AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE
E TERAPIA (SADT)
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Vl. Unitário

Total dos Itens

18.373,4700

R$ 220.481,64

Total geral:

R$ 220.481,64

Dotação
Descrição da Despesa
Atendimento aos Municípios Consorciados
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0
PAULO HORN
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021
Fundamentado nos art. 24 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação
Nº 11/2021, para a Aquisição emergencial de cilindros para oxigênio hospitalar
Valor Global: 46.400,00
Dotação:01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.00
Fonte: 076
1
Data: 11/03/2021
PAULO HORN
Presidente

ESTADO DO PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ:
00.136.858/0001-88
Telefone: (46) 3313-3550
Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA
CEP:
85501-530 - Pato Branco

Nr.: 11/2021
Processo Adm.:

40/2021

Data do Processo:

11/03/2021

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:
40/2021
b) Nr. Licitação:
11/2021 - DL
c) Modalidade:
Dispensa de licitação
11/03/2021
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:
Aquisição emergencial de cilindros para oxigênio hospitalar
f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
Un. Quantidade Vl. Unitário
JOAO MARCOS FONTOURA ALVES & CIA LTDA
1 - Cilindro para oxigênio hospitalar, capacidade para 46
litros, em alumínio.

UND

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa
Aquisição de Equipamentos
Pato Branco/PR, 11/03/2021

PAULO HORN
Presidente

16,000

2.900,0000 Total dos Itens

Total fornecedor:
Total geral:

R$ 46.400,00
R$ 46.400,00

Dotação
01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021
Processo Licitatório nº 16/2021, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo
parecer jurídico da Sra. Pricila Gregolin Gugik, procuradora jurídica, declaro dispensável a licitação nos
termos do inciso II, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à
contratação da empresa A.F.O. PRODUTOS RADIOLÓGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº
04.722.339/0001-52, para realização de plano de proteção radiológica e controle de qualidade de
equipamentos emissores de raio-x e de qualidade de imagem para realização de raio-x digital na Unidade
de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, pelo valor total R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais).
Publique-se. Coronel Vivida, 11 de março de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito Municipal.
CONTRATO n° 04/2021 – Inexigibilidade nº 02/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida juntamente
com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Edevi Arbonelli Mendes - ME, CNPJ nº 22.924.290/0001-00.
Objeto: CREDENCIAMENTO de PESSOAS JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
LABORATORIAIS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UPA24H (UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO 24 HORAS). Valor total estimada: R$ 213.178,90. O prazo de contratação é de 359 dias,
de 01.03.2021 a 22.02.2022. Coronel Vivida, 01 de março de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.
Aditivo n° 03 - Contrato nº 141/2019 - Pregão Presencial nº 98/2019. Contratante: Município de Coronel
Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: BUCOFACIAL SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ/MF n° 26.220.478/0001-10. Prorroga-se a vigência do contrato por mais
12 meses, de 18.03.2021 a 17.03.2022. O valor mensal a ser pago permanece inalterado, ou seja, R$
4.600,00, totalizando a quantia de R$ 55.200,00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel
Vivida, 09 de março de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.
Aditivo nº 03 - Contrato n° 58/2018 – Pregão Presencial nº 27/2018 – Contratante: Município de Coronel
Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. Contratada: CLÍNICA MÉDICA SIQUEIRA &
LUCIANO LTDA – ME, CNPJ sob n.º 17.559.335/0001-47. Prorroga-se a vigência do contrato por mais 04
meses, de 19.03.2021 a 18.07.2021. O valor da prestação dos serviços permanece inalterado, ou seja, R$
6.020,00, totalizando para este aditamento a quantia de R$ 24.080,00. Permanecem inalteradas as demais
clausulas. Coronel Vivida, 09 de março de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 040 DE 12 DE MARÇO DE 2021
Súmula: Dispõe sobre as medidas de comportamento, punitivas e fiscalizatórias
para prevenção de infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19) nas
dependências do CONIMS e dá outras providências.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

PORTARIA N° 151/2021
DATA: 12/03/2021
SÚMULA: “Exonerar a pedido Mateus Magri do Cargo de Motorista. “ Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal
de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Art. 1° - EXONERAR a pedido o Servidor
Municipal Mateus Magri, portador do RG n° 10454624-2, do Cargo de Motorista, a partir de 10 de março de 2021,
conforme Protocolo N° 000292/03/2021; Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos ao dia 10 de março de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal
de Mariópolis, em 12 de março de 2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Extrato Contrato nº 13/2021. Pregão Eletrônico nº 03/2021 Processo n° 06/2021. PARTES: Município de Pato Branco e
JMSR Comércio e Serviços Eireli. OBJETO: Constitui objeto do
presente contrato a aquisição de pellets (matéria prima para o
aquecimento das caldeiras das piscinas do Centro Aquático do
Complexo Esportivo Frei Gonçalo), atendendo às necessidades da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. VALOR: R$
143.400,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia, após a entrega do
produto solicitado com o Recebimento Definitivo, a apresentação
da respectiva nota fiscal ou fatura com discriminação do objeto e
número da nota de empenho. DOT. ORÇ.: 16.02 Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer - Departamento de Esporte e Lazer.
278120041.2.224000
Manutenção
das
Atividades
do
Departamento de Esporte e Lazer. 3.3.90.30.03 Material de
Consumo. Cód. Reduzido: Despesa n.º 2465. Desdobramento nº
14395. Livre. 16.02 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Departamento de Esporte e Lazer. 278120041.2.224000
Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer.
3.3.90.30.03 Material de Consumo. Cód. Reduzido: Despesa n.º
2466. Desdobramento nº 14396. Livre. GESTOR: Secretário
Municipal de Esporte e Lazer. Pato Branco, 11 de março de 2021.
Robson Cantu – Prefeito. Joscely Maria Soares – Representante
Legal.
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão Eletrônico número
02/2021, Processo nº 05/2021. OBJETO: A Implantação de
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
para a prestação de serviços de manutenção de áreas verdes, corte
de grama, roçada e capinagem, serviço de limpeza de terrenos
vagos e passeios públicos, ruas de calçamento, com fornecimento
de mão de obra e ferramentas, a serem executados nos locais
constantes no anexo II, em atendimento às necessidades da
Administração Municipal. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO E
LOCAL DE ENTREGA: A prestação dos serviços será feita de
acordo com a necessidade, e será formalizada através de nota de
empenho contendo a relação dos imóveis a serem limpos, seu
endereço e metragem, conforme consta no anexo II. A contratada
terá o prazo de 3 dias úteis, após recebimento da Nota de
Empenho para iniciar os serviços solicitados. CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil
após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal,
mediante a apresentação do respectivo Laudo de recebimento, da
respectiva nota fiscal/fatura contendo discriminação resumida do
equipamento fornecido, número da licitação, número do contrato e
devendo estar atestada pela Comissão de Recebimento de Bens e
Serviços. GESTORES: Secretária Municipal de Educação e
Cultura; Secretário Municipal de Saúde; Secretário Municipal de
Meio Ambiente. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 73/2021.
Partes: Município de Pato Branco e Jairton de Àvila, com o valor
total de R$ 32.000,00; Ata de Registro de Preços – ARP n.º
74/2021. Partes: Município de Pato Branco e MSERV Serviços
Terceirizados Eireli, com o valor de R$ 153.512,20. Pato Branco,
11 de março de 2021. Robson Cantu – Prefeito.
MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 02/2021.
OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção
de áreas verdes, corte de grama, roçada e capinagem, serviço de
limpeza de terrenos vagos e passeios públicos, ruas de calçamento,
com fornecimento de mão de obra e ferramentas, a serem executados
nos locais constantes no anexo V, em atendimento às necessidades da
Administração Municipal, para as empresas: MSERV SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.650.250/0001-63,
vencedora dos seguintes itens (01, 03, 04, 05, 06, 07), com o valor
total de R$ 153.512,20 JAIRTON ÁVILA, inscrita no CNPJ nº
38.539.550/0001-56, vencedora do seguinte iten (02), com o valor
total de R$ 32.000,00. Pato Branco, 11 de Março de 2021. Robson
Cantu - PREFEITO.

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 03/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para futura aquisição de pellets
(matéria prima para o aquecimento das caldeiras das piscinas do
Centro Aquático do Complexo Esportivo Frei Gonçalo), atendendo às
necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para a
empresa: JMSR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 38.433.771/0001-45, com o valor total de R$ 143.400,00.
Pato Branco, 11 de Março de 2021. Robson Cantu - PREFEITO.

