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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

MP RECOMENDA ‘IMEDIATA CESSAÇÃO’ DAS ATIVIDADES DO KARTÓDROMO DE PATO BRANCO

Indicação do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) do Ministério Público, é para adoção 
de “providências urgentes e necessárias para a imediata cessação das atividades típicas do Kartódromo Municipal Ayrton Senna”. O 

documento, protocolado na Câmara Municipal de Pato Branco, fala ainda em pena de Ação Civil Pública, por prazo indeterminado até a 
regularização de licenciamento ambiental.  PÁG. 2

CIDADE
Covid-19: doses de 
reforço continuam 
sendo aplicadas 
Dados da Secretaria de 
Saúde de Pato Branco 
apontam que 88,2% da 
população já recebeu a 
primeira dose; 73,3% a 
segunda e 10,1% a dose de 
reforço.  PÁG.5

REGIONAL
Clevelândia 
promove blitz 
informativa  sobre 
abandono de 
animais  PÁG. 8

SEGURANÇA
Polícia Militar 
troca tiros com 
assaltantes na 
região  PÁG. 14

ESPORTE
Pato Futsal se 
despede do 
técnico Jarico e 
anuncia o fixo 
Beiçola  PÁG. 15

Assessoria PMPB

Coral Renascer Chama Viva se apresenta hoje (7), enquanto que coral 
do Grupo Gama (foto) na quarta-feira (8). As duas apresentações 
serão na praça Presidente Vargas, às 20h30. O Gama terá ainda 
mostra fotográfica.  PÁG.6

Município segue com 
programação de aniversário
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Alep
Uma reunião extraordinária da Comis-

são de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção 
aos Animais da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) realizada na quinta-feira (2) 
apresentou o relatório anual da gestão de 
recursos hídricos no Estado do Paraná. A 
apresentação, que é uma exigência da Agên-
cia Nacional de Águas e Saneamento Básico 
(ANA), foi realizada pela diretoria de Recur-
sos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT) 
do governo estadual.

O presidente da Comissão de Ecologia, 
deputado Goura (PDT), destacou a impor-
tância da gestão consciente de recursos hí-
dricos e lembrou uma série de leis aprova-
das pela Assembleia Legislativa em relação 

ao uso racional de água, o plantio de árvores 
e ações de educação ambiental. “Estas legis-
lações vão ao encontro da atuação dos Co-
mitês de Bacias Hidrográficas”, disse. Gou-
ra também citou uma série de demandas em 
relação à poluição de bacias atingidas pelo 
uso de agrotóxicos, além de problemas em 
comunidades indígenas e quilombolas.

O parlamentar expressou ainda sua pre-
ocupação com as Pequenas Centrais Hidro-
elétricas (PCHs). “Estes empreendimentos 
causam grande impacto ao meio ambien-
te. Pedimos que ocorram avaliações inte-
gradas sobre um grande número de empre-
endimentos na mesma bacia. Tenho uma 
posição crítica em relação a esse tipo de em-
preendimento. São lucros privados de uma 

geração de energia que será vendida. Não 
traz benefício coletivo”, avaliou.

Crise hídrica
A apresentação foi comanda pelo di-

retor técnico de Recursos Hídricos do IAT, 
José Luiz Scroccaro. A crise hídrica que 
atinge o território paranaense dominou par-
te do relatório. Scroccaro explicou que o ór-
gão realiza uma série de ações para gerir o 
problema. Entre elas está a formação de um 
grupo de trabalho que se reúne constante-
mente para discutir o tema e elaborar ações. 
Entre elas está a fiscalização e orientação de 
uso irregular em bacias críticas, com expli-
cações sobre o uso racional de água. Além 
disso, foram instituídas salas de crise. “Ti-

vemos um trabalho forte neste período. Ob-
tivemos resultados significativos”, afirmou.

Entre as ações realizadas na gestão de 
áreas criticas, o diretor do IAT destacou o 
monitoramento de corpos hídricos, as cam-
panhas de regularização de usuários, as reu-
niões de alocações negociadas, a revisão de 
critérios de outorga, o estabelecimento de 
metas progressivas, o estabelecimento de 
usos alternados, a redução da vazão de cap-
tação e a irrigação com reservatórios. Hou-
ve também a utilização de ferramentas de 
gestão, com o auxílio do Simepar e do Mo-
nitor de Secas, além de ações na fiscalização 
de barragens e a elaboração de uma minu-
ta de resolução que estabelece critérios de 
reuso de água no Estado do Paraná.

Gestão de recursos hídricos no Paraná é tema de reunião na Assembleia

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Na sexta-feira (3) foi protocolada na 
Câmara Municipal de Pato Branco a Re-
comendação Administrativa nº 57/2021, 
expedida nos autos de Inquérito Civil nº 
MPPR-0105.21.000201-7, encaminhada 
pela promotora de Justiça e coordenado-
ra do Grupo de Atuação Especializada em 
Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Ga-
ema) do Ministério Público – Núcleo de Pato 
Branco, Ivana Ostapiv Rigailo, para ciência 
do Legislativo.

Na Recomendação Administrativa do 
Gaema a promotora recomenda ao Municí-
pio de Pato Branco, na pessoa do prefeito 
Robson Cantu (PSD), para que “adote as pro-
vidências urgentes e necessárias para a ime-
diata cessação das atividades típicas do Kar-
tódromo Municipal Ayrton Senna, no prazo 
de dez dias, sob pena de interposição de 
Ação Civil Pública, por prazo indeterminado 
até a regularização do competente licencia-
mento ambiental”.

O documento destaca ainda que “assi-
nala-se o prazo de dez dias para informar 
quanto ao acatamento da recomendação, 
assim como prestando informações sobre a 
destinação do espaço público ao término do 

mesmo prazo até eventual regularização da 
atividade do kartódromo”.

Considerações
Para fazer a recomendação, a promo-

tora considerou vários quesitos, entre eles 
que a função institucional do Ministério Pú-
blico é “promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do meio am-
biente e de outros interesses difusos e cole-
tivos, dentre eles a ordem urbanística, com 
a necessidade de empreender melhores es-
forços para universalizar o direito humano 
à cidade (art. 2º da Lei Federal nº 10.257 
/2001 - Estatuto da Cidade), de acordo com 
o art. 129, III, da Constituição da República”.

Também considerou que “ao tempo da 
implantação do Kartódromo Municipal Ayr-
ton Senna na área do Parque Municipal de 
Exposições a área do entorno não conta-
va com características eminentemente re-
sidenciais como atualmente”; e que “com a 
criação do Parque Estadual Vitória Piassa, 
em 31 de julho de 2009, unidade de con-
servação de proteção integral (cf. art. 7º, 1 
da Lei Federal 9.985/2000), há que se ade-
quar, sendo possível, as atividades e em-
preendimentos dentro da Zona de Amorte-
cimento, conforme Resolução CONAMA nº 
428/2010”.

O documento ressalta que “a Zona de 
Amortecimento é conceituada como ‘área 
contígua de unidade de conservação, no 
qual as atividades antrópicas sujeitam-se 
às restrições normativas e peculiares, com 
o fito de mitigar os impactos negativos que 
possam representar potencial risco às áre-
as de unidades de conservação’ (cf. art. 2º, 
XVIII da Lei Federal) e se destina a minimi-
zar as consequências do efeito borda, de 
ocorrência comum nas zonas limítrofes, es-
tabelecendo uma gradatividade na separa-
ção entre os ambientes da área protegida 
e de sua região envoltória, além de impe-
dir que atuações antrópicas interfiram pre-
judicialmente na manutenção da diversida-
de biológica”.

Atividade incômoda
A promotora também considerou, en-

tre outras questões, que “a atividade típi-
ca do kartódromo é evidentemente incômo-
da, tendo inclusive apresentado níveis de 
emissão sonora acima do permitido na Lei 
municipal nº 3.422/2010 (que dispõe so-
bre ruídos urbanos, proteção do bem-estar 
e do sossego público e seu modelo de ges-
tão e denomina Programa do Silêncio Urba-
no (PSIU), conforme relatório da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente constante às 

fls. 176/178”.
Além disso, a promotora considerou que 

“a manifestação técnica do Instituto Água 
e Terra acostado aos autos (fls. 278/282) 
onde se pondera que a atividade típica de 
kartódromo exige licenciamento ambiental, 
visto os impactos negativos que exerce na 
região, o qual não foi providenciado até o 
momento nem pelo Município de Pato Bran-
co, nem pelo comodatário Kart Clube Pato 
Branco; e que o kartódromo municipal não 
dispõe de licenciamento ambiental sequer 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
nada obstante o disposto no art. 13 da Lei 
Municipal 3.422/2010”.

Ainda, que “a Lei Municipal Comple-
mentar 46/2011 estabelece que uma ativi-
dade é incômoda ou geradora de incomo-
didade quando causa reação e impactos 
adversos sobre a vizinhança e a infraestru-
tura local, como é o caso do kartódromo 
municipal, com atividades em todos os fi-
nais de semana e em pelo menos dois a três 
dias úteis da semana”; e que “as atividades 
regulares do Kartódromo Municipal Ayr-
ton Senna estão gerando permanente per-
turbação de sossego aos moradores do en-
torno, além de poluição sonora nos termos 
da Lei Federal 9.605/98 e da Lei Municipal 
3.422/2010”.

MP recomenda 
‘imediata cessação’ 
das atividades do 
kartódromo de 
Pato Branco
A promotora de Justiça e coordenadora do Gaema, 
Ivana Ostapiv Rigailo, estabeleceu prazo de dez 
dias para que Município adote as providências 

PRIscIlA cORteze

a promotora considerou, entre outras questões, 
que a atividade do kartódromo apresenta níveis 
de emissão sonora acima do permitido
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Piso da educação
Governador Ratinho Júnior propõe piso salarial de R$ 

5,5 mil para todos os professores da rede pública. Os 66 
mil professores vinculados à rede estadual de educação re-
ceberão a partir de R$ 5.545 por mês a partir de janeiro de 
2022. O incremento em relação ao atual piso salarial em 
vigor no Estado (R$ 3.730) para 40 horas/aulas semanais 
é de 48,7% e vai beneficiar mais de 22,4 mil profissionais 
em começo de carreira, entre servidores efetivos e tempo-
rários, além de ter reflexo na remuneração dos demais do-
centes que pertencem a outras classes salariais.

Piso da educação II
Ratinho Junior lembrou que essa é mais uma medida 

na estratégia de fazer com que o Paraná tenha a melhor 
educação do Brasil – o Estado saltou do 7º para o 3º lugar 
no ranking nacional segundo levantamento mais recente 
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 
“Queremos com isso valorizar cada vez mais nossos pro-
fessores, profissionais que passaram toda a pandemia 
buscando saídas e estratégias para oferecer o melhor en-
sino para os nossos alunos. Eles são os responsáveis pelo 
futuro do Paraná, então nada melhor do que remunerá-
-los da melhor forma possível”, afirmou o governador.

Condecoração
A ex-governadora do Paraná e atual conselheira da 

Itaipu Binacional, Cida Borghetti, vai receber a Comen-
da da Ordem de Rio Branco, maior condecoração ofereci-
da pelo Ministério das Relações Exteriores. A homenagem 
será entregue na quarta-feira (8), às 18h, em cerimônia 
no Palácio Itamaraty, em Brasília. A Ordem de Rio Bran-
co reconhece os serviços meritórios e virtudes cívicas de 
brasileiros e estrangeiros, além de estimular a prática de 
ações e feitos dignos de menção honrosa. A condecoração 
faz referência ao patrono da diplomacia brasileira, o Ba-
rão do Rio Branco.

Máscara
A prefeitura de Ponta Grossa voltou a obrigar o uso de 

máscaras contra a covid-19 em ambientes abertos.O uso 
do artefato foi suspenso desde 1º de novembro. As novas 
medidas – uso de máscara, distanciamento social e a higie-
ne das mãos – contra o coronavírus já estão valendo.

Gestor público
Das 68 cidades selecionadas, 36 foram premiadas, 

além de um consórcio de municípios, no prêmio Gestor 
Público Paraná. Nove cidades do oeste foram premiadas: 
Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal 
Cândido Rondon, Mercedes, Nova Aurora, Santa Terezi-
nha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu.

Amsop faz 
assembleia 
para prestação 
de contas e 
eleições da nova 
diretoria
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Associação dos Muni-
cípios do Sudoeste do Para-
ná (Amsop) realiza nesta sex-
ta-feira (10), às 9h, Assembleia 
Geral Ordinária para presta-
ção de contas da gestão 2021 
e eleição e posse da nova Di-
retoria Executiva e Conselho 
Fiscal. A assembleia será reali-
zada no auditório da sede – lo-
calizada na rua Peru, nº 1301, 
bairro Miniguaçu, em Francis-
co Beltrão.

Segundo o atual pre-
sidente da Amsop, prefeito 
de Bom Sucesso do Sul, Nil-
son Feversani, para a presi-
dência da entidade na gestão 
2022, a Amsop  trabalha com 
uma chapa de consenso, cuja 
composição gira em torno do 
nome do prefeito de Francisco 
Beltrão, Cleber Fontana, como 
candidato a presidente, e um 
prefeito da microrregião de 
Pato Branco, para vice-presi-
dente, de acordo com a alter-
nação entre as duas microrre-
giões, previsto no Estatuto da 
Amsop.

Agência Senado
A Comissão de Meio 

Ambiente (CMA), em ses-
são deliberativa na quarta-
-feira (8), deverá votar dois 
projetos em caráter não-ter-
minativo. Um dos projetos, 
da senadora Rose de Freitas 
(MDB-ES), determina que fa-
bricantes e comerciantes de 
produtos industrializados 
tenham que estabelecer sis-
temas de logística rever-
sa e reciclagem. A propo-
sição, (PLS 93/2018), que 
modifica a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, es-
tabelece um prazo de cin-
co anos para a adaptação à  
nova lei.

Em seu relatório favo-
rável ao projeto, o senador 
Luis Carlos Heinze (PP-RS) 
ratifica o argumento de que, 
desde a promulgação da Po-
lítica Nacional de Resíduos 
sólidos, só foram estabele-
cidos acordos setoriais para 
logística reversa de lâmpa-
das fluorescentes e de em-
balagens em geral. Heinze 
ofereceu emenda no senti-
do de autorizar o Poder Exe-
cutivo a abrir chamamento 
público para estruturação 
e implementação de novos 

sistemas de logística rever-
sa. Depois da CMA, o PLS 
93/2018 seguirá para aná-
lise da Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE), cuja 
decisão é terminativa.

Outro projeto (PL 
175/2020), já aprovado 
pela Câmara dos Deputa-
dos, modifica a política de 
saneamento básico, impon-
do medidas de prevenção 
ao desperdício de água pela 
correção e fiscalização dos 
sistemas de abastecimen-

to. O texto também deter-
mina o estímulo ao aprovei-
tamento de águas pluviais e 
de reuso em novas edifica-
ções e em atividades paisa-
gísticas, agrícolas, florestais 
e industriais. O senador Otto 
Alencar (PSD-BA) emitiu re-
latório favorável à proposi-
ção, com três emendas de 
redação.

Além dos projetos de lei, 
a Comissão pode votar dois 
requerimentos de realização 
de audiência pública sobre o 

projeto que muda a destina-
ção de recursos pagos a títu-
lo de multa por infração am-
biental (PL 5142/2019): o 
REQ 63/2021, da senadora 
Eliziane Gama (Cidadania-
-MA), e o REQ 64/2021, do 
senador Zequinha Marinho 
(PSC-PA).

A sessão deliberativa da 
CMA será realizada depois 
do encerramento da sessão 
conjunta com a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrá-
ria (CRA), agendada para 8h.

CMA vota projeto que amplia 
logística reversa

Pedro França/agência Senado

Senadora Rose de Freitas (MDB-ES), autora de um dos projetos
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O Rotary Club de Pato Branco-Vi-
la Nova, sob a gestão do presidente José 
Francisco Martins, na sexta-feira (3), na 
Sociedade Rural, com apoio de amigos, re-
alizou evento intitulado “Noite do Flash 
Back”. Foram 250 convidados, que de uma 
forma segura e seguindo todos os proto-
colos de segurança, estiveram num am-
biente muito bem preparado remeten-
do aos 60, 70, 80 e 90, onde ouviram e 
dançaram as músicas que embalaram esta 
época gloriosa.

O Rotary tem como missão proporcio-
nar ao próximo bons momentos, difundir 
a integridade e promover a boa vontade, 
paz e compreensão mundial por meio da 
consolidação de boas relações entre líde-
res profissionais, empresariais e comuni-
tários. Tal objetivo foi cumprido com ex-
celência na Noite do Flash Back.

Nesse sentido, a Prova Quádrupla Ro-
tária é um conjunto de princípios e valo-
res que regem a convivência entre pesso-
as, isto é, refere-se a um código de ética, 
ela visa regular a vida em sociedade, com 
o objetivo maior de preservar a dignidade 
do outro e a própria dignidade de quem 
a aplica. Para acontecer precisamos estar 
envolvidos, motivados e, sobretudo, feli-
zes, assim foi a proposta da Noite do Flash 
Back aos rotarianos, amigos e a comuni-
dade reunida no salão da Sociedade Rural.

De acordo com a nossa prova quádru-
pla, do que pensamos, dizemos ou faze-
mos, no terceiro questionamento, “Criará 
boa vontade e melhores amizades?” Vol-
mar Luiz Klin, diz que sim, com eventos 
que possam proporcionar principalmente 
nestes momentos difíceis que estamos vi-
vendo um pouco de alegria e bom relacio-
namento, nada melhor que relembrar mú-
sicas que, com certeza, marcaram todos 
que viveram naquela época.

Terezinha Pasini de Almeida, ainda 
ressalta que “o Companheirismo vivido 
nesta noite tem por característica o com-
portamento amistoso, cordial, bondoso e 
leal de convívio entre rotarianos e a comu-

nidade”. Faz parte dos rotarianos colocar 
em prática o companheirismo para termos 
cada dia mais amigos e familiares próxi-
mos vivenciando cada ação realizada.

O Presidente do Rotary Club de Pato 
Branco-Vila Nova, Jose Francisco Mar-
tins, afirma que temos muito ainda a fazer 
por nossa comunidade com ações limpas 
e que agreguem valor a vidas das pesso-
as. Nesse critério, temos que comemorar 
grandes projetos já implantados em nos-
sa cidade Pato Branco, bem como as ações 
pontuais feitas respondendo as necessi-
dades emergenciais, como por exemplo, o 
projeto ‘Na dificuldade eu posso ajudar’, 
em que fora arrecado cestas básicas na 
fila da vacinação da covid-19 e ademais 
apoio ao Lar dos Idosos num momento de 
grande dificuldade, inclusive, haverá uma 
pausa nas feijoadas nesse período de vi-
rado de ano, assim posto, requer-se que 
se faça doações diretamente no lar. Nosso 
propósito trabalhar pela comunidade, ser-
vir para transformar vidas.

O evento Flash Back contou com os 
DJ Mazinho, DJ Bruce e com Renan e Ma-
riana, que foram brilhantes em proporcio-
nar músicas, som e luzes que alegraram 
os presentes.

Solange Casagrande rotariana e artis-
ta plástica recebeu feedback dos partici-
pantes da noite que elogiaram a qualidade 
do evento e a satisfação por estarem par-
ticipando do mesmo, principalmente nes-
te período vivenciado pelo mundo todo, e 
destaca que “o que mais precisamos atual-
mente é acreditar que tudo vai melhorar. 
Cada um fazendo a sua parte, com fé, ale-
gria e muito companheirismo”.

Alegria e amizade foi o que prevale-
ceu nesta edição da Noite do Flash Back. 
Diante deste evento extraordinário, o Ro-
tary agradece a todos os envolvidos na or-
ganização e, principalmente, aos convida-
dos que abrilhantaram à noite com muitos 
sorrisos, deixando o convite para a próxi-
ma noite de companheirismo que ocorre-
rá em breve.

GRÁFICA YUMI E MARWIL COMUNICAÇÕES

Recordar é Viver
Rotary Club promove a “Noite do Flash Back”, a festa que 
marcou calendário de eventos extraordinários em Pato Branco

Os estudantes Maria 
Valentina Dalolmo, da esco-
la Lions Clube, Julia Calda-
to Kadlobiski, do Vila Iza-
bel, e Pedro Luca Loregian, 
do Jardim Primavera, rece-
beram a premiação de 1º, 
2º e 3º lugar, respectiva-
mente, no 1º Concurso de 
Declamação de Poesia da 
Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura de Pato 
Branco. A etapa final foi re-
alizada no sábado (4), no 
auditório da Universidade 
Tecnológica Federal do Pa-
raná (UTFPR), com presen-
ça de pais e autoridades.

“O projeto teve como 
objetivo incentivar a decla-
mação de poesias, pensando 
no desenvolvimento de ha-
bilidades de expressão oral, 
motivando autoconfiança, 

criatividade e autonomia do 
aluno”, enfatizou a secretá-
ria de Educação e Cultura 
Simone Painin.

O concurso foi voltado 
a crianças do 4º ano das 27 
escolas municipais. Duran-
te todo o ano, os estudan-
tes participaram de etapas 
eliminatórias nas unidades. 
Os 27 vencedores de cada 
escola participaram da final.

Para o 3º lugar foi en-
tregue um cheque no va-
lor de R$ 50, patrocinado 
pelo Sicredi, mais um vale 
voo para quatro pessoas 
patrocinado pelo Aeropor-
to Municipal Juvenal Lou-
reiro Cardoso. Para o 2º lu-
gar foi entregue um cheque 
no valor de R$ 100, patro-
cinado pelo Sicredi, mais 
um tablet, patrocinado pe-

las lojas Benoit. Para o 1º, 
um cheque no valor de R$ 
150, patrocinado pelo Si-
credi, mais uma bicicle-
ta, patrocinada pela empre-
sa Atlas Eletrodomésticos.

As professoras de lín-
gua portuguesa, que traba-
lharam a disciplina e as po-
esias com os estudantes, 
também foram premiadas. 
Elas receberam um mini fo-
gão a lenha, patrocinado 
pela empresa Atlas Eletro-
domésticos.

Foram juradas na etapa 
final a diretora de Cultura 
do CTG Tarca Nativista, Flá-
via Pereira Fernandes; pro-
fessora da UTFPR Rosangela 
Marquezi; e a presidente da 
Academia de Letras de Pato 
Branco, Jurema Edy Pereira. 
(Assessoria)

Estudantes da Rede Municipal recebem 
premiação em Concurso de Declamação de Poesia

ASSESSORIA PMPB

Assessoria
A Secretaria de Assis-

tência Social, junto do Con-
selho Municipal da Pessoa 
com Deficiência de Pato 
Branco, promoveu na ma-
nhã do sábado (4), o Dia 
D da Pessoa Com Deficiên-
cia, na   praça   Presiden-
te   Vargas.

O objetivo foi chamar 
a atenção da comunidade 
para a inclusão e mobilida-
de das pessoas com defici-
ência. Para isso, foram dis-
ponibilizadas cadeiras de 
rodas para que a população 
experimentasse o que é ter a 
mobilidade reduzida.

“Dentro de Pato Banco 
temos quase 28 mil pesso-

as com deficiência, segundo 
dados do IBGE, de 2020. En-
tão imagine o quanto cres-
ceu de lá para cá. E aonde 
estão essas pessoas? Que-
remos tirá-las da invisibili-
dade e inseri-las na comuni-
dade”, destacou a presidente 
do Conselho, Angélica Oli-
veira, que também entregou 
ao prefeito Robson Cantu, 
documento com ações para 
o município.

Hoje, Pato Branco dis-
ponibiliza de um centro de 
reabilitação que fornece o 
acompanhamento a pesso-
as com deficiência. Ele aten-
de por meio do Sistema úni-
co de Saúde (SUS) e fornece 
órteses, próteses, além de 

atendimentos especializa-
dos com psicólogos e fono-
audiólogos.

Segundo a secretária 
de Assistência Social Luana 
Varaschim Perin, esses tra-
balhos se somam com o de 
outras pastas e necessita de 
debate contínuo para a pro-
moção destas pessoas.

“Temos que, enquan-
to sociedade, promover a 
inclusão e autonomia das 
pessoas com deficiência. 
A Secretaria de Assistên-
cia Social tem isso como 
um dos seus objetivos, tra-
balhando com a família e 
com a pessoa, a fim de que 
seja incluída,  de fato,  na         
sociedade”.

As 27 escolas da Rede Municipal participaram do concurso

Conselho da Pessoa com 
Deficiência e Assistência Social e 
promovem dia D pela inclusão

Conselho 
Municipal, 
quer 
estimular a 
inserção das 
pessoas com 
deficiência na 
sociedade

ASSESSORIA PMPB
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Nesta terça-feira (7) o 
Município segue aplican-
do as doses de reforço das 
vacinas contra a covid-19. 
Conforme o calendário, se-
rão aplicadas doses nas 
pessoas que completaram 
o esquema vacinal até o 
dia 10 de julho de 2021. 
Completar o esquema vaci-
nal significa ter tomado as 
duas doses da vacina ou a 
dose única.

A aplicação será reali-
zada no drive-thru do Cen-
tro Regional de Eventos e 
na sala de vacinação central 
das 8h às 16h, e nas unida-
des de saúde dos bairros das 
13h às 16h.

Conforme dados divul-
gados pelo Município no 
fim da tarde desta segun-
da-feira (6), Pato Branco já 
tem 88,2% de pessoas vaci-
nadas com a primeira dose, 

73,3% completamente imu-
nizadas e 10,1% que recebe-
ram a dose de reforço.

No último sábado (4) foi 
realizado um mutirão de va-
cinação contra a covid-19 
na praça Presidente Var-
gas. Segundo informações 
do Município, na ocasião 
a Secretaria de Saúde apli-
cou 679 vacinas contra a 
covid-19. Do total, 17,8% 
foram para primeira dose, 
31,3% para segunda dose 
e 50,8% para dose de re-
forço. Com a soma desses 
grupos, o município atin-
giu os atuais percentuais 
de vacinação.

“A adesão no nosso mu-
nicípio está muito boa, in-
clusive, muitas pessoas 
com doses em atraso com-
pareceram no sábado para 
completar o esquema de 
vacinação”, avalia a coor-
denadora do Programa 
Municipal de Imunização, 
Emanoeli Stein.

Na ação de sábado, a se-
cretaria buscou ampliar a 
cobertura vacinal em pes-
soas que, por algum moti-

vo, tenham perdido as da-
tas anteriores. No total, 56 
adultos e 65 adolescentes 
receberam a primeira dose; 

171 adultos, duas gestantes 
e 40 adolescentes recebe-
ram a segunda dose; e 345 
pessoas com esquema vaci-

nal concluído até o dia 10 
de julho receberam a tercei-
ra dose.

“Embora a vacinação 
seja um meio efetivo para 
proteção das formas graves 
da doença, é importante se-
guir com as medidas de pro-
teção, como uso da máscara, 
álcool em gel e distancia-
mento”, reforça Emanoeli.

“Ainda não podemos 
garantir que estamos to-
talmente imunes a esta 
doença e precisamos nos 
proteger e proporcionar 
proteção coletiva. Ressalta-
mos importância de termi-
nar o esquema vacinal, pois 
temos prazos para a vacina-
ção, na medida em que as 
doses têm validade de 30 
dias após o recebimento. 
Quem não comparecer no 
dia agendado corre o ris-
co de atrasar seu esquema, 
pois as doses precisam ser 
utilizadas em tempo hábil”, 
continuou.

Assessoria
Com parceria da Admi-

nistração Municipal de Pato 
Branco, na próxima quinta-
-feira (9), o município será 
sede do evento presencial 
“Estratégias para o desen-
volvimento local sustentá-
vel das cidades do Paraná”, 
que visa a sensibilização 
dos prefeitos da região Su-
doeste do Paraná a se com-
prometerem com a imple-
mentação da Agenda 2030 

e dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável das 
Nações Unidas. 

O encontro será no 
Anfiteatro do Centro Uni-
versitário de Pato Bran-
co (Unidep), a partir das 
14h, onde serão apresen-
tadas as estratégias desen-
volvidas pelo Estado em 
prol dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentá-
vel (ODS), novas ferramen-
tas e metodologias para 

apoiar os municípios na 
implementação da Agen-
da 2030 e potencializar o 
alcance das metas e obje-
tivos da Agenda 2030 em 
nível local. 

O evento é uma inicia-
tiva do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e 
Social do Governo do Esta-
do do Paraná (Cedes), com 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano do Gover-
no do Estado do Paraná 

(SEDU), o Paranacidade, a 
Associação dos Municípios 
do Paraná (AMP), o Progra-
ma Cidades Sustentáveis 

(PCS) e a Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), em par-
ceria com a Associação dos 
Municípios do Sudoeste do 

Paraná (Amsop), a Prefeitu-
ra Municipal de Pato Bran-
co e a Casa Civil do Gover-
no do Estado. 

Pato Branco debate implementação da Agenda 2030 na quinta-feira 

Encontro busca auxiliar os municípios na implementação da Agenda 2030

Município segue aplicando doses de reforço nesta terça (7)
 AssessoriA/PMPB

Mutirão realizado na praça aplicou 679 doses da vacina
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Assessoria
Mais de 1,5 mil pessoas 

puderam conhecer as ações 
desenvolvidas dentro do 
Parque Tecnológico de Pato 
Branco, com a primeira edi-
ção do Open Park. Realizado 
pela Administração Muni-
cipal, por meio da Secreta-
ria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, foram dois dias 
de evento, sexta-feira (3) e 
sábado (4), dentro da pro-
gramação de aniversário do 
município, que contou tam-
bém com palestras, visita-

ções e exposições. 
 “Abrir as portas do Par-

que Tecnológico para a po-
pulação vai muito além de-
las conhecer o que aqui é 
realizado, é envolver a po-
pulação nas nossas ações, 
colocar elas em contato com 
os projetos e grupos des-
se ecossistema, a fim de in-
centivá-los nesse universo 
da Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Cultura. Também é 
fortalecer ainda mais o por-
quê somos uma cidade inte-
ligente, uma cidade conec-

tada”, frisa o secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Giles Balbinotti.

O Parque ficou aberto 
na sexta das 8h às 12h, das 
13h30 às 17h e das 18h30 
às 21h30. Já no sábado, as 
portas abriram às 13h30, fi-
cando até às 21h30. Foram 
realizadas exposições de 
profissões do futuro, proje-
tos da prefeitura, observa-
ções do céu, espaço astro-
nômico, mostra de games, 
universidades, sala cosplay e 
teatro, estufa urbana, Sebrae 

Lab, espaço idoso tech, lixei-
ra inteligente, laboratório de 
robótica e cabine de fotos.

Ainda, no sábado o co-
ordenador de Transforma-
ção Digital e Inovação da 
Celepar, Bruno Loyola, abor-
dou sobre as novas tecnolo-
gias, abrindo o Pitch de Em-
presas de Tecnologias e os 
relatos de empresários.

 
Projeto de robótica

Na ocasião, também foi 
realizado o lançamento do 
projeto de robótica Robot, 
que consiste na implantação 

dos Laboratórios de Tecno-
logia e Robótica na região 
Sudoeste do Estado. O ato 
contou com a presença da 
deputada federal Leandre 
Dal Ponte e do gerente de 
projetos da Fundação Arau-
cária, professor Nilceu Ja-
cob Deitoz.

“O projeto propõe ações 
conjuntas que contemplam 
as modalidades de pesquisa 
científica, tecnológica, apri-
morando o raciocínio lógi-
co, analítico e dedutivo dos 
alunos, com a promoção do 
entendimento da tecnologia 

e do seu uso”, explica o se-
cretário. 

Serão implantados dois 
laboratórios de robótica. 
Um fixo em Pato Branco 
e outro itinerante, que vai 
percorrer escolas de 14 mu-
nicípios da região. Será in-
vestido R$ 1 milhão no pro-
jeto, beneficiando mais de 5 
mil alunos.  

O projeto é resultado de 
uma parceria entre Secre-
taria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação de Pato Branco, 
Fundação Araucária e a de-
putada Leandre.

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

Aberta oficialmente na 
noite da última quarta-feira 
(1), a programação de ativi-
dades artísticas e esportivas 
em comemoração ao aniver-
sário de Pato Branco segue 
ao longo desta semana. Se-
gundo informações do Mu-
nicípio, todas as atividades 
são gratuitas e abertas ao 
público em geral.

Nesta terça-feira (7) ha-
verá apresentação do Coral 
Renascer Chama Viva, a par-
tir das 20h30, na Praça Pre-
sidente Vargas.

Na quarta-feira (8), a 
Praça Presidente Vargas re-
ceberá uma exposição foto-
gráfica do Grupo de Apoio 
à Mama (Gama), das 9h às 
22h. Às 20h30, o coral do 
Grupo Gama irá se apresen-
tar na praça.

De acordo com Cleuza 
Alves Chiochetta, presidente 
do Gama, a exposição conta 
com fotos de mulheres aten-
didas pelo grupo. Chamada 
de “Cicatrizes”, a exposição 
traz imagens de 20 mulhe-
res que também ilustrarão o 
calendário 2022 distribuído 
pela entidade.

“Algumas das mulheres 
estão mostrando as cicatri-
zes das cirurgias. O objetivo 
dessas fotos é mostrar que o 
câncer realmente existe, que 
ele não escolhe idade. É um 
chamar atenção para a pre-

venção e o diagnóstico pre-
coce”, diz Cleuza, a respei-
to do objetivo da exposição, 
produzido para o calendário 
e por ocasião da campanha 
Outubro Rosa.

A exposição é dirigida 

pelo produtor audio-visual 
João Vitor Alves em conjun-
to com o fotógrafo de moda 
Mateus Toscan.

O coral do Grupo Gama 
volta a se apresentar após 
uma pausa motivada pela 
pandemia de covid-19. Nes-
te ano o tema do repertó-
rio do grupo é “amor”. “En-
tão todas as músicas que a 
gente escolhe pra ensaiar e 
cantar tem essa mensagem 
de amor. Nós trabalhamos 
durante todo o ano com es-
sas pacientes e percebemos 

que quando se fala essa pa-
lavra, amor, e começa a 
pensar no que ela repre-
senta na vida de cada uma 
delas, a gente vê que isso 
faz parte da cura”, comple-
ta Cleuza.

Na quinta, sexta e sá-
bado (9,10 e 11) será rea-
lizado o Fórum Pato Bran-
co Cidadão para o Mundo, 
no Largo da Liberdade. O 
encontro reunirá profis-
sionais de várias áreas, na-
tivos ou com atuação em 
Pato Branco, para debater 

temas como educação, ci-
ência e tecnologia, política, 
saúde, além de performan-
ces culturais.

O aniversário de eman-
cipação político-adminis-
trativa de Pato Branco será 
comemorado na terça-feira 
(14) com o show da Orques-
tra Sanfônica no Parque da 
Pedreira. A programação de 
atividades comemorativas 
seguem até o dia 23. Datas, 
horários e locais podem ser 
consultados no perfil do Ins-
tagram @vivapatobranco.

Programação de aniversário de Pato Branco segue nesta semana
Mateus toscan

Open Park: Mais de 1,5 pessoas conheceram o Parque Tecnológico de Pato Branco
assessoria PMPB

Projeto de robótica consiste na implantação dos Laboratórios de Tecnologia e Robótica no Sudoeste 

A semana
 7/12
20h30 - Coral Renascer Chama Viva - Praça Presidente Vargas;

8/12
9h às 22h - Exposição fotográfica Gama - Praça Presidente Vargas;
20h30 - Coral Gama - Praça Presidente Vargas;

9 a 11/ 12
Fórum Pato Branco Cidadão para o Mundo - Largo da Liberdade;

11/12
8h às 19h - Feira do Artesanato - Praça Presidente Vargas;
9h às 19h – Exposição de Veículos antigos
9h - IV Festival de Natação - Centro Aquático;
9h - Copa Pato Handebol - Ginásio do Industrial;
17h - Dream Estúdio de Dança - Praça Presidente Vargas;
18h - Apresentação Acroyoga - Stúdio Energia - Praça Presidente Vargas;
18h - 1º Corrida Aniversário Cidade de Pato Branco - Kartódromo;

Exposição fotográfica do Grupo Gama integra a programação
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Agrinho e o legado  
da pandemia

Em tempos desafiadores como estes que vivemos 
há dois anos com a pandemia do novo coronavírus, 
conseguimos testar nossa capacidade de nos adaptar 
às circunstâncias e de seguir em frente. Ironicamente, 
a história mostra que são em tempos assim que a 
humanidade empreende seus maiores avanços.

Muitas vezes, esse progresso acontece por 
necessidade, como foi o caso da adaptação do 
programa educacional Agrinho às restrições sanitárias 
que impediam grandes eventos. Nos anos anteriores, 
eram dezenas de caravanas de todas as regiões do 
Paraná que traziam à região de Curitiba mais de 2 mil 
pessoas – entre alunos, pais e professores – para a 
premiação do Concurso Agrinho.

Diante desta nova realidade, a solução encontrada 
foi levar o grande evento da educação paranaense 
para as telas dos computadores e celulares, através 
de uma proposta virtual inovadora que envolveu jogos 
eletrônicos, vídeos interativos e outros materiais digitais 
para trabalhar temas como saúde e meio ambiente. Isso 
foi em 2020, primeiro ano do novo coronavírus.

Em 2021 os avanços continuaram. Foram firmadas 
parcerias com a Federação das Apaes do Estado do 
Paraná (Feapaes-PR) e com o governo do Estado, que 
resultaram em novas categorias para o concurso e no 
uso de uma plataforma com inteligência artificial para 
avaliar as redações dos alunos.

Essas novidades devem permanecer entre 
as ferramentas do programa, mesmo depois da 
pandemia, provando que o legado deste desafio que 
atravessamos vai garantir um programa ainda melhor 
para as próximas gerações.

Redação com assessoria
redacao@diariodosudoeste.com.br

O secretário de Admi-
nistração do Município de 
Nova Prata do Iguaçu, Antô-
nio Maziero, faleceu no do-
mingo (5) após ser atropela-
do por um veículo próximo 
de sua residência.

De acordo com uma pu-
blicação no Facebook da 
prefeitura, Maziero, com 
63 anos de idade, “saia de 
casa de bicicleta para dar 
um passeio na data de seu 
aniversário, e foi atingido 
por um veículo, foi socorri-
do, levado ao Pronto Atendi-
mento do Município até que 
viesse o SAMU, mas não re-
sistiu aos ferimentos”, infor-
ma a nota.

Na publicação, a admi-
nistração municipal reco-
nhece a contribuição social 
e educacional de Maziero à 

Nova Prata do Iguaçu. Se-
gundo a prefeitura, a víti-
ma atuou como professor, 
assumiu vários cargos no 
Município, como secretá-
rio de Educação, Finanças, 
Administração e, também, 
vereador por mais de um 
mandato.

Diante do ocorrido, o 
prefeito Sergio Faust de-
cretou luto oficial em 
Nova Prata do Iguaçu nos 
dias 6, 7 e 8 de dezembro. 
Nesses dias, todas as ativi-
dades dos departamentos 
públicos municipais estão 
suspensas, ficando aber-
to somente o plantão de    
saúde.

“A morte de Antô-
nio Maziero é uma gran-
de perda para Nova Pra-
ta do Iguaçu. O secretário 
era um homem humilde, 
generoso, íntegro e exce-
lente profissional. Deixa-

rá saudades, boas lembran-
ças e um legado de amor e 
respeito. Neste momento 
de dor, cumprimentamos 
a família e amigos com o 
nosso profundo sentimen-
to de pesar e rogamos que 

o Senhor Deus, em sua in-
finita misericórdia, con-
forte os corações entris-
tecidos pela partida do 
nosso inesquecível amigo 
Maziero“, comenta Sergio 
Faust.

Natal Show terá 
Teatro Biriba

A programação do Natal Show de São Lourenço 
do Oeste (SC) terá espetáculos do Teatro Biriba no 
fim de semana. Sá-bado (11) e domingo (12), o local 
de encontro será o Teatro Professor Arno Ignácio Et-
ges, no Centro de Eventos Gover-nador Luiz Henri-
que da Silveira.

Os ingressos podem ser retirados antecipada-
mente na secreta-ria do Instituto Cultural, das 7h às 
13h, de segunda a sexta-feira, mediante entrega de 
um pacote de doces, que depois serão doados nas 
ações do Natal. Vale lembrar que o Teatro do Centro 
de Eventos tem capacidade limitada para o público 
e o Instituto Cultural seguirá as normas sanitárias de 
Covid-19 dos decretos do Governo do Estado de San-
ta Catarina.

As sessões terão as apresentações “Brincando de 
Teatro” e “Biriba, O Empregado do Barulho”, com clas-
sificação livre, e “Guerra dos Sexos”, com classificação 
14 anos.

PROGRAMAÇÃO
Sábado (11)
15h ‒ Brincando de Teatro (classificação livre)
20h ‒ Biriba, O Empregado do Barulho
(classificação livre)

Domingo (12)
15h ‒ Brincando de Teatro (classificação livre)
19h ‒ Guerra dos Sexos (classificação 14 anos)

Tem início asfalto entre Bom Sucesso do Sul e Itapejara D’Oeste
Na sexta-feira (3), foi dado início as obras de pavi-

mentação, no trecho que liga Bom Sucesso do Sul à Ita-
pejara D’Oeste, via que segue da entrada do município 
até a comunidade do São Cristóvão.

A prefeitura de Bom Sucesso do Sul pede a colabo-
ração das pessoas que trafegam nesse trecho, para que 
durante o período de obras, tenham paciência, atenção 
e prudência ao dirigirem na estrada.

Também já foram solicitados junto a Copel, a mu-
dança de local de alguns postes que por ventura ve-
nham a ficar muito expostos no trajeto, para que a estra-
da fique mais segura para a trafegabilidade de veículos e 
máquinas agrícolas.

Trecho a ser pavimentado segue 
da entrada do município até a 
comunidade do São Cristóvão

Assessoria
O Centro da Juventude 

(Ceju) de Francisco Beltrão 
está completando 8 anos e 
a comemoração aconteceu 
no Espaço da Arte, com a 
8ª Mostra Ceju, que apre-
sentou as atividades desen-
volvidas nos últimos anos, 
além de proporcionar mo-
mentos de vivência com as 
famílias e com a comunida-
de. O evento contou com a 
participação dos usuários, 
seus familiares, equipe de 
coordenação e autoridades.

O Centro da Juventude 
fica no Bairro Pinheirão (Ci-
dade Norte). É mantido pela 
prefeitura, através da Se-
cretaria de Assistência So-
cial. Atualmente atende 200 

adolescentes com idade de 
12 a 17 anos, de famílias 
atendidas pelo Cras da Cida-
de Norte.

O Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vín-
culos ofertado no Ceju é 

executado através de gru-
pos por faixa etária e ob-
jetiva estimular as ações 
culturais e o compartilha-
mento de vivências, desen-
volvendo nos adolescentes 
capacidades e potencialida-

des, com vistas ao alcance 
de alternativas emancipató-
rias, fortalecendo os víncu-
los familiares, com a meta 
de incentivar a socialização 
e a convivência familiar e        
comunitária.

De forma complementar 
às temáticas são ofertadas 
oficinas de karatê, artesa-
nato, capoeira, taekwondo, 
dança, música, skate, nata-
ção, vôlei, futsal, informá-
tica e orientação profissio-
nal. O Ceju também possui o 
Programa Bolsa Agentes de 
Cidadania, que possibilita o 
repasse de uma bolsa auxí-
lio, num total de 40 vagas 
que são selecionadas den-
tre os usuários que atendem 
aos critérios do programa.

Ceju de Beltrão comemora 
8 anos de atividades

ASSESSORIA PMFB

O Centro da Juventude é mantido pela prefeitura, através da 
Secretaria de Assistência Social

Secretário de Administração de Nova Prata do Iguaçu 
morre após ser atropelado

DIVULGAÇÃO/ PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

Antônio 
Maziero 
atuou em 
diversos 
cargos 

públicos no 
município
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Assistência Social de São João distribui 
vales presentes

A Secretaria de Assistência Social de São João distribui até hoje (7), os vales presentes 
para as crianças de 0 a 11 anos completos.

Os presentes serão entregues na abertura do Natal de São João, nessa quinta-feira (9), 
a partir das 17h.

Os vales devem ser retirados no Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

Beneficiários do Bolsa Família de 
Renascença

Pessoas que recebem o auxílio Bolsa Família ̶ agora Auxílio Brasil ̶ em Renascença, 
devem ir até o Posto de Saúde do município para atualizar o cadastro de saúde. A não atua-
lização implicará no bloqueio do benefício.

Para renovar os dados, população deve levar carteira de vacina das crianças, cartão Bol-
sa Família, peso e altura das crianças anotado ou levar os filhos para realizar a pesagem.

Município de Mariópolis realiza 
Refis 2021

População com débitos atrasados com o Município de Mariópolis, vencidos até 30 de 
setembro deste ano, tem até 30 de junho de 2022 para regularizar suas dívidas.

Para pagamentos à vista, Município prevê desconto de 90% em juros e multas. Já para 
parcelamento de 12 vezes, o desconto é de 75%, enquanto que em 36 meses é de 30%.

Para aderir ao Refis é preciso ir até o setor de tributação de Mariópolis, situado no pré-
dio da prefeitura.

Sulina antecipa venda de horários para 
quadra sintética

Hoje (7), o Departamento de Esportes de Sulina está realizando a venda de horários 
para a quadra sintética. Devido ao feriado de quarta-feira (8), serão comercializados horários 
para os dias 13, 14, 15, 16 e 17 de dezembro.

Será permitido a venda de um horário por pessoa, na semana. Cada horário terá um res-
ponsável, que assinará termo de compromisso na compra do horário. O responsável do ho-
rário deverá trazer sua própria bola.

As luzes serão programadas para ligarem no primeiro horário e desligarem automatica-
mente no fim do último horário.

Não será permitido uso de chuteira de trava, apenas tênis de futsal e chuteira de suíço. 
Caso haja consumo de comidas e bebidas no local, os responsáveis pelo horário devem re-
alizar a limpeza.

Os horários serão vendidos presencialmente na Biblioteca Cidadã, das 8h às 11h, e das 
13h30 às 16h. O valor será de R$20 a hora.

Assessoria
Após seguir orientação 

fornecida pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) para corrigir ina-
dequações encontradas em 
edital de pregão eletrôni-
co voltado à compra de me-
dicamentos, a Prefeitura de 
Francisco Beltrão revogou a 
licitação e, posteriormente, 
publicou novo instrumen-
to convocatório de certame 
com o mesmo objeto, desta 
vez com as falhas apontadas 
pelo órgão de controle devi-
damente afastadas. 

Graças à retificação, o 
município conseguiu ob-
ter uma economia potencial 
de R$ 1.004.324,30, ao re-
duzir de R$ 10.509.751,74 
para R$ 9.505.427,44 o va-
lor de referência da disputa 
- o que representa uma di-
minuição de 9,6%. A dimi-
nuição resultou da adoção 
de correções recomenda-
das pela Coordenadoria de 
Acompanhamento de Atos 
de Gestão (Cage), unidade 
técnica da Corte responsá-

vel pela fiscalização preven-
tiva e concomitante dos atos 
praticados pelos administra-
dores públicos paranaenses. 

Sobrepreço 
Ao analisarem o ins-

trumento convocatório ori-
ginal da disputa, os analis-
tas da Cage verificaram que 
seis itens do termo de refe-
rência possuíam cotações 
superiores às praticadas no 
mercado de compras pú-
blicas, resultando num po-
tencial sobrepreço de R$ 
754.650,00. 

Diante disso, foi enca-
minhado Apontamento Pre-
liminar de Acompanhamen-
to (APA) à prefeitura, no 
qual foi recomendada a re-
alização de ampla pesqui-
sa de preços, a fim de ade-
quar o valor de referência 
dos medicamentos e reana-
lisar a metodologia de cálcu-
lo utilizada. 

Para tanto, a Cage in-
dicou, entre outras medi-
das, o uso da média ponde-
rada dos valores obtidos no 

Banco de Preços em Saúde 
(BPS) do governo federal, 
bem como, pelo menos, ou-
tras duas fontes, a exemplo 
de contratações feitas por 
outros órgãos da adminis-
tração pública e dos siste-
mas Comprasnet e Compras 
Paraná. Em resposta, o Mu-
nicípio de Francisco Beltrão 
publicou novo edital de lici-
tação, reestimando os quan-
titativos de alguns dos itens 
a serem adquiridos e recal-
culando os valores referen-
ciais dos produtos. 

Conforme o documen-
to encaminhado pela Corte, 
o gestor deve prever com a 
máxima precisão possível as 
necessidades efetivas a se-
rem atendidas, pois somente 
com o levantamento adequa-
do de quantitativos os po-
tenciais interessados podem 
formular propostas mais 
adequadas. Isso diminui o 
risco de a entidade contratar 
propostas inexequíveis e au-
menta as chances de a opção 
mais vantajosa ao interesse 
público sair vencedora. 

Francisco Beltrão segue orientação do 
TCE e economiza R$ 1 milhão 
em licitação

Jéssica Procópio com 
assessoria
jessica@diariodosudoeste.com.br

Nesta terça-feira (7), a 
Secretaria de Meio Ambien-
te de Clevelândia realiza-
rá uma blitz de conscienti-
zação quanto ao abandono 
de animais. A ação é alusiva 
ao Dezembro Verde ̶ mês 
de conscientização contra 
maus-tratos e abandono de 
animais.

Hoje, a secretaria estará 
na praça Getúlio Vargas, du-
rante todo o dia, entregando 
cartilhas educativas e orien-
tando a população sobre o 
cuidado com os animais.

Na ação não será rea-
lizada feira de adoção, po-
rém, uma cadelinha com 
seus filhotes estará disponí-
vel para acolhimento. Ela foi 
abandonada no almoxarifa-
do da prefeitura e desde en-
tão vem sendo cuidada pe-
los servidores.

Em Clevelândia, as 
ações referentes ao De-
zembro Verde seguem 
como base a Lei Munici-
pal 2.706/2019 que defi-
ne oficialmente como o mês 
de conscientização contra 

maus-tratos e abandono de 
animais.

Segundo o secretário 
de Meio Ambiente, Juarez 
de Jesus Flores Junior, “as 
ações do Dezembro Verde 
buscam sensibilizar a popu-
lação de que o abandono de 
animais é uma conduta cri-
minosa, e colaboram para 
reduzir o índice de aciden-

tes com os animais”.
Como ele explica, de-

zembro é escolhido para a 
campanha por ser a época 
com maior número de ani-
mais abandonados. “Nes-
ta época, as famílias que 
viajam para curtir férias 
e deixam a desejar no que 
tange aos cuidados com os 
mesmos”.

Clevelândia realiza blitz 
de conscientização sobre 
abandono de animais

ASSESSORIA PMC

Abandonada no almoxarifado da prefeitura, cadelinha estará a 
disposição para doação, assim como seus filhotes
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Sete casos suspeitos da variante 
Ômicron são descartados no Paraná
AEN

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que nessa segunda-feira (6) 
os sete casos suspeitos da variante Ômicron no Paraná, divulgados na última se-
mana, foram descartados por não apresentarem a detecção do vírus Sars-Cov-2.

Os casos haviam sido isolados e foram acompanhados pela Vigilância Epide-
miológica da Sesa e dos municípios de Curitiba e Foz do Iguaçu, após contato com 
um caso confirmado em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos.

Considerando que não houve confirmação para a Covid-19, as amostras não 
foram encaminhadas para sequenciamento genômico na Fiocruz. Neste momen-
to, não há mais suspeitas da circulação da variante no Paraná.

AEN
Nenhum dos mais de 

66 mil professores vincula-
dos à rede estadual de edu-
cação vai receber menos de 
R$ 5.545 por mês a partir 
de janeiro de 2022. O incre-
mento em relação ao atu-
al piso salarial em vigor no 
Estado (R$ 3.730) para 40 
horas/aulas semanais é de 
48,7% e vai beneficiar mais 
de 22,4 mil profissionais em 
começo de carreira, entre 
servidores efetivos e tem-
porários, além de ter reflexo 
na remuneração dos demais 
docentes que pertencem a 
outras classes salariais.

A nova base de ven-
cimentos, anunciada pelo 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior nessa segun-
da-feira (6) durante evento 
no Palácio Iguaçu, integra 
um pacote de ações constru-
ído pelo Governo do Estado 
como forma de valorizar o 
magistério e dar prossegui-
mento ao processo que bus-
ca fazer do Paraná o estado 
com o melhor sistema edu-
cacional público do País.

O projeto de lei enca-
minhado à Assembleia Le-
gislativa do Estado do Para-
ná (Alep) contempla ainda a 
manutenção do pagamento 
do vale-transporte (R$ 842), 
implantação de gratificação 

de R$ 800 a partir de janei-
ro e a manutenção do atual 
mecanismo de progressão 
de carreira. O investimen-
to é de R$ 674,4 milhões e 
conta com recursos do Fun-
do de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Bá-
sica (Fundeb).

“É um dos maiores au-
mentos salariais do País já 
oferecidos para a catego-
ria. Queremos com isso va-
lorizar cada vez mais nossos 
professores, profissionais 
que passaram toda a pan-
demia buscando saídas e 
estratégias para oferecer o 
melhor ensino para os nos-
sos alunos. Eles são os res-
ponsáveis pelo futuro do Pa-
raná, então nada melhor do 
que remunerá-los da melhor 
forma possível”, afirmou o 
governador.

Ratinho Junior lembrou 
que essa é mais uma medida 
na estratégia de fazer com 
que o Paraná tenha a me-
lhor educação do Brasil – o 
Estado saltou do 7º para o 
3º lugar no ranking nacio-
nal segundo levantamento 
mais recente do Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb). Ele citou, 
ainda, programas já imple-
mentados pela rede pública, 
como o oferecimento de au-
las de robótica, programa-

ção, línguas e educação fi-
nanceira, entre outros, além 
da possibilidade de inter-
câmbios internacionais por 
meio do projeto Ganhando 
o Mundo, como iniciativas 
que modernizaram o siste-
ma de ensino paranaense.

“Esse novo piso equivale 
a cerca de oito anos na pro-
gressão salarial de um pro-
fessor. Ou seja, o Governo 
do Estado está antecipando 
o reajuste, oferecendo um 
salário que eles só recebe-

riam próximo a 2030. E vale 
ressaltar que tudo isso será 
implementado sem colocar 
em risco a saúde financei-
ra do Estado, acompanhan-
do um planejamento da Se-
cretaria da Educação e do 
Esporte em parceria com a 
Secretaria da Fazenda”, des-
tacou Ratinho Junior.

O objetivo do governo, 
explicou o secretário de Es-
tado da Educação e do Es-
porte, Renato Feder, é tor-
nar o início da carreira no 
magistério público ainda 
mais atraente, equiparan-
do os vencimentos base 
dos trabalhadores tempo-
rários, do Processo Seleti-

vo Simplificado (PSS), ao 
do Quadro Próprio do Ma-
gistério (QPM), atendendo 
a uma demanda histórica 
da categoria.

“Estamos falando de 
algo muito significativo, 
nivelando o ponto de par-
tida de todos os professo-
res do Paraná. Além disso, 
ao todo, no ano que vem, 
cada professor receberá 
quase R$ 10 mil em gra-
tificações, com um reajus-
te médio para toda a ca-
tegoria de 20%. Isso sem 
mexer em nenhum direito 
dos profissionais”, comen-
tou    Feder.

A proposta estadual 
contempla outras duas ade-
quações às legislações vi-
gentes no País. A pedido do 
Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná (TCE-PR), 
o vale-transporte deixa de 
ser pago durante o período 
de férias dos professores e 
também não terá mais re-
flexo sobre o 13º salário. Já 
como forma de unificação 
dos regimentos trabalhistas, 
o adicional noturno passará 
a ser contabilizado a partir 
das 22 horas.

Paraná propõe piso salarial de R$ 5,5 mil para 
todos os professores da rede pública

José Fernando ogura/aen

Pacote foi apresentado na segunda-feira no Palácio Iguaçu



Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % jun jul ago set out nov ano 12m 

INPC (IBGE) 0,60 1,02 0,88 1,20 1,16 - 8,45 11,08

IPCA (IBGE) 0,53 0,96 0,87 1,16 1,25 - 8,24 10,67

IPCA-15 (IBGE) 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 1,17 9,57 10,73

IPC (FIPE) 0,81 1,02 1,44 1,13 1,00 - 8,32 10,30

IGP-M (FGV) 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 0,02 16,77 17,89

IGP-DI (FGV) 0,11 1,45 -0,14 -0,55 1,60 - 16,96 20,95

IPA-DI (FGV) -0,26 1,65 -0,42 -1,17 1,90 - 20,19 25,01

IPC-DI (FGV) 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 - 7,56 9,73

INCC-DI (FGV) 2,16 0,85 0,46 0,51 0,86 - 12,70 14,94

out nov dez
TJLP (%) 5,32 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 7,75%

Facultativo
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 .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

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 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP REMUN
ANTIGA NOVA BÁSICA

1/11 a 1/12 0,5000 0,4412 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000
3/11 a 3/12 0,5000 0,4412 0,0000
4/11 a 4/12 0,5000 0,4412 0,0000
5/11 a 5/12 0,5000 0,4412 0,0000
6/11 a 6/12 0,5000 0,4412 0,0000
7/11 a 7/12 0,5000 0,4412 0,0000
8/11 a 8/12 0,5000 0,4412 0,0000
9/11 a 9/12 0,5000 0,4412 0,0000
10/11 a 10/12 0,5000 0,4412 0,0000
11/11 a 11/12 0,5000 0,4412 0,0000
12/11 a 12/12 0,5000 0,4412 0,0000
13/11 a 13/12 0,5000 0,4412 0,0000
14/11 a 14/12 0,5000   0,4412   0,0000
15/11 a 15/12 0,5000   0,4412   0,0000 
16/11 a 16/12 0,5144   0,4556   0,0143
17/11 a 17/12 0,5166   0,4578   0,0165
18/11 a 18/12 0,5174   0,4586   0,0173
19/11 a 19/12 0,5000   0,4412   0,0000
20/11 a 20/12 0,5000   0,4412   0,0000
21/11 a 21/12 0,5000   0,4412   0,0000
22/11 a 22/12 0,5158   0,4570   0,0157
23/11 a 23/12 0,5171   0,4583   0,0170
24/11 a 24/12 0,5195   0,4607   0,0194
25/11 a 25/12 0,5208   0,4620   0,0207
26/11 a 26/12 0,5000   0,4412   0,0000
27/11 a 27/12 0,5000   0,4412   0,0000
28/11 a 28/12 0,5000   0,4412   0,0000
1/12 a 1/1 0,5490   0,4902   0,0488
2/12 a 2/1 0,5328   0,4739   0,0326
3/12 a 3/1 0,5160   0,4572   0,0159

TR MÊS % ano 12 m

Novembro/21 0,00 0,00 0,00
Dezembro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m

Paraná 1.987,39 1.995,80 0,42 16,03 17,66
Norte 2.097,17 2.107,67 0,50 19,52 20,67
Noroeste 1.932,09 1.948,58 0,85 23,02 27,36
Oeste 2.027,94 2.032,44 0,22 15,56 17,25

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 171,00 2,4% 3,0%
Ponta Grossa 170,00 3,7% 5,6%
Maringá 167,00 2,5% 3,7%
Cascavel 166,50 2,1% 2,8%
Sudoeste 168,00 2,4% 3,7%
Guarapuava 167,00 2,5% 3,7%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 89,00 1,1% 0,0%
Sudoeste 90,50 2,8% 5,2%
Cascavel 88,00 0,0% 2,3%
Maringá 88,00 1,1% 3,5%
Ponta Grossa 90,00 2,3% 4,7%
Guarapuava 90,00 2,3% 4,7%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 99,00 3,1% 0,0%
Ponta Grossa 98,00 3,2% 0,0%
Maringá 96,00 3,2% 1,1%
Cascavel 96,00 3,2% 1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 20/12, pes.físicas 15/12, emp. do més ticos 06/12. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

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

Autônomo
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: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença 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 aposenta-
doria é por idade..

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

jan/22 1.261,50 -5,75 1,6% 4,6%
mar/22 1.266,50 -4,75 1,2% 4,0%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 583,50 -2,50 0,4% 5,5%
mar/22 583,50 -0,50 0,2% 3,8%

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

dez/21 359,70 -8,00 3,5% 8,1%
jan/22 352,60 -6,00 2,9% 7,0%

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

dez/21 797,00 2,50 -1,3% 4,0%
mar/22 806,25 2,50 -1,9% 3,4%

Ações % R$

Petrobras PN +0,42% 28,88 
Vale ON +5,65% 75,93 
ItauUnibanco PN +1,48% 23,32 
Bradesco PN +2,75% 21,33 
Meliuz ON -11,11% 3,04 
Gol PN +11,54% 16,92 
Azul PN +10,25% 24,73 
Braskem PNA +8,74% 65,79

INDICE BOVESPA 

Alta: 1,70% 106.858 pontos

Volume negociado: R$ 27,89 bilhões

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

IR 2021 - A oitava parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/12, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,62%.

MÊS TAXA SELIC
Set/21 0,44%
Out/21 0,49%

MÊS TAXA SELIC
Nov/21 0,59%
*Dez/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 06/12/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 06/12/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 06/12/21

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice out nov dez
INPC (IBGE) 1,1078 1,1108 -
IPCA (IBGE) 1,1025 1,1067 -
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 1,2864 1,2095 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Novembro/21 0,5000 5,64 6,17
Dezembro/21 0,5490 6,22 6,22

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Novembro/21 0,4412 2,48 2,60
Dezembro/21 0,4902 2,99 2,99

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 156,56 0,0% 0,0% -2,0% 159,00 159,00 

MILHO saca 60 kg 79,07 0,0% 1,0% -0,6% 82,50 81,20 

TRIGO saca 60 kg 88,80 0,0% 0,0% 0,4% 88,00 92,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 242,94 -0,7% -2,4% -4,2% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 230,02 0,3% 0,2% -0,3% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 310,59 0,4% 2,0% 11,9% 290,00 300,00 

SUÍNO kg, vivo 6,68 0,0% 1,4% 6,5% 5,80 5,50 

ERVA MATE arroba 23,20 -0,8% 2,2% -3,4% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 06/12/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 06/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.903,31 0,18% -0,51%
Boi gordo (2) 322,10 2,92% -0,06%
Café (3) 1.487,58 1,11% 4,75%
Algodão (4) 629,71 1,55% 0,59%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
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.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 06/12/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 06/12/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 250,20 6,15 7,0% 22,9%
mar/22 249,85 6,50 7,2% 21,1%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

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

102.224 102.814 100.774 104.466 105.069 106.858

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 06/12

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

06/12 R$ 320,30 /grama -0,06%

DÓLAR COMERCIAL
Alta: 0,18% Var. dezembro: +0,96%

Compra R$ 5,689
Venda R$ 5,690

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,79% Var. dezembro: +1,21%

Compra R$ 5,6871
Venda R$ 5,6877

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,34% Var. dezembro: +1,19%

Compra R$ 5,56
Venda R$ 5,97

DÓLAR TURISMO
Alta: 0,34% Var. dezembro: +1,19%

Compra R$ 5,56
Venda R$ 5,95

EURO
Alta: 0,74% Var. dezembro: +1,32%

Compra R$ 6,4094
Venda R$ 6,4123

EURO TURISMO
Alta: 0,15% Var. dezembro: +0,59%

Compra R$ 6,17
Venda R$ 6,79  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0501
Libra esterlina R$ 7,53
Peso argentino R$ 0,056

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 113,46
Libra esterlina 0,76
Euro 0,89

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

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

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

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 112,01 2,71 -4,0% -4,2%
mar/22 107,01 2,81 -3,9% -5,5%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 35.227,03 +1,87
Londres 7.232,28 +1,54
Frankfurt  15.380,79 +1,39
Tóquio 27.927,37 -0,36
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A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerada a inflação ofi-
cial do país, subiu de 10,15% para 
10,18% neste ano. Essa foi a 35ª 
elevação consecutiva da projeção. 
A estimativa está no Boletim Focus 
de ontem (6), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco Central 
(BC), em Brasília, com a expectati-
va das instituições para os princi-
pais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de in-
flação subiu de 5% para 5,02%. 
Para 2023, a previsão passou de 
3,42% para 3,50% e para 2024 foi 
mantida em 3,10%.

A previsão para 2021 está aci-
ma da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), é de 3,75% para 
este ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, o limi-
te inferior é 2,25% e o superior de 
5,25%. Para 2022 e 2023, as me-
tas são 3,5% e 3,25%, respectiva-
mente, também com intervalo de 
tolerância 1,5 ponto percentual.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa bá-

sica de juros, a Selic, definida em 
7,75% ao ano pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom). Na últi-
ma reunião do Copom deste ano, 
marcada para amanhã e quarta-
-feira (8), a previsão do mercado 
financeiro é que a Selic suba para 
9,25% ao ano.

Para o fim de 2022, a estima-
tiva é de que a taxa básica chegue 
a 11,25% ao ano. E para 2023 e 
2024, a previsão é de Selic em 8% 
ao ano (a previsão da semana pas-
sada era 7,75% ao ano) e 7% ao 
ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a finalida-
de é conter a demanda aquecida, e 

isso causa reflexos nos preços por-
que os juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a poupança. 
Além disso, os bancos consideram 
outros fatores na hora de definir 
os juros cobrados dos consumido-
res, como risco de inadimplência, 
lucro e despesas administrativas.

Quando o Copom reduz a Se-
lic, a tendência é de que o crédito 
fique mais barato, com incentivo à 
produção e ao consumo, reduzin-
do o controle da inflação e estimu-
lando a atividade econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras 

consultadas pelo BC reduziram a 

projeção para o crescimento da 
economia brasileira este ano de 
4,78% para 4,71%. Para 2022, a 
expectativa para o Produto Inter-
no Bruto (PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país 
- é de crescimento de 0,51%. Na 
semana passada, a estimativa de 
expansão era de 0,58%. Em 2023 
e 2024, o mercado financeiro pro-
jeta expansão do PIB de 1,95% e 
2,10%, respectivamente.

A expectativa para a cotação 
do dólar subiu de R$ 5,50 de R$ 
5,56 para o final deste ano. Para 
o fim de 2022, a previsão passou 
de R$ 5,50 para R$ 5,55. (Agên-
cia Brasil)

Assessoria
 Balanço divulgado nessa se-

gunda-feira (6), em São Paulo, re-
vela que a produção de veículos 
no Brasil registrou alta de 15,1% 
em novembro (206 mil unidades), 
na comparação com outubro (179 

mil unidades). Em relação a no-
vembro de 2020, houve queda de 
13,5%. Os dados são da Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea).

Foram 173 mil veículos licen-
ciados no mês passado, um recuo de 

23,1% sobre novembro de 2020. Se-
gundo a Anfavea, foi o pior desem-
penho para novembro em 16 anos. 
Em relação a outubro, houve au-
mento de 6,5% nos licenciamentos.  

A entidade destacou a inédita 
crise de oferta, provocada pela ca-

rência global de semicondutores. 
“Mesmo com uma ligeira melhora 
de 6,5% nas vendas na compara-
ção com outubro, os resultados fi-
caram muito aquém para um mês 
historicamente aquecido”, infor-
mou a Anfavea.

As exportações tiveram resul-
tado abaixo do esperado, com 28 
mil unidades embarcadas em no-
vembro, queda de 6% em relação 
ao mês anterior. Na comparação 
com novembro de 2020, houve 
queda de 36,3%.

Mercado financeiro projeta inflação em 10,18% para este ano

Produção de veículos tem alta de 15,1% no país
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Agência Brasil
A Comissão de Defesa dos Direitos 

da Mulher da Câmara dos Deputados 
aprovou na segunda-feira (6) projeto 
de lei que altera a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) para 
garantir que filhos de vítimas de vio-
lência doméstica e familiar tenham di-
reito à vaga na escola pública mais pró-
xima da sua residência.

Conforme a proposta, caso ocor-

ra mudança de domicílio das vítimas 
de violência doméstica, a matrícula 
deverá ser remanejada para a esco-
la pública mais próxima da nova re-
sidência. Nesses casos deve ocorrer 
a comunicação ao Conselho Tutelar 
competente.

O texto aprovado é um substitu-
tivo apresentado pela deputada Re-
jane Dias (PT-PI) aos projetos de Lei 
1705/21 e 2797/21, do deputado Be-

nes Leocádio (Republicanos-RN).
Segundo a deputada Rejane Dias, a 

medida pode conferir uma melhora na 
qualidade de vida das vítimas de vio-
lência e “pode amenizar os danos su-
portados pela mulher agredida”. 

A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada pelas co-
missões de Educação, de Seguridade 
Social e Família e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Agência Brasil
As retiradas da caderneta de pou-

pança superaram os depósitos em R$ 
12,377 bilhões, em novembro, infor-
mou ontem (6) o Banco Central (BC). 
Essa foi a maior retirada líquida para 
o mês, na série histórica iniciada em 
1995.

No mês passado, os depósitos che-
garam a R$ 281,713 bilhões e os sa-
ques a R$ 294,09 bilhões. Em novem-
bro de 2020, houve mais depósitos do 
que saques, com saldo positivo de R$ 
1,479 bilhão.

De janeiro a novembro, foi regis-
tada retirada líquida de R$ 43,157 bi-

lhões. Em 2020, a poupança captou R$ 
166,31 bilhões em recursos, o maior 
valor anual da série histórica, por in-
fluência dos depósitos do auxílio emer-
gencial e o aumento do interesse pelo 
investimento, em meio à crise gerada 
pela pandemia de covid-19.

Rendimentos
Em novembro, o investimento ren-

deu 0,44% em novembro, segundo o 
BC. O rendimento ficou abaixo da pré-
via da inflação, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Am-
plo 15 (IPCA-15), que chegou a 1,17%, 
no mês passado.

De acordo com a legislação atual, 
a remuneração dos depósitos de pou-
pança é composta pela Taxa Referen-
cial, que está em zero, mais 70% da 
taxa básica de juros, a Selic, mensali-
zada. Essa regra vale enquanto a taxa 
Selic for igual ou inferior a 8,5%. Atu-
almente, a taxa está em 7,75% ao ano.

Com a Selic acima de 8,5% ao ano, 
a poupança rende a TR mais 0,5% ao 
mês. De acordo com a expectativa do 
mercado financeiro, a Selic deve subir 
para 9,25% ao ano, na reunião do Co-
mitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central, responsável por definir 
a taxa, nesta semana.

Agência Brasil
Um projeto de lei apresentado na 

Câmara dos Deputados deve criar a Po-
lítica Nacional de Busca Ativa de Crian-
ças e Jovens em Idade Escolar. O obje-
tivo é evitar a evasão dos estudantes. 

 “A proposta vem em momento 
oportuno, já que a evasão escolar 
está numa situação alarmante. Mi-
lhares de crianças em idade escolar 
já estavam ausentes das salas de au-
las antes da pandemia de covid-19, 
e a tendência é que isso piore sig-
nificativamente, devido às mudanças 

sociais decorrentes da crise econô-
mica”, argumenta o relator da maté-
ria, deputado Eduardo Barbosa (PS-
DB-MG).

Ao apresentar o projeto, a deputa-
da Professora Dorinha Seabra Rezende 
(DEM-TO) mostrou as estatísticas de 
2019, quando mais de 620 mil estu-
dantes abandonaram a escola.

Para buscar as crianças e jovens 
em idade escolar, a autora propõe o re-
censeamento anual; a formação, em es-
tados e municípios, de comitês interse-
toriais para a busca ativa, integrados 

por representantes das áreas de edu-
cação, assistência social e saúde; e a 
identificação de crianças e adolescen-
tes que estão fora da escola ou em ris-
co de evasão.

A União prestará assistência técni-
ca e financeira a estados e municípios 
para a implementação da política.

A proposta ainda será analisa-
da pelas comissões de Educação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Como tem caráter conclusivo, uma vez 
aprovada por elas, a proposta não pre-
cisará passar por plenário.

Mais da metade dos 
maiores de 18 anos 
consomem bebidas 
alcoólicas
Agência Brasil

Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Bra-
sileiro do Fígado (Ibrafig) ao Datafolha mostrou que 
55% dos brasileiros com mais de 18 anos de idade 
consomem bebidas alcoólicas, sendo que 32%, ou 
seja, um em cada três indivíduos, consomem sema-
nalmente. Desses, 44% consomem mais de três doses 
por dia ou ocasião e nesse grupo 11% consomem aci-
ma de dez doses por dia. A dose padrão à qual a pes-
quisa se refere é a de 14 g de álcool puro, o que cor-
responde a 45 ml de destilado, ou 150 ml de vinho ou 
a uma lata de cerveja.

Realizado em setembro, o levantamento revelou 
ainda que entre aqueles que afirmam consumir de 
uma a duas doses de álcool por dia ou ocasião, as mu-
lheres (42%) consomem mais do que homens (32%) e 
mais do que a média nacional (37%), assim como pes-
soas acima de 60 anos de idade (52%). 

Segundo a pesquisa, à medida que aumenta o con-
sumo por dia, diminui a faixa etária, sendo de 10% e 
12% entre pessoas de 18 a 59 anos de idade, contra 
5% entre os maiores de 60 anos de idade.

Entre os brasileiros que consomem três ou mais 
doses de bebida por vez, 44% são homens, percen-
tual que sobe para 49% entre os homens nas classes 
AB. A maioria dos entrevistados acredita que o consu-
mo frequente de álcool lidera o ranking de causa tan-
to do câncer de fígado quanto da cirrose, mas a maio-
ria (56%) negligencia sua saúde quando afirma nunca 
ter feito exame para avaliar dano do fígado relaciona-
do ao consumo de álcool.

De acordo com o presidente do Instituto Brasi-
leiro do Fígado, Paulo Bittencourt, não existe limite 
de segurança para o consumo, já que a sensibilida-
de ao álcool é individual. Entretanto, de modo geral, 
para pessoas sem doença hepática, o consumo mo-
derado, que é de 14 doses para homens por sema-
na, ou sete doses para mulheres por semana, pode 
ser considerado seguro. Para aqueles que têm algum 
tipo de doença ou   gordura no fígado  o  indicado é 
não    consumir.

 “Mesmo aquelas pessoas que bebem apenas aos 
finais de semana, conhecidos como bebedores sociais, 
têm risco duas vezes maior de cirrose, quando seguem 
o padrão de consumo caracterizado pela OMS [Orga-
nização Mundial da Saúde] como bebedor pesado epi-
sódico (BPE), isto é, mais de quatro e cinco doses de 
álcool por ocasião, respectivamente para mulheres e 
homens”, diz o instituto.

Segundo o instituto, apesar dos riscos, a maioria 
das pessoas que consome bebidas alcoólicas não de-
senvolverá cirrose e câncer de fígado, porque para 
isso, além do uso abusivo do álcool existe susceptibi-
lidade individual, fatores genéticos e ambientais, tais 
como doença hepática subjacente, obesidade e dia-
betes que aumentam o risco de dano hepático pelo         
álcool.

Paulo Bittencourt alertou ainda para o fato de que 
o excesso de consumo de bebida alcoólica, ou a popu-
larmente conhecida como ressaca, não pode ser con-
trabalançado com chás, produtos rotulados como de-
tox ou medicamentos chamados hepatoprotetores, 
porque essas medicações não oferecem proteção ao 
fígado contra os efeitos nocivos do álcool.

“A recomendação é pelo consumo moderado e 
consciente, dentro dos padrões considerados como 
mais seguros, para quem não tem doença hepática. 
Entretanto, para quem passou ocasionalmente do li-
mite, é importante compensar o uso abusivo com abs-
tinência de álcool nos dias subsequentes, beber bas-
tante líquido e se alimentar de forma adequada. O uso 
de analgésicos pode potencializar seus efeitos hepa-
totóxicos associado  ao  uso  de álcool”,    explicou o   
especialista.

Para diagnosticar a saúde do fígado, o recomen-
dado é que sejam feitos exames de avaliação de enzi-
mas hepáticas (sangue) disponíveis nas redes pública 
e privada em todos os indivíduos que façam consumo 
abusivo de álcool, mesmo aqueles com padrão de be-
bedor pesado episódico.

Comissão aprova vaga em escola para filho de vítima de violência

Comissão da Câmara aprova busca ativa para 
estudantes fora da escola

BC: saques em poupança superam 
depósitos em R$ 12,37 bilhões

Em novembro de 2020, houve mais depósitos do que saques

Marcelo casal Jr/agência Brasil



Você terá, hoje, boas oportunidades 
de fazer amizades valiosas e propí-
cias para o futuro. As relações pesso-
ais e a vida conjugal e amorosa es-
tarão muito harmoniosas. O trabalho 
lhe trará lucros compensadores. 

Somente as questões de ordem 
amorosa e familiar estarão favore-
cidas nesta data. Por mais atrativo 
que seja um negócio, trate de evi-
tar a precipitação e a curiosidade 
excessiva. 

Não é um dia feliz para os negócios 
novos. Deverá deixar tais coisas para 
uma data mais propícia. Cuidado 
também com extravagâncias, com 
assuntos extraconjugais e com tudo 
que possa prejudicá-lo. 

Não deverá se precipitar neste dia, 
pois dará lugar a erros absurdos. 
Seja mais cauteloso e use sua inte-
ligência para colher melhores fru-
tos deste dia. Excelentes chances 
no amor. 

Está fase do zodíaco infl uirá sobre o 
seu trabalho, denotando melhoria 
nos lucros, possibilidade de boas re-
lações com empregados e bom pe-
ríodo para comprar aparelhagem e 
equipamentos para seu consultório, 
escritório, ou ambiente de trabalho.

Com prudência e reserva você che-
gará onde deseja. Propício no pla-
no profi ssional, fi nanceiro. Um bom 
dia para jogos, loterias, sorteios e 
casamento. Para as coisas do amor, 
muita neutralidade. 

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Trate com muita seriedade seus as-
suntos pessoais e que melhorará na 
área fi nanceira. Organize-se tam-
bém, profi ssionalmente para que 
possa trabalhar com mais folga. Óti-
mo ao amor, ao lar, aos jogos e para 
a loteria.

Tenha mais calma e compreensão, 
ao tratar com amigos, familiares e 
com a pessoa amada. Não se exal-
te. Fluxo benéfi co para correspon-
der-se com alguém e aos passeios. 
Boas notícias. 

Ótima infl uência astral para 
solucionar questões domésticas que 
estão em pendência, iniciar viagens 
e tratar de assuntos fi nanceiros que 
o preocupam. Será bem sucedido 
no amor e nas diversões. 

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Excelente infl uência para a sua 
projeção profi ssional e social, e 
para tratar com personalidades 
governamentais e administrativas. 
Tendência a você procurar relacio-
namentos clandestinos.

Não se torne insistente suas pre-
tensões, junto aos seus superio-
res. O dia é favorável às relações 
familiares e com a pessoa amada. 
Cuidado com acidentes, principal-
mente os de trânsito.  

Notícias e novidades com maior 
interesse podem surgir no fi nal 
deste dia. Ao tratar de negócios 
com outras pessoas, saiba ava-
liar suas possibilidades e as dos 
outros. 

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO

PRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

28°/14°
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27°/16°

29°/17°

27°

15°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192NOVA

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm
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RADICCI iotti

NOVELAS

Nos tempos do imperador
Nino se preocupa com a revol-

ta de Tonico. Teresa e Pilar afirmam 
a Louzada que é preciso decretar 
epidemia na cidade. Com a ajuda 
de Nélio, Batista descobre que Lota 
se aliou a Borges para afastá-lo de 
Lupita. Lota confessa que Bernardi-
nho não é filho de Batista. Augusto 
comemora a notícia da gravidez de 
Leopoldina. Bernardinho abandona 
Lota, que expulsa Nélio de casa. Lu-
pita e Batista reatam. Caxias anuncia 
que Solano invadiu Uruguaiana. Ja-
mil adoece, e Guebo socorre o ami-
go. Guebo confronta Justina. Louza-
da dispensa Pilar da Ordem Terceira.

Um lugar ao sol
Túlio e Ruth fingem ser um ca-

sal interessado em adotar uma crian-
ça. Túlio fica intrigado com o fato de 
Ravi conhecer Renato. Avany des-
confia de Túlio e Ruth e manda uma 
foto para Ravi, se certificando de que 
o casal está mentindo. Inácia acon-
selha Joy a dar mais valor a Ravi. Bár-
bara pede ajuda a Janine para es-
crever uma carta a Santiago. Lara 
consegue um emprego de cozi-
nheira e convence Mateus a se mu-
dar para o Rio. Nicole resolve fazer 
um teste de dublagem. Breno e Ilana 
discutem. Cecília tem um bom de-
sempenho na sessão de fotos para 
a campanha. Cecília se sente atraída 
por Breno.  

Quanto mais vida, melhor
Neném vê Rose, mas Carmem o 

intercepta antes de ele se aproximar 
da ex-modelo. Acontece uma emer-
gência na clínica, e Joana deixa Rose 
sozinha na festa. Paula descobre que 
Carmem fez uma proposta para Ne-
ném. Soraia e Tigrão se beijam. Car-
mem começa a homenagem a Celso. 
Odete vai atrás de Juca na Pulp Fic-
tion. Carmem humilha Paula e reve-
la a Neném a paixão da rival por ele. 
Deusa beija Odaílson. Neném inti-
mida Marcelo. Carmem acusa Paula 
pela morte de Celso. Joana leva Gui-
lherme ao local do lançamento. Rose 
e Neném se encontram. Neném se 
declara para Rose.

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Elis Regina
Considerada uma das mais importantes cantoras 
brasileiras, ELIS Regina nasceu em 1945, em Por-
to Alegre. Começou a CANTAR bem cedo, aos onze 
anos, no PROGRAMA de rádio “Clube do Guri”, apre-
sentado por Ari Rego. Aos quinze anos, foi contrata-
da pela Rádio GAÚCHA e, aos dezesseis, lançou seu 
primeiro DISCO, o “Viva a Brotolândia”. Três anos de-
pois, Elis REGINA já cantava no RJ, apresentando-se no 
programa “Noite de Gala”, da TV Rio, e no Beco das Gar-
rafas, reduto da BOSSA Nova em Copacabana. Em 1965, 
com vinte anos, participou do 1o Festival Nacional de Mú-
sica POPULAR Brasileira com a música “Arrastão”, de Edu 
Lobo e VINICIUS de Moraes. Com essa canção, ela obteve o primeiro lugar e 
se CONSAGROU como a melhor cantora do ano. Com o apelido de PIMENTI-
NHA, tendo em vista seu gênio forte, interpretava ESTILOS variados, como 
MPB, Bossa Nova, samba e ROCK, e fez parcerias e DUETOS com grandes no-
mes da música em seu tempo. Morreu aos 36 anos, em sua residência em São 
Paulo, vítima de OVERDOSE.
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Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla

ARTIGO
Algoritmos, uma possível nova eugenia

FOTO DO DIA
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No mundo do saber precisa-se de mui-
to empenho, acuidade mental, discernimen-
to para distinguir o útil, o que nos interessa, 
aquilo que é essencial principalmente numa 
era em que temos a impressão dramática de 
que quanto menos esforço fizermos para sa-
ber alguma coisa mais ou menos, mais sa-
beremos que no fundo não conhecemos ab-
solutamente nada de valioso, a não ser a 
nossa perpétua ignorância. Na era do vazio 
de convicções, saber nunca foi tão fácil, mas 
ao mesmo tempo nunca tão difícil compre-
ender alguma coisa; na era extremada por 
tantas facilidades temos cada vez mais difi-
culdades para alinhar o ser numa perspecti-
va que possa olhar para o seu passado com 
vistas ao presente e ainda mais para o fu-
turo; na obra criada o que poderá vir a ser 
pode talvez não ser aquilo que se imagina 
hoje, pois no mundo nada dura para sempre 
como nós pensamos.

Na sequência da história, não tem sido 
poucos os fatos que nos causam estranhe-
za, temor em relação ao futuro, pois a im-
previsibilidade é tanta, que as novidades 
já não nos chocam tanto, pois elas bem ou 
mal já dão ares de conhecer em profundi-
dade tanto a essência como a alma das pes-
soas; a nova religião do século XXI, sem 
altar, sem liturgia, santos, padres ou mes-
mo pastores, ela ao mesmo tempo está em 
toda parte e ao mesmo tempo em lugar ne-
nhum. O mundo ativo maquínico é incan-
sável em sua busca sempre incontrolada 
por novas situações para poder controlar 
tudo nos mínimos detalhes, tais máquinas 
vêm por todos os ângulos tentando uma re-
formulação profunda das estruturas da na-
tureza, eficiência, velocidade, somas, mul-

tiplicações, absolutamente tudo elevado 
à milésima potência; é a redefinição total 
da vida, um expansionismo aparentemen-
te sem fim.

Uma dessas novidades em nosso meio 
chama-se “algoritmos”, palavra tão usada 
nos últimos tempos, mas de definição du-
vidosa, incerta ou ainda carente de melho-
res formulações, em pouquíssimas e com-
preensíveis palavras, o algoritmo é ““um 
conjunto de regras e operações bem defi-
nidas e ordenadas, destinadas à solução de 
um problema”, em outras palavras, é mais 
uma daquelas ferramentas à disposição da 
inteligência artificial, à razão instrumental. 
Com a ascensão vertiginosa da internet, fi-
cou “fácil” realizar tarefas que antes pre-
cisavam do contato humano para serem 
feitas, mas o preço que isso tem custado 
veio a cavalo, aos montes, ou seja, o mun-
do algorítmico produz toda uma onda de 
situações onde o ser acaba não tendo tem-
po para ele mesmo, dito de outro modo, a 
máquina cria então para seus sujeitos to-
dos aqueles condicionamentos necessários 
para tê-lo nas mãos.

O algoritmo não faz barulho, não gos-
ta de badalação, prefere a sombra, ele é 
muito bem elaborado no mundo subterrâ-
neo da mente de alguns privilegiados que 
costumam ver o mundo apenas a partir do 
seu ponto de vista, esquecendo todo o res-
to, acham-se acima do bem e do mal, ima-
ginam-se aqueles que tem a melhor res-
posta para tudo. Os pobres mortais, meros 
consumidores e sempre ávidos por mais e 
mais novidades deixam-se injetar pela vaci-
na “do tudo bem, é assim mesmo, não tem 
como fugir a isso, se eu não faço outros fa-

rão”; justamente nessa inocência avassala-
dora o algoritmo mostra suas garras, pois 
de tanto acessarmos as “redes sociais” e ne-
las colocarmos nossas melhores informa-
ções, nossos gostos e preferências, lugares 
visitados, a indústria do algoritmo nos cer-
ca de tal maneira que hoje não são poucos 
os que sentem-se prisioneiros numa aparen-
te liberdade.

Os algoritmos dão o que pensar, nun-
ca eles são neutros, ou seja, foram criados 
para desempenharem funções de coman-
do, controle, subserviência, dominação do 
ser humano, os algoritmos para muitos são 
uma arma potencial para uma vigilância 
cada vez mais cerrada dos cidadãos e tam-
bém uma ferramenta que se acha no direi-
to de dizer o que fazer, como fazer, quando 
fazer, assim como determinará as nossas 
escolhas, ditar moda, se isto ou aquilo é 
bom ou ruim; enfim as aplicações algorít-
micas dão a impressão de não terem fim, 
tamanho tem sido a sua desenvoltura nas 
últimas décadas. O tempo encantador no 
qual vivemos hoje está aberto para mui-
tas possibilidades, sejam elas boas ou más, 
as promessas que nos são enviadas a todo 
momento são no sentido de que tudo será 
melhor; mas como muito bem sabemos de 
promessas e boas intenções o inferno está 
cheio disso.

Bioeticamente, a questão dos algorit-
mos merece uma atenção elevada da nos-
sa parte, pois no jogo incessante das trans-
formações eles nos fazem parecer meras 
crianças sempre ávidas por novos pre-
sentes, em outras palavras, somos meros 
amadores em suas mãos; as ondas produ-
zidas pelos algoritmos atravessam de pon-

ta a ponta todo os oceanos, provocando 
não poucos tsunamis. Os algoritmos pas-
sam a ideia de que o prazer que eles pro-
metem será eterno, de que o futuro poderá 
ser como eles de fato desejam; uma novi-
dade que não é mais nenhum segredo. O 
senso crítico em tempos de surpresas in-
findáveis não pode arrefecer, pois todas as 
áreas da vida vêm sendo afetadas, ora mais 
ora menos pelos algoritmos; muitos dizem 
que eles poderão ser a nova e duradoura 
ditadura do ser, isto é, eles definirão quem 
terá voz e vez, quem poderá ou não traba-
lhar em determinada área, o que você po-
derá ou não comprar, seria uma espécie de 
eugenia baseada unicamente nos inúmeros 
rastros que os humanos acabam deixando 
nas redes.

Rosel Antonio Beraldo, mora em Verê-
PR, é Mestre em Bioética, Especialista em 
Filosofia pela PUC-PR; Anor Sganzerla, de 
Curitiba-PR, é Doutor e Mestre em Filosofia, 
é professor titular de Bioética na PUCPR

Na segunda-feira (6), durante a 3° ação da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) no Sudoeste, a Cadeia 
Pública de Dois Vizinhos recebeu uma doação de livros do grupo de leitura Leia Mulheres de Pato Branco e 

uma obra artística no solário, feita em grafite pela artista Sara Oliveira
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Prisão de condenado
A Polícia Civil de Coronel Vi-

vida prendeu na manhã de se-
gunda-feira (6), um homem, de 
25 anos, que foi condenado pe-
los crimes de roubo agravado, 
posse irregular de arma de fogo 
e associação ao tráfico de dro-
gas. Segundo o delegado Rômu-
lo Contin Ventrella, o condenado 
foi localizado na casa da sua ge-
nitora e conduzido à Delegacia 
de Polícia. Rômulo informou que 
esse foi o 35º mandado de prisão 
cumprido neste ano pela Polícia 
Civil de Coronel Vivida.

Mulher é jogada de 
veículo

A Polícia Militar foi comuni-
cada, na madrugada de sábado, 
que uma mulher havia sido joga-
da do carro em movimento pelo 
seu convivente. O caso ocorreu 
na linha Santo Antônio do Sal-
to Grande, em Coronel Vivida.  A 
vítima relatou aos policiais que 
estava na casa de parentes, no 
interior de Coronel Vivida, sen-
do que no retorno para a cida-
de teve uma discussão com o 
seu convivente, quando foi em-
purrada para fora do Fiat/Stra-
da, que estava em movimento. 
A mulher sofreu lesões na boca, 
quebrando dois dentes, além de 
escoriações na face e nos braços. 
Ela já havia recebido atendimen-
to médico quando acionou os 
policiais, que realizaram buscas, 
mas não localizaram o acusado. 
A vítima foi orientada com rela-
ção aos procedimentos cabíveis 
sobre o fato. 

Apreensão de 
cigarros

Um veículo carregado com 
cigarros foi apreendido por po-
liciais do Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron), no último sá-
bado (4), em São Jorge D’Oeste. 
O carro era dirigido por um rapaz, 
de 26 anos, que não obedeceu 
a ordem de parada. Durante o 
acompanhamento tático, os poli-
ciais conseguiram fazer a aborda-
gem e constataram que o auto-
móvel estava carregado com 750 
pacotes de cigarros contrabande-
ados do Paraguai. O motorista foi 
detido. Ele foi encaminhado, jun-
tamente com o carro e os cigar-
ros apreendidos, à Delegacia da 
Polícia Federal de Cascavel para 
as devidas providências. 

Lesões corporais
Um homem entrou com um 

Ford/KA, domingo à noite, na 
sede da 2ª Companhia da Polícia 
Militar de Palmas. Ele estava com 
ferimentos no tórax e no braço 
esquerdo, causados por golpes 
de faca. O homem recebeu os 
primeiros socorros até a chega-
da do Corpo de Bombeiros, que 
o encaminhou para receber cui-
dados médicos no Hospital San-
ta Pelizzari. De acordo com a PM, 
o médico de plantão constatou 
que o homem sofreu quatro per-
furações pelo corpo causadas 
por golpes de faca. O caso foi 
repassado para investigação da 
Polícia Civil.

Dois feridos  durante briga
Duas pessoas sofreram ferimentos durante um de-

sentendimento e briga no último sábado, por volta das 
18h, em um estabelecimento comercial localizado na 
Praça Presidente Vargas, em Pato Branco. 

Dois homens foram agredidos com arremessos 
de copos e cadeiradas na cabeça e no rosto, sen-
do que um deles sofreu ferimentos considerados       
graves.

 O Corpo de Bombeiros e o Samu socorreram os 
dois feridos, que foram encaminhados ao Hospital São 
Lucas, que fica nas imediações do local da briga. A Po-
lícia Militar agiu rápido e prendeu os dois acusados 
das agressões. 

Os nomes dos agressores e das vítimas não foram 
divulgados.  Os dois presos foram encaminhados à De-
legacia da Polícia Civil para as providências cabíveis 
ao fato. (AB)

Um morador do bairro Aero-
porto, em Francisco Beltrão, foi sur-
preendido por dois homens arma-
dos domingo, por volta das 20h50. 
O filho da vítima percebeu a ação 
dos assaltantes, quando pulou a ja-
nela da casa e pediu ajuda para os 
vizinhos, que acionaram a Polícia 
Militar. Chegando na residência, os 

policiais avistaram os bandidos ar-
mados, que ao perceberem a viatu-
ra saíram correndo e houve troca 
de tiros, mas ninguém ficou ferido. 
Um dos assaltantes foi preso e o 
outro fugiu por um matagal.

Segundo a Polícia Militar, o 
morador informou que os dois ho-
mens armados e encapuzados in-

gressaram na sua residência de 
forma violenta. Ele foi agredido pe-
los assaltantes, que exigiam dinhei-
ro e objetos de valor, sendo que le-
varam R$ 696,00 e uma corrente 
de ouro. 

Durante as buscas pelo mata-
gal, equipes policiais localizaram 
um dos suspeitos, que estava com 

um revólver, o dinheiro e a corren-
te de ouro levados da vítima. Já o 
outro bandido não foi localizado.

O homem preso não teve o 
nome divulgado. Ele foi entregue, 
juntamente com o revólver e os 
objetos recuperados, na Delega-
cia da Polícia Civil para as devidas 
providências. (AB) 

Um acidente na madrugada 
de sábado na PR-281, em Reale-
za, causou a morte de uma jovem e 
deixou um rapaz gravemente feri-
do. Um Gol, com placas de Bela Vis-
ta da Caroba, saiu da pista e colidiu 
contra árvores.

O veículo era conduzido por 
João Gabriel Knop, 19 anos, que 
sofreu ferimentos graves e foi en-
caminhado para receber cuidados 
médicos. Já a passageira Rubia Le-
tícia Rech, 18 anos, morreu no lo-
cal do acidente.

A ocorrência foi atendida pela 
Polícia Rodoviária Estadual (PRE). 
Um perito do Instituto de Crimi-
nalística fez o levantamento do 
acidente. Em seguida, o corpo da 

jovem foi encaminhado para ne-
cropsia no Instituto Médico Legal 
(IML) de Francisco Beltrão.

Outro acidente grave ocorreu 
na madrugada de domingo na PR-
583, em Pérola D’Oeste. Um Clas-
sic Life, com placas de Realeza, di-
rigido por Cleo de Moraes, 37 anos, 
saiu da pista e colidiu contra um 
poste de sustentação da rede elé-
trica. O condutor do veículo, que 
sofreu ferimentos médios, foi en-
caminhado para receber cuidados 
médicos. (AB) 

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Após várias denúncias de per-
turbação do sossego e tráfico de 
drogas, a Polícia Militar realizou 
uma operação, na noite de sexta-
-feira, no centro de Pato Branco. 
Foram abordadas mais de 180 pes-
soas, que estavam fazendo arruaça 
e perturbando o sossego de mora-
dores. Um rapaz foi preso com dro-
gas sintéticas.

Segundo a Polícia Militar, estão 
recebendo frequentes reclamações 
de moradores sobre perturbação 
do sossego na avenida Tupi, cen-
tro de Pato Branco. Na sexta-feira à 
noite, foram realizadas abordagens 

em bares e pedestres, onde havia 
aglomerações até nas calçadas, im-
pedindo a circulação das pessoas. 

Na ação policial foram aborda-
das mais de 180 pessoas, a maioria 
ingerindo bebidas alcoólicas e per-
turbando o sossego de moradores. 
Um rapaz foi preso com porções de 
ecstasy e LSD, que provavelmente 
seriam comercializadas.  Ele e as 
drogas sintéticas foram entregues 
na Delegacia da Polícia Civil.

A ação policial ocorreu 
na avenida Tupi, centro 

de Pato Branco

PM combate perturbação do sossego e 
apreende drogas em Pato Branco

Policiais  trocam tiros com assaltantes em Beltrão

Jovem morre  em grave acidente na PR-281

O Gol saiu da pista e colidiu 
contra árvores 

Divulgação PRE

Divulgação
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Dutra fecha temporada 
no Top 3 do Ranking 
Mundial de Jiu-Jitsu

O ano de 2021, mais especificamente o segundo se-
mestre, tem sido de muitas conquistas para o professor 
pato-branquense de Jiu-Jitsu, Plábito Dutra. Foram vá-
rios excelentes resultados em competições, tanto de ní-
vel nacional, como internacional: Masters Internacional 
e Campeonato Brasileiro, ambos realizados no Rio de Ja-
neiro (RJ). Com isso, o atleta figura no Top 3 Master 7, 
na temporada 2020/2021, do Ranking Internacional da 
IBJJF. Além disso, é o 1º colocado no Ranking da Confe-
deração Brasileira CBJJ.

Dutra recebeu o convite para receber o Certificado 
em Las Vegas, cidade dos Estados Unidos. Porém, devido 
a alguns contratempos, não foi possível ir pessoalmen-
te receber a certificação. Com isso, ela foi enviada para o 
Brasil e chegou no início do mês de dezembro.

Medalhas
 Dutra e sua equipe disputaram recentemente o 

Open de Jiu-Jitsu em Balneário Camboriú (SC), com a 
participação de 11 atletas das cidades de Pato Branco 
e Clevelândia.

O grupo trouxe 20 medalhas, classificando a equipe 
em 10º lugar nesse evento, na modalidade de NO GI sem 
Kimono. Assim, destacando mais uma vez a região como 
sendo uma referência no Jiu-Jitsu.

Curso e graduação
Para as mulheres, em outubro, foi realizado curso 

básico de Defesa Pessoal, em que a inscrição era 5 kg de 
alimentos não-perecíveis. Houve grande procura e par-
ticipação, o que leva a projetar mais edições no próxi-
mo ano.

Além disso, na última sexta-feira (3), em Pato Bran-
co, ocorreu mais uma graduação em sua equipe, com a 
presença de alunos das seis cidades que representa. En-
tre as graduações, destaque para Cleito José Valduga 
Trembulak, de Pato Branco, agora graduado com Fai-
xa Preta. Com essas ações, Pato Branco e a região têm 
ficado cada vez mais em evidência na modalidade. 
(Assessoria)

Plábito Dutra com certificado recebido dos EUA

AssessoriA

O Atlético-MG recebeu, 
domingo (5), a taça do Brasi-
leirão Assaí 2021. Diante de 
mais de 60 mil pessoas no Mi-
neirão, o Galo ergueu o tro-
féu após derrotar o Red Bull 
Bragantino por 4 a 3, pela 
37ª rodada do campeonato.

O Galo garantiu o Bra-
sileirão de 2021 na últi-
ma quinta-feira, ao vencer 
o Bahia por 3 a 2, na Are-
na Fonte Nova. Com o título 
conquistado com duas roda-
das de antecedência, o Atlé-
tico-MG fez a festa do diante 
de sua torcida no domingo, 
com a presença de ídolos do 
clube.

“A responsabilidade da 
gente é muito grande, né? 
Você vê o que que a gen-
te consegue num jogo igual 
a esse, em todos os jogos, 
o amor dessa torcida pelo 
Galo. Nós não somos tor-
cedores, nós somos atleti-
canos. Tudo isso aí, que a 
gente faz, é para a torcida. 
O que a gente trabalha, dis-
puta, ganha, em alguns mo-
mentos infelizmente perde, 
mas tudo que a gente quer é 
a felicidade da torcida. Nós 
amamos essa torcida, por-

que fazemos parte dela. Nós 
somos atleticanos”, disse o 
Presidente do Atlético-MG, 
Sérgio Coelho.

Após o apito final, a 
taça foi levada ao gramado 
por Dario, atacante do Atlé-
tico-MG no Brasileirão de 
1971. O ídolo alvinegro foi 
reverenciado pela torcida 

presente e entregou a taça, 
marcando a ponte entre o 
primeiro e o segundo título 
do clube no Brasileirão. 

O Atlético-MG se despe-
diu da sua torcida no Cam-
peonato Brasileiro nesta 
temporada, mas ainda vol-
ta a jogar em Belo Horizon-
te em um dos jogos da final 

da Copa do Brasil, contra o 
Athletico-PR. Pelo Brasilei-
rão, o alvinegro enfrenta o 
Grêmio na última rodada. O 
Red Bull Bragantino decide 
sua classificação para a Li-
bertadores contra o Interna-
cional, em casa. A 38ª roda-
da do Brasileirão acontece 
na quinta-feira. (CBF)

O técnico Jari da Ro-
cha, o Jarico, se despediu 
oficialmente do Pato Futsal 
na segunda-feira (6), após 
comum acordo com a dire-
toria da equipe. O treinador 
comandou o Pato Futsal em 
25 jogos, com o retrospecto 
de 10 vitórias, seis empates 
e nove derrotas.

Jarico comandou o Pato 
Futsal na reta final da pri-
meira fase da Liga Nacio-
nal de Futsal, na Série Ouro 
do Campeonato Paranaense, 
na Taça Federação e tam-
bém na Liga Paraná de Fut-
sal. “Hoje me despeço ofi-
cialmente do Pato Futsal 
agradecendo por todo ca-
rinho e apoio neste tempo 
juntos. Quero agradecer aos 
jogadores por sua entrega 
e compromisso, ao suporte 
da comissão técnica, da di-
retoria, da imprensa, além 
de milhares de torcedores 
do Pato Futsal espalhados 
pelo Brasil, que sempre me 
apoiaram, desde o primeiro 
dia”, comentou.

Jarico é um dos treina-
dores mais experientes do 
futsal brasileiro. Ele fez his-
tória no comando da ACBF, 
de Carlos Barbosa, com a 
conquista de duas Ligas 
Nacionais (2001 e 2006), 
uma Taça Brasil (2001), 
uma Taça Intercontinental 
(2001), um Sul-Americano 
(2002), uma Copa América 
(2002) e dois Campeonatos 
Gaúchos (1996 e 2002).

No Brasil, além do time 

de Carlos Barbosa e do Pato 
Futsal, também comandou 
equipes como Internacional 
(RS), Enxuta (RS), UCS (RS), 
Ulbra (RS), Vasco de Ca-
xias do Sul (RS), Unisul (SC), 
Umuarama (PR), Cortiana 
(RS), Veranópolis (RS) e Ser-
cesa de Carazinho (RS).

No exterior, Jarico co-
mandou o Marfil Santa Co-
loma (ESP) e o Napoli (ITA). 
O treinador também dirigiu 
o Zhuhai Ming Shi e o Qing-
dao, ambos da China.

A passagem pelo Pato 
Futsal é motivo de orgu-
lho e gratidão para Jari-

co. “Foi um motivo de or-
gulho dirigir o Pato Futsal 
nesses quatro meses segui-
dos, agradecer realmente a 
oportunidade em voltar a 
uma equipe grande depois 
de tanto tempo fora do Bra-
sil. Sei que os resultados 
não foram esperados, mas 
lutamos, tentamos e conse-
guimos reverter muitas coi-
sas que não estavam funcio-
nando de maneira adequada 
naquele momento. Senti-
mento de gratidão. Desejo o 
melhor ao time e a cidade”, 
completou.

O Pato Futsal é bicam-

peão da Liga Nacional de 
Futsal 2018 e 2019, cam-
peão da Taça Brasil de Clu-
bes 2018, da Liga Sul de 
Futsal 2018 e da Série Ouro 
do Campeonato Paranaense 
de Futsal 2017.

Primeiro reforço
O Pato Futsal confir-

mou a primeira contratação 
para a temporada 2022. De-
pois de anunciar a renova-
ção de contrato com o fixo 
André, o time pato-bran-
quense oficializou a contra-
tação do fixo Carlos Ander-
son, mais conhecido como 
Beiçola, destaque do Palmas 
na atual temporada.

Natural de Santa Ma-
ria da Boa Vista (PE), Bei-
çola tem 26 anos e soma 
passagens por equipes 
como Corumbaíba (GO), 
Vermeio Futsal (MT), 
Cunha Porã (SC), além 
do Palmas Futsal (PR). O 
atleta é bicampeão goia-
no (2018 e 2019) e tam-
bém campeão da Liga Ma-
togrossense (2019).

Em 2022, Beiçola irá 
disputar a primeira Liga Na-
cional na carreira. “É uma 
alegria muito grande poder 
fazer parte desse grupo, de 
um time renomado no futsal 
brasileiro e mundial. Quero 
dar o meu melhor para que 
possamos avançar cada vez 
mais e conquistar os objeti-
vos nas principais competi-
ções do país”, disse o atleta.  
(Assessoria)

Jarico se despede do Pato Futsal

Técnico Jarico comandou o Pato Futsal na reta final da 
temporada 2021

MAuricio MoreirA

Galo recebe a Taça de campeão do Brasileirão

O Atlético-MG comemorou o título com a sua torcida 

LucAs Figueiredo/cBF
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Aluga-se Apartamento no Residencial 
Ágape II na área central de Pato Bran-
co!! Com 98.10 m² de área total: 1 Su-
íte, 1 Demi suíte Sala, Cozinha com 
churrasqueira Banheiro social, Área 
de serviço 2 elevadores 1 vaga de Ga-
ragem Ótimo acabamento, (lamina-
do e porcelanato) Área de lazer com-
pleta Salão de festas.  Playground 
com campo de futebol. Fica situado 
ao lado da Prefeitura Municipal, próxi-
mo de mercado, hospital e uma quadra 
da praça central e igreja Matriz. Valor: 
1.250,00+ condomínio (170,00). Maio-
res informações: Mariely Corretora de 
Imóveis e Realize Correspondente Cai-
xa, Creci 32792. Contato: (46) 99105-
8064. Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixa-
da, Em frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Apartamento Locação Edifício San Ma-
rino Rua Barão do Rio Branco Cen-
tro. 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozi-
nha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 
02 vagas de garagem por apartamen-
to, Medidor de Água e Gás individual, 
sacada com churrasqueira e ponto de 
gás, plataforma de elevação para por-
tadores necessidades especiais, sa-
lão de festas com playground, água 
quente em todos os ambientes, pon-
to de ar condicionado em três am-
bientes. Creci J-4.201.Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Aluga-se apartamento com dois dor-
mitórios, sala, cozinha, área de servi-
ço e garagem no centro de Pato Bran-
co R$ 900,00 www.joaresbrasil.com.br 
Creci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Monte Mo-
riah com 02 quartos, sacada sala 
com dois ambientes, cozinha, área 
de serviço, garagem para 01 veí-

culo. www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Alugo Loft no Centro, em frente lojas 
Colombo, com 1 quarto, sala, cozinha  
+ lavanderia, banheiro, mas sem gara-
gem. Valor 700,00 livre de IPTU, água 
e condomínio. Tratar: 46-999103129 
---------------------
Aluga-se apartamento novo totalmente 
mobiliado 74,00 m² com dois quartos e 
uma garagem no Centro da cidade de 
Pato Branco-Pr. Valor R$ 1.750,00 com 
IPTU incluso neste valor. Condomínio 
aproximado R$ 200,00. Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Apartamen-
tos amplos, revitalizados, em frente à 
delegacia. 03 quartos sendo 01 suíte. 
Localizados na Avenida Brasil, 120 - 
Centro - Pato Branco / PR. Código 214 e 
258. Acesse  www.habitar.imb.br ou en-
tre em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Apartamen-
to Edifício Monte Sião com 02 quar-
tos e vaga de garagem individual. 
Localizado na Rua Tamoio, 900 - Cen-
tro - Pato Branco / PR. Código 715. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou entre 
em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.  
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Aparta-
mento para locação, próximo à Poli-
clínica, Edifício Villa Reali. 01 quarto, 
cozinha com balcões e sacada. Loca-
lizado na Avenida Brasil, 757 - Cen-
tro - Pato Branco / PR. Código 844. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou entre 
em contato (46)3225-3232, WhatsA-
pp (46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Famex imobiliária aluga Apartamen-
to 502 B, localizado na Rua caramu-
ru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área 
privativa de 60,75  m², sendo 01 cozi-
nha, 01 sala de tv, 01 bwc social, 01 
área de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 
01 vaga de garagem. Valor da loca-

ção R$ 1.100 + taxas. Consulte-nos 
no site: https://www.famexempreen-
dimentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga apartamen-
tos Stúdios. Localizado na Rua Itacolo-
mi n° 830, esquina com a Rua Caramu-
ru, centro, área Privativa de  37,00 m², 
sendo 01 cozinha planejada, 01 bwc. 
Valor da locação R$ 1.100,00. Consul-
te-nos no site: https://www.famexem-
preendimentos.com.br. Fone: 3220-
8030/ Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Apartamen-
to 702 A, localizado na Rua caramu-
ru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área 
privativa de 60,25 m², sendo 01 cozi-
nha, 01 sala de tv, 01 bwc social, 01 
área de serviço, 01 suíte, 01 quarto, 
01 vaga de garagem. Valor da loca-
ção R$ 1.100,00 + taxas. Consulte-nos 
no site: https://www.famexempreen-
dimentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858

Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de apartamento no Edifício Mariê Ma-
riê com 02 dormitórios, BWC social, 
sala de estar/jantar, cozinha, despen-
sa, área de serviço, BWC serviço e 
vaga garagem.  Área total de 95,31m² 
e área privativa de 73,24m². Valor de 
R$ 270.000,00. CRECI-PR: F-35689. 
Agende sua visita (46) 2604-1516 / 
99108-4250. Consulte outras opções 
no site: www.robertoimoveispb.com.br
--------------------
Ederson Imóveis vende apartamen-
to com 01 suíte, sala 02 ambientes, 
cozinha, lavanderia e garagem in-
dividual. Elevador e salão de fes-
tas. R$ 230.000,00. CRECI/PR 06596-
J. Agende uma visita e confira: (46) 
3225-4150 / 99933-5074. Mais op-
ções em: www.edersonimoveis.com.br.
--------------------

Ederson Imóveis vende tríplex novo, 
alto padrão, com 03 suítes com saca-
da e ar condicionado, banheiros, am-
biente social integrado com a cozi-
nha, lavanderia e garagem para 02 
veículos, salão de festas com chur-
rasqueira, linda vista, escritório, sa-
cada e bwc. Terreno todo murado. 
R$ 875.000,00. Financia. CRECI/PR 
06596-J. Agende uma visita e confira: 
(46) 3225-4150 / 99933-5074. Mais op-
ções em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora 
- CRECI J 7640 - Vende apartamento 
próximo ao centro, Bairro Santa Terezi-
nha, com 01 suíte, 01 quarto, sala, co-
zinha, área de serviço, banheiro social, 
sacada com churrasqueira, 02 vagas 
de garagem. Valor: R$ 340.000,00, ana-
lisa veículo, terreno como parte de pa-
gamento. Ref. 133584. Faça-nos uma 
visita na rua Guarani, nº 1.101, Cen-
tro - Próximo do IAP.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 Whats. Aces-
se o nosso site:  www.alieltonial.com.br 
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora 
- CRECI J 7640 - Vende apartamento 
Condomínio Maria Eduarda,contendo 
01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jan-
tar, banheiro social, churrasqueira, co-
zinha com móveis planejados. Con-
domínio aproximado R$200,00. Valor: 
R$280.000,00 - Aceita propostas. Acei-
ta casa de menor valor no negócio. 
Ref:137591. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 Whats. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br 
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora - 
CRECI J 7640 - Vende apartamento na 
Rua Itapuã - Centro, com 01 suíte, mais 
02 quartos, sala de estar/jantar, cozi-
nha, área de serviço, banheiro social, 
sacada, vaga de garagem, 02 elevado-
res, móveis sob medida, playground e 
salão de festas. Valor: R$ 400.000,00. 
Ref. 130072. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 WHATS. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br 
--------------------

Vende-se Apartamento no Edifício Pre-
mium: 01 suíte com closet, mais 02 
suítes, 01 lavabo, sala de tv, sala de 
jantar, cozinha, sacada com churras-
queira integrada, lavanderia, 02 vagas 
de garagem. Valor R$1.100.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – 
E mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se Apartamento no Edifí-
cio Beluno II: 02 quartos, 01 banhei-
ro, 01 sala de tv/ jantar, cozinha, 
lavanderia, sacada com churrasquei-
ra, 01 vaga de garagem. Valor: R$ 
350.000,00. Telefone: (46) 3025-3557 
/ Whatsapp (46) 99971-4087 / 9973-
4188 – E mail: atendimento@ciroimo-
veispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se apartamento 140,00 m² com 
uma suíte e 02 quartos e uma vaga 
de garagem no Ed. Hilgert próximo 
da Policlínica, cidade de Pato Branco-
-Pr. Valor R$ 350.000,00. Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Quem compara, compra! 2 banheiros, 
3 quartos, sala com varanda com chur-
rasqueira e pia, uma  garagem, aque-
cimento a gás, no Centro.  Para mo-
rar ou para investir (já locado). Edif. 
Tamoio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J  
---------------------
Quem compara, compra! Custo para 
mobiliar padrão luxo R$ 280 mil. Su-
íte mais dois quartos, banheiro so-
cial, 2 garagens privativas e individu-
ais no Centro, Apartamento de Face 
Oeste, Leste e Sul. Elevador, salão de 
festas, tudo isso por R$ 715.000,00.  
tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J 
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Parque do 
Som Suíte mais um quarto,  garagem 
privativa. Novo!  Valor R$ 255.000,00. 
Tratar (46)98404-0568 Creci 1.530-J.  
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo para ca-
sal ou estudante com 60 m2, pró-
ximo ao Teatro Municipal, no cen-
tro. Não possui garagem. Valor a 
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------- 
Vendo apartamento no Edifício Ana, lo-
calizado na Rua Aimoré esquina com 
Itabira.  Com 3 dormitórios, sendo 
uma suíte completa mobiliada, banhei-
ro com balcão, box em vidro tempera-
do e grande banheira de hidromassa-
gem. Mais dois dormitórios menores, e 
um banheiro social com balcão.  Sala 
ampla com lareira, duas amplas sa-
cadas sendo uma com churrasquei-
ra e mobiliada. Cozinha e área de 
serviço também montadas com mo-
bília, 2 vagas de garagem separadas, 
e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: Barracão Comercial, Rua Dr. 
João Juglair Junior, São Francisco. Área 
construída de 252,00m². Barracão, es-
critório, banheiro e copa. Será entregue 
com acesso por rua de calçamento (pe-
dra irregular), com 5m de largura. Alu-
guel R$ 3.780,00 + taxas. Ponto de refe-
rência ao imóvel: BR 158. Telefone: (46) 
3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 
/ 9973-4188 – E mail: atendimento@ci-
roimoveispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 
735, Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Vende-se Sobrado Rua Pedro Jose da 
Silva Próximo Clube Grêmio Industrial Pa-
tobranquense. Suíte mais dois quartos, 
demais cômodos. Valor R$ 375.0000,00  
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. Valor R$ 
298.000,00 - Para investimento ou para 
morar. Imóvel já locado. Proximidades 
da Escola Mundo Encantado. 2 Quartos, 
demais cômodos. Metragem 66 m² terre-
no de 173 m² Rua Itapuã, próximo Av. das 
Torres. Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planalto Lo-
teamento Paulo Afonso. Valor R$ 
190.000,00, 93 m² Terreno 360 m² , de-
vidamente averbado. Três quartos, de-
mais cômodos. Rua Dos Sabiás, 598. 
Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vendo excelente casa no bairro Cris-
to Rei próxima da UPA, aceita aparta-
mento de menor valor, com: 3 dormitó-
rios, sendo uma Suíte c/ closet, Lavabo 
e banheiro social,  mezanino Lareira Co-
zinha em conceito aberto Varanda com 
churrasqueira Pergolado de madeira 
03 vagas de garagem. Pisos em por-
celanato e laminado de madeira Aque-
cimento de água a gás, Área construí-
da: 160,22 m². Área de terreno: 361,94 
m². Próximo da UPA. Bairro Cristo Rei. 
Pato Branco. Agende sua Visita!! Re-
alize Correspondente Caixa e Mariely 
Corretora de Imóveis. Creci 32792. Te-
lefone: (46) 98800-9572 ou (46) 99105-
8064. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada 
- Em Frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Vende-se casa mista com 75 mts con-
tendo sala, copa, cozinha, bwc so-
cial, 03 quartos sendo 01 deles su-
íte. Lote de 360 mts com sobra no 
terreno para futura construção. Va-
lor: R$ 214.000,00. Interessados entrar 
em contato pelo fone 46 9 99131420
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no Bairro San-
ta 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, ba-
nheiro social, edícula, piscina c/aqueci-
mento solar, sistema de água quente R$ 
600.00 0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com co-
zinha, sala conjugada, escritório, WC 
social, 01 suíte com closet, 01 quar-
to, garagem com churrasqueira, la-
vanderia, 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(What-
sapp). Valor sob consulta
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro Jardim 
América: Rua Visconde de Nacar n.º 447. 
01 suíte, mais 02 dormitórios, 01 banhei-
ro social, mais 01 lavabo, sacada, sala de 
tv, cozinha, lavanderia, 01 vaga de gara-
gem, edícula com lavabo e churrasquei-
ra. Valor: R$ 450.000,00. Telefone: (46) 
3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 
/ 9973-4188 – E mail: atendimento@ci-
roimoveispb.com.br - Rua Ibiporã n.° 
735, Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende linda casa 
na planta no inicio do Bairro São Fran-
cisco, com 99m², toda em laje, terreno 
com 195m², sendo 01 suíte, mais dois 
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quartos, sala, cozinha, banheiro so-
cial, garagem, área de serviço. Valor: 
R$ 295.000,00, aceita terreno ou veícu-
lo como parte de pagamento. Faça-nos 
uma visita na rua Guarani, nº 1.101, Cen-
tro - Próximo do IAP.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 Whats. Aces-
se o nosso site:  www.alieltonial.com.br
 ---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende casa em óti-
mo padrão no Bairro São Francisco, 
contendo 01 suíte, 02 quartos, banhei-
ro social, lavanderia, churrasqueira, co-
zinha, sala de tv/estar, terreno de 380m², 
área construída na parte superior 90m² 

e porão à finalizar, com 50m². Valor: R$ 
450.000,00. Ref. 136243. Faça-nos uma 
visita na rua Guarani, nº 1.101, Cen-
tro - Próximo do IAP.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 Whats. Aces-
se o nosso site:  www.alieltonial.com.br 
---------------------
Ederson Imóveis vende sobrado novo, 
alto padrão, com 01 suíte com saca-
da + 02 quartos, banheiro, ambiente 
social com espaço gourmet e churras-
queira, cozinha, lavanderia e garagem. 
Terreno todo murado. Bairro Vila Isa-
bel. R$ 730.000,00. Financia. CRECI/PR 
06596-J. Agende uma visita e confira: 
(46) 3225-4150 / 99933-5074. Mais op-

---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa no bairro Planalto, localizada na 
Rua Beija-Flor. Com 3 Dormitórios sen-
do 1 Suíte, Sala, Cozinha com Armá-
rios, Banheiro social; Lavanderia + Edí-
cula com 1 Quarto e Garagem. Área 
total 200 M² // Área construída: 97 M²; 
Valor: R$ 310.000,00/ * Estuda propos-
ta: veículo, terreno ou máquina agrícola. 
Agende sua visita!  Mais informações so-
bre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa Localizada na Rua Clevelândia, n° 
1323. Bairro Fraron, Pato Branco-PR. 
Com 2 quartos, sala com home, cozinha 
com armários e bancada, banheiro + 
Edícula com churrasqueira, 1 quarto, ba-
nheiro e lavanderia.  Valor R$ 330.000,00. 
Agende sua visita!  Mais informações 
sobre valor (46) 99912 30 45 CRE-
CI 11349 www.faverocorretores.com.br
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI F 
– 15346 – Vende casa no Bairro Fraron, 
Rua Jair Comim,  com 120 m de terre-
no, 55 m de área construída, sala, co-
zinha, lavanderia, 2 quartos, banheiro, 
toda murada, espaço descoberto para 
veículo, acima do nível da rua, acaba-
mento de primeira e passagem para os 
fundos. Valor: R$ 185.000,00 – Financi-
ável – aceita veículo como parte do pa-
gamento. Faça-nos uma visita na rua 
Marins Camargo, nº 41, esquina com a 
Guarani – Centro – Próximo ao IAP. Tele-
fones para contato e Whats: (46) 99107 
– 2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN707)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI F – 
15346 – Vende casa no Bairro São Fran-
cisco – Loteamento Vila Matilde – Rua 
Pioneiro Victório Lourenço Leonardi, 
com 69 m de área construída, 180 m de 
terreno, sala, cozinha, lavanderia, 2 quar-
tos, banheiro, toda murada, garagem co-
berta, acima do nível da rua e acaba-
mento de primeira. Valor: R$ 230.000,00 
- Financiável – aceita veículo como par-
te do pagamento. Faça-nos uma visita 
na Rua Marins Camargo, nº 41, esqui-
na com a Guarani – Centro – Próximo 
ao IAP. Telefones para contato e Whats: 
(46) 99107 – 2121; (46) 98800 – 4620 ou 
(46) 3025 – 2121. Acesse o site da nossa 
empresa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN887)

---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI F – 
15346 – Vende Sobrado usado no Bair-
ro Pinheirinho – Rua  Zacarias Goes de 
Vasconcelos, com 92 m de área cons-
truída, 133 m de terreno, sala, cozinha, 
lavanderia, suíte + 2 quartos, banhei-
ro, lavabo, todo murado, churrasquei-
ra, garagem coberta, acima do nível da 
rua e com acabamento de primeira. Va-
lor: R$ 250.000,00 - Financiável – acei-
ta veículo como parte do pagamen-
to. Faça-nos uma visita na Rua Marins 
Camargo, nº 41, esquina com a Gua-
rani – Centro – Próximo ao IAP. Telefo-
nes para contato e Whats: (46) 99107 – 
2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN828)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI F 
– 15346 – Vende Sobrado no Bairro Fra-
ron – Loteamento Capelezzo – Rua Pio-
neiro Vitório Sasso, com 86 m de área 
construída, 156 m de terreno, sala de 
estar/jantar, cozinha, banheiro, lavabo, 
3 quartos, lavanderia coberta, garagem 
descoberta, espaço para passagem de 
veículo ao fundo do terreno e sobra de 
terreno com possibilidade de ampliação 
futura. Valor: R$ 340.000,00 – Financiá-
vel – aceita veículo como parte do pa-
gamento. Faça-nos uma visita na Rua 
Marins Camargo, nº 41, esquina com a 
Guarani – Centro – Próximo ao IAP. Tele-
fones para contato e Whats: (46) 99107 
– 2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN919)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Sobrados e Casas 
em condomínio fechado no Bairro Fra-
ron. Casas no valor de R$ 159.000,00 
com 48,28 m de área construída e So-
brados no valor de R$ 185.000,00 com 
55,76 m de área construída. Contém 2 
quartos, sala de estar, cozinha, banhei-
ro social, lavanderia, vaga de garagem 
descoberta, área de terreno aproxima-
damente com 100 m, toda murada, com 
laje, acima do nível da rua, acabamento 
de primeira, passagem para os fundos, 
não geminada. Valor de entrada parce-
lado direto com o proprietário. Financi-
ável – aceita veículo como parte do pa-
gamento. Faça-nos uma visita na Rua 
Marins Camargo, nº 41, esquina com a 
Guarani – Centro – Próximo ao IAP. Tele-

ções em: www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Vende: 
Casa com ótima estrutura com 94,49 M² 
averbados mais 15 m² de área de servi-
ço (sem averbação). Contendo 3 quar-
tos sendo 1 com sacada, sala, cozinha, 
2 banheiro, lavanderia e garagem com 
churrasqueira.  Ótima localização, local 
calmo e seguro, toda murada com gra-
des. Endereço: Rua Leduir Viganó, bair-
ro São Luiz. Pato Branco- PR. Agen-
de sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa Com Aquecimento Solar, Pis-
cina com aquecimento solar, Cozinha 
com armários. Terreno com 450 m², área 
construída de 224,20 m². Localizada no 
Bairro São Luiz: Terreno de esquina.
Possui: Uma Suíte com Hidromassa-
gem e Sacada; Sala de Estar; Sala 

de Jantar; Cozinha 02 Dormitórios; 
02 Dormitórios; Área de Serviço, Va-
randa; Garagem para 02 Carros; Es-
paço Gourmet, com Churrasqueira, 
Forno e Sala.  Valor: R$ 825.000,00/ 
Estuda proposta de permuta, imó-
vel de até R$ 300.000,00. Agende sua 
visita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa localizada na Rua Nereu Ra-
mos, Pato Branco. Casa Mista, com 03 
quartos amplos, sendo 01 suíte, 02 sa-
las, cozinha ampla, lavanderia, des-
pensa, depósito, espaço externo com 
churrasqueira, 03 banheiros, garagem 
para 02 carros e demais espaços. Va-
lor: R$ 550.000,00/ Terreno: Área total 
293 M²; Área construída: 250 M² Agen-
de sua visita!  Mais informações sobre 
valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
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fones para contato e Whats: (46) 99107 
– 2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN714)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI F 
– 15346 – Vende Casa no Bairro Alvora-
da – Loteamento Araucária – Rua Claudi-
nei Celso Bussolaro, com 46 m de área 
construída, 101 m de terreno, sala, cozi-
nha, lavanderia, 2 quartos, banheiro, toda 
murada, espaço descoberto para veícu-
lo, acima do nível da rua, acabamento 
de primeira, passagem para os fundos e 
não geminada. Valor: R$ 160.000,00 – Fi-
nanciável – aceita veículo como parte do 
pagamento. Faça-nos uma visita na Rua 
Marins Camargo, nº 41, esquina com a 
Guarani – Centro – Próximo ao IAP. Tele-
fones para contato e Whats: (46) 99107 
– 2121; (46) 98800 – 4620 ou (46) 3025 
– 2121. Acesse o site da nossa em-
presa e confira outras oportunidades: 
www.rafaimoveis.com  (REF – VEN796)

Alugo Chácara com 1.500m2, 
casa com 430m2 linha Chio-
chetta, próximo do Aeropor-
to. Excelente localização.
Tratar com 46-99972-1881

Beto Corretor de Imóvel Vende: chá-
cara com área de lazer em Itape-
jara D`Oeste na linha palmeiri-
nha, com 16.000 metros na beira 
do Rio Chopin, possui sobrado mis-
to com 200m² e uma casa de madei-
ra de 100m², contém mais de 200 
pés de frutas de várias espécies e 

uma água composta de 25%de mine-
ral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende chácara de 
3,5 alqueires na Comunidade de Nos-
sa Senhora de Carmo - Mariópolis. 
Contendo mata nativa, água de nas-
cente, borda em sanga, área de bos-
que, madeira de lei, marfim. Valor: R$ 
350.000,00. Faça-nos uma visita na 
rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 Whats. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br

Famex imobiliária aluga sala 01, loca-
lizado na Rua Itabira, n° 1402, centro, 
área privativa de 120,00 m², sendo 01 
copa, 02 bwc, mezanino. Valor da lo-
cação R$ 4.200,00 + taxas. Consulte-
-nos no site: https://www.famexempre-
endimentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Sala Comer-
cial, 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. Consul-
te-nos no site: https://www.famexem-
preendimentos.com.br. Fone: 3220-
8030/ Whats 99104-5445. CRECI J5858

Vende-se loja em área central, com 
toda estrutura de funcionamento, com 
estoque em roupas, presentes, arti-
gos de artesanatos, bebidas e per-
fumes em geral. Atendendo seus 
clientes a 8 anos. Aceita como for-

ma de pagamento carro ou terreno 
Valor sob consulta. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se quatro con-
juntos comerciais no Edifício Cara-
muru Center, todo 5º andar, em Pato 
Branco. Em frente à Prefeitura Muni-
cipal de Pato Branco. Interessados 
entrar em contato pelos telefones: 
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro.  Terre-
no de esquina com 900 m² com a 
mais bela vista da cidade. Aceito veí-
culos ou imóveis como parte do pa-
gamento. Tratar (46)99112-9660.
---------------------
Oportunidade de Negócios: Ven-
do terreno área central de Pato Bran-
co c/611,52m², por menos de 600 
reais o m², na Rua Iguaçu, com 
14 metros de frente x 43,68 fun-
do. Valor R$ 440.000,00. Aceita car-
ro de até 40.000 - Interessados cha-
mar WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------
Vende - se Terreno Rua Arthur Bernar-
des próximo Escola Mundo Encantado 
e praça  do bairro São Luiz  e caminho 
Shopping  Metragem 637m²  Frente ter-
reno de 15 metros. Valor R$ 400.000,00 
Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J 
---------------------
Vende-se Terreno no Loteamento In-
dustrial II 484 m² - Próprio para casa 
(fim de rua) Rua Arcide Colla Topogra-
fia Semiplana. Valor R$ 350.000,00. 
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------
Vende-se Terreno no Bairro Meni-
no Deus. Área Total 406.87 m², R$ 
140.000,00. Gostou? Entre em conta-
to e Agende uma Visita! Realize Cor-
respondente Caixa e Mariely Catto-
ni corretora de imóveis. Creci 32792. 
(46) 99105-8064 OU (46) 98800-

9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada 
- Em Frente ao Patão Supermercado
---------------
Vende-se somente terreno com 
429,60m², localizado na Rua Alago-
as Bairro La Salle. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------

Vende-se três lotes no Cadorin. 
Dois terrenos com pomar (417,6 m² 
- R$ 220 mil cada) um terreno com 
casa (111,56 m²- R$ 290 mil) Rua 
Zilma Cadorin, n ° 198.  Fone (46) 9 
8402-9674 whats (41) 9 9607-7249

---------------
Terreno a venda na Rua Pedro Soa-
res, bairro Vila Isabel com 612,57m². 
Creci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta.
---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 m² no 
Bairro Industrial, à 40 metros do asfal-
to da estrada Municipal Pioneiro Sadi 
Viganó, saída para à Fazenda da Bar-
ra. Medidas (35,00 x 60,00 metros), 
com bela vista panorâmica da cida-
de de Pato Branco-Pr.  Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Jardim Primavera, lotes a par-
tir de 372,00m²no valor de R$ 550,00 
o m². Entrada, restante parcela-
do direto com o proprietário. Pron-
to para construir, confira esse e ou-
tros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779

---------------------  
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Vó Normélia, bairro Fraron, próxi-
mo a Faculdade Fadep, lotes a par-
tir de 290,00m² no valor a partir de 
R$ 98.000,00, entrada, restante par-
celado em até 48 vezes, confira esse 
e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779.

--------------------- 
Vendo terreno, Bairro Santa Terezi-
nha, Pato Branco-PR, com 1.404m2 
(21,60x65,00) Rua Visconde de Ta-
mandaré, 509. Ótima vista para a ci-
dade. Fone Whats 46 99935-5202

Vendo Caminhonete Hilux ano 2003, 
a diesel, 4x4, cor; preta e turbina-
da. Troco por carro de menor va-
lor. Interessados entrar em conta-
to pelo fone (whats) 46 99984-3044.
---------------------
Vende-se Golf 1.6 Sportline, 2012/2013, 
cor branca, com ar condicionado digi-
tal, direção hidráulica, vidro elétrico nas 
4 portas, trava, alarme, chave canivete, 
som de fábrica, air bag, ABS, jogo de 
rodas, farol de milha, retrovisor elétrico, 
banco com regulagem de altura, compu-
tador de bordo. Valor à vista ou financia-
do: R$ 56.900,00, na troca a combinar. 
Recebo carro ou moto de menor valor. 
Informações: (46) 99102-1017 (WhatsA-
pp) ou (46) 3225-4655. www.bolicarvei-
culos.blogspot.com.br. Atendemos após 
as 18h, nos finais de semana e feriados.
--------------------- 
Vende-se CRV – LX, 2.0, ano 2013, câm-
bio automático, completa, cor preta. Va-
lor à vista ou financiado R$ 79.500,00. 
Troca a combinar. Recebo carro ou moto 
de menor valor. Informações: (46) 99102-
1017 (WhatsApp), (46) 99103-9214  ou 
(46) 3225-4655. www.bolicarveiculos.
blogspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados. 
---------------------
Vende-se Voyage 1.6 MSI, ano 
2018/2019, com ar condicionado, di-
reção hidráulica, vidro elétrico, tra-
va elétrica, som, air bags e ABS. Va-
lor à vista ou financiado: R$ 57.000,00, 
na troca a combinar. Recebo car-
ro ou moto de menor valor. Informa-
ções: (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 Montana 1.4, LS, ano 
2016/2017, cor branca, com ar condicio-
nado, direção hidráulica, vidro elétrico, 
trava, alarme, sensor de levantamento de 

vidros, air bag, ABS, proteção de caçam-
ba e lona maritima. Valor à vista ou finan-
ciado: R$ 48.500,00, na troca a combinar. 
Recebo carro ou moto de menor valor. 
Informações: (46) 99102-1017 (WhatsA-
pp) ou (46) 3225-4655. www.bolicarvei-
culos.blogspot.com.br. Atendemos após 
as 18h, nos finais de semana e feriados.

Vendo  quadra esportiva tamanho 
15x30, grama sintética, nova. Interessa-
dos entrar em contato pelo fone whats  
 (46) 9 9984-3044

Vaga para consultor (a) de peças. 
Nossos consultores de peças são res-
ponsáveis por executar atendimento a 
clientes internos e externos com propó-
sito de realizar venda de produtos re-
alizando a manutenção dos mesmos 
através de novos pedidos a fabrica ou 
através de transferências de outras filiais. 
Vaga para PCD.  Filial de Palmas – PR. 
Se interessou? Envie seu currícu-
lo para:  dalgisa@verdesul.com.br
------------------
Estou disponibilizando serviços de diaris-
ta, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços 
gerais. Com experiência comprovada e re-
ferência. Tratar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------
Vaga para Departamento de Ma-
rketing / Publicidade e propa-
ganda. Enviar currículo para: co-
ordenacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de traba-
lho em Pato Branco, tem experiên-
cia em pintura, jardinagem, e servi-
ços gerais. Contato 45 – 99141-8902
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 104/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 072/2021, através do Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço 

Regime de Compra: Menor preço, por item 

Objeto: AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLA E CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE DE 2 EIXOS, POR MEIO 

TERMO DE CONVÊNIO N° 359/2021-SEAB. 

Valor Máximo: R$ 222.342,66 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis 

centavos). 

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 07 de dezembro de 2021, até às 09:00 horas do dia 17 

de dezembro de 2021. 

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 17 de dezembro de 2021, no 

http://www.bll.org.br   

Local de Abertura/realização da sessão pública: http://www.bll.org.br  

Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua Sete 

de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 

08h00min. às 11h30min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: 

http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, consulta de licitações, escolher o edital e download e no 

http://www.bll.org.br   

Dúvidas: Por e-mail: marquinho.licitacao@gmail.comou pelo Fone: (42) 3648-1102 ou 3648-1106, no horário 

normal de expediente. 

 

Marquinho-PR, em 06 de Dezembro de 2021. 

 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 105/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 073/2021, através do Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço 

Regime de Compra: Menor preço, por item 

Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS NOVOS, 0 KM, SENDO UMA VAN COM CAPACIDADE 

MÍNIMA PARA 15 OCUPANTES, UMA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO — TIPO B E 02 CARROS 

UTILITÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Valor Máximo: R$ 870.365,67 (oitocentos e setenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete 

centavos). 

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 07 de dezembro de 2021, até às 14:00 horas do dia 17 

de dezembro de 2021. 

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 17 de dezembro de 2021, no 

http://www.bll.org.br   

Local de Abertura/realização da sessão pública: http://www.bll.org.br  

Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de Marquinho, situada à Rua Sete 

de Setembro, s/nº, centro, em Marquinho, Estado do Paraná, durante o horário normal de expediente, das 

08h00min. às 11h30min. e das 13h00min. às 17h00min. ou através do site: 

http://www.marquinho.pr.gov.br/portal-licitacoes.php, consulta de licitações, escolher o edital e download e no 

http://www.bll.org.br   

Dúvidas: Por e-mail: marquinho.licitacao@gmail.comou pelo Fone: (42) 3648-1102 ou 3648-1106, no horário 

normal de expediente. 

 

Marquinho-PR, em 06 de Dezembro de 2021. 

 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA (AMPLIAÇÃO) 
TRR Carretão Comercio Atacadista de Combustível LTDA CNPJ: 34.367.866/0001- 57,  
torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia para Ampliação de Tancagem nº 
259632 validade 01/06/2023, para Comercio atacadista de combustíveis realizado por 
transportador retalhista TRR, a ser implantada a Rodovia BR 373 KM 96 Flor da Serra, 
Coronel Vivida PR. 
 
 
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
(AMPLIAÇÃO) 
TRR Carretão Comercio Atacadista de Combustível LTDA CNPJ:34.367.866/0001-57,  
torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Instalação (Ampliação) para 
Comercio Atacadista de Combustíveis realizado por Transportador retalhista T.R.R. a ser 
implantada a Rodovia BR 373 KM 96, Coronel Vivida/PR. 
 

Clevelândia(PR), 04 de Dezembro de 2021 

 

AO 

JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 

PATO BRANCO – PR 

 

Ref: PUBLICAÇÃO DE SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 

 
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
A Empresa abaixo torna público que recebeu do Instituto Água e Terra – IAT, a Renovação de 
Licença de Operação para o empreendimento a seguir especificado: 
 
Empresa: SIVIERO CEREAIS, INSUMOS AGRÍCOLAS E TRANSPORTES LTDA 
Atividade: DEPÓSITO E COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS E AFINS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FITOSSANITÁRIOS, COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS CONFORME LO 259806-R2. 
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ, 2005 – BAIRRO VALE DO SOL 
Município: CLEVELÂNDIA – PR 
 
 

 

 

Atenciosamente 

 

 

SIVIERO CEREAIS, INSUMOS AGRÍCOLAS E TRANSPORTES LTDA 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

Cooperativa Agropecuária Tradição, inscrita no CNPJ nº 05.528.196/0001-
05 e IE nº 90.275878-09 torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Instalação para Transbordo e Armazenamento de Cereais a ser 
implantada na Linha São João, em parte dos Quinhões 04 e 05 da Fazenda 
Chopin. Interior de Honório Serpa/PR. Válida até 06/12/2023. 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 005/2021 

 

WALTERCIR ERNZEN, Presidente do Legislativo Municipal de Sulina, 
Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto do Artigo 
20, inciso XIV conjugado com o Artigo 36, § 3º, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, 
Artigo 100, da Lei Municipal 371/2005,  

RESOLVE: 

 Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados:  

NOME DO SERVIDOR DIAS DE 
FÉRIAS PERÍODO DE FÉRIAS LOTAÇÃO PERÍODO 

AQUISITIVO 

Celso José Griebeler 30 03/01/2022 a 01/02/2022 Legislativo 2020/2021 

Carlos Marcelo 
Scartazzini Bocalon 30 03/01/2022 a 01/02/2022 Legislativo 2020/2021 

 

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

 Gabinete da Presidência do Legislativo Municipal de Sulina, Estado do 
Paraná, em 06 de dezembro de 2021.     

 

           WALTERCIR ERNZEN 
Presidente do Legislativo 

 
 

PUBLICADO EM_____/_____/______, EDIÇÃO__________, PÁGINA_______ DIÁRIO 
ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ. PUBLICADO 
EM_____/_____/______, EDIÇÃO__________, PÁGINA_______ DO JORNAL DIÁRIO 
DO SUDOESTE. 

  

   
  PORTARIA Nº 20/2021 

Vitória Folgassa da Silva, Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, em 
consonância com o disposto na Lei n° 1524, de 05 de maio de 2016, Resolve: 

I - Autorizar o pagamento de diária nos termos dos Ofícios n° 129 e 130/2021, as Vereadoras Gilse 
Mafioletti e Joseane Martarello, conforme descrito abaixo: 

Data do Início da Viagem 03/12/2021 
Data do Término da Viagem 03/12/2021 
Destino da Viagem Guarapuava – PR 
Finalidade Participar do “1º Encontro Regional Descentralizado da 

Procuradoria da Mulher do Paraná”. 
Quantidade 0/5 (meia) diária 
Valor Unitário R$ 300,00  
Valor Total R$ 150,00 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vitorino, em 02 de dezembro de 2021. 

                                                               ______________________ 
                       Vitória Folgassa da Silva 

                                                          Presidente da Câmara Municipal 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO DE PESSOAL Nº. 038 

Vilmar Schmoller, Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município 
(nova edição) em seu Art. 64 incisos IX, X, XXV e XXVI, resolve: 
1 - CONVOCAR: 
1.1 – Para tomar posse no respectivo Cargo o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso 

Público Municipal, face ao Edital nº 001/2018. 
1.2  - O (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), deve se apresentar no Departamento de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, a partir da publicação deste edital, para assumir 
o respectivo Cargo, sob pena de convocação dos (as) próximos candidatos (as) 
respectivamente classificados (as). 

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL  
CARGO: Gari - Masculino 

INSC. NOME NF CLASSIF. 
142860 Edivaldo Ferreira De Souza 54,00 7° 
142765 Demetrio Severino Karpovicz 52,00 8° 
143099 Adelir Jose Ferrari 50,00 9° 

Itapejara D’Oeste, 06(seis) de Dezembro de 2021. 
Vilmar Schmoller, 
Prefeito Municipal. 

 

CNPJ 14.896.759/0001-09 
 

RESOLUÇÃO Nº 45/2021 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, 

usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no 
Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE, 
Art. 1º NOMEAR em virtude da aprovação no Concurso Público nº 001/2019, os empregados públicos nomeados 
abaixo, considerados aptos, a contar o efetivo exercício a partir da data citada: 

Empregado Público Base Função Data 
Marcelo Pelegrini  Pato Branco  Enfermeiro  06/12/2021 

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da data de efetivo exercício. 
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, aos 
seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. 

Disnei Luquini 
Presidente  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 026/2021 

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, 

sediado no Município de Pato Branco, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, convoca os aprovados 
no Concurso Público, para que compareça à Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Izabel, para tomar posse no cargo, 
conforme instruções da cláusula 36º do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio 
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná.  

Enfermeiro – Pato Branco 
Nº Inscrição Nome Classificação 

107525 Chayene Bruna Alves 5º 
Pato Branco, 06 de dezembro de 2021. 

Disnei Luquini 
Presidente  
CIRUSPAR 

 
 

 
 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – 

CIRUSPAR 
 

CIRUSPAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021 - PROCESSO Nº 64/2021 
O CIRUSPAR, torna público que no dia 22 de Dezembro de 2021, às 09 horas, estará realizando 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sendo a licitação do tipo “menor preço” e critério de avaliação 
“menor preço unitário”. Objeto: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de 
cadeiras do tipo gamer para a Central de Regulação do SAMU 192 Sudoeste/PR. A partir das 09 horas do 
dia 22/12/2021 estará realizando a sessão de disputa preços através do Portal COMPRASNET através do 
site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está presente em www.ciruspar.pr.gov.br – 
Informações: (46) 3902-1338 – (46) 3225-2731. E-mail: licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 06 de 
Dezembro de 2021. Adriano Luiz Zini – Pregoeiro do CIRUSPAR 
 

CIRUSPAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 - PROCESSO Nº 65/2021 
O CIRUSPAR, torna público que no dia 23 de Dezembro de 2021, às 09 horas, estará realizando 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sendo a licitação do tipo “menor preço” e critério de avaliação 
“menor preço unitário”. Objeto: Formação de registro de preços para a prestação de serviços de 
desinsetização e desratização de estruturas físicas e limpeza de caixas de água do CIRUSPAR/SAMU 192 
Sudoeste/PR. A partir das 09 horas do dia 23/12/2021 estará realizando a sessão de disputa preços através 
do Portal COMPRASNET através do site: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está 
presente em www.ciruspar.pr.gov.br – Informações: (46) 3902-1338 – (46) 3225-2731. E-mail: 
licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 07 de Dezembro de 2021. Adriano Luiz Zini – Pregoeiro do 
CIRUSPAR 
 

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

 
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

N.º 24/2021 
O CIRUSPAR, através do Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução 20/2020, vem 
comunicar a instauração de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade n.º 24/2021, 
contra a empresa ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 
12.014.370/0001-67, por indícios de descumprimento do regime de execução e demais obrigações 
assumidas por esta empresa no âmbito da Ata de Registro de Preços n.º 140/2021, referente ao Pregão 
Eletrônico n.º 27/2020, Processo n.º 47/2021, tendo em vista a possível aplicação de sanções 
administrativas, conforme disposições contidas na Seção II, Capítulo IV, da Lei n.8.666/93, edital e Ata 
de Registro de Preços. Pato Branco/PR, 01 de Dezembro de 2021. Adriano Luiz Zini – Presidente da 
Comissão Processante. 
 

 
 

 
 

Ato do Gestor 
 

Resolução n°44 
 

01/12/2021 
 

 
 

 
 
 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – 
CIRUSPAR, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 
11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no 
Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 
46.757,12 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) para atender 
as despesas nos seguintes Órgãos e Dotação Orçamentária: 

Código Especificação Fonte Valor 
03.01 Coordenação de Administração   

103020003.2.003000 Manutenção da Coordenação de Administração   

3.3.90.30 Material de consumo 001 R$ 46.757,12 

Total R$ 46.757,12 

Art. 2° - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional 
Suplementar no “caput” do Artigo 1° deste ato correrão por conta da redução parcial ou total 
das dotações orçamentárias que abaixo especifica: 

Código Especificação Fonte Valor 
03.01 Coordenação de Administração   
103020003.2.003000 Manutenção da Coordenação de Administração   
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 001 R$ 46.757,12 
    

Total R$ 46.757,12 

 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

Pato Branco, 01 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

Disnei Luquini 
Presidente do CIRUSPAR 

Fls. 01/01 

Abre Crédito Adicional 
Suplementar por 
Anulação de Dotações no 
valor de R$46.757,12 
(quarenta e seis mil 
setecentos e cinquenta e 
sete reais e doze 
centavos) no Orçamento 
Vigente. 
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 Edição nº 8031

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
TOMADA DE PREÇO 08/2021 

 
O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr., torna público que realizará, às 09:01h do dia 

12/01/2022, na sede da Pref. Municipal, a Tomada de Preços, do tipo MELHOR TÉCNICA 

E PREÇOS, visando à CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE SOFTWARE  DE GESTÃO PÚBLICA PARA DIVERSOS 

SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE FORMA INTEGRADA  devendo 

atender todas as legislações vigentes e órgãos de fiscalização e controle, compreendendo 

a elaboração, implantação, migração, conversão de base de dados, e treinamento dos 

usuários, conforme especificações e de acordo com as disposições deste Edital. Edital 

disponível no site www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo ainda ser solicitado pelos e-

mails pregoeiro_bss@hotmail.com ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Informações pelo fone (46) 

3234-1135. 

 
Bom Sucesso do Sul, 06 de dezembro de 2021 

 
 
 

Josiane Folle 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2021 

Processo Licitatório Nº 93/2021 – HOMOLOGADO EM: 03/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 06/12/2021 à 05/12/2022). 
 
DETENTORA: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 05.340.608/0001-89. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, destinados ao 
atendimento de todos os departamentos municipais, conforme quantidades, especificações e condições descritas no 
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão Eletrônico nº 
71/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do presente 
instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

2 

Água sanitária, a base de hipoclorito de sódio, com 
teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% tampa 
lacrada, com registro do ministério da saúde, 
químico responsável, data de validade, 
composição e informações do fabricante 
estampados na embalagem. Marca QBOA, 
GIRANDO SOL ou equivalente, ou de melhor 
qualidade. 

01 litro SIPROLIMP  500 2,00 1.000,00 

4 

Amaciante com ação bacteriostático com ação anti 
estática e efeito anti mofo residencial. 
Composição: associação de tenso ativo catiônicos, 
hidrótopos, corantes, essência, conservantes e 
veículo aquoso. Diluição: 4 a 6 gramas por kg de 
roupa seca. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número 
de registro no ministério da saúde. Marca IPÊ, 
MON BIJOU ou equivalente, ou de melhor 
qualidade. 

Gl 05 
litros SIPROLIMP  200 7,98 1.596,00 

13 

Desinfetante concentrado, eucalipto, floral ou 
lavanda, para desinfecção em uma única etapa, 
amplo espectro de ação microbicida e 
extraordinário efeito residual sobre as superfícies. 
Age de modo efetivo, removendo totalmente os 
diversos tipos de sujidades e manchas. Associação 
de tenso ativo não iônicos e catiônicos, agentes 
sequestrantes, agentes emulsionantes, corantes, 
essência, e veículo aquoso. Diluição aprox. De 
1:40. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, número do 
lote, validade e número de registro no ministério 
da saúde. Com validade de 12 meses a partir da 
data de fabricação. Marca BOMBRIL, GIRANDO 
SOL ou equivalente, ou de melhor qualidade. 

01 litro SIPROLIMP  300 2,79 837,00 

14 

Desinfetante concentrado, eucalipto, floral ou 
lavanda, para desinfecção em uma única etapa, 
amplo espectro de ação microbicida e 
extraordinário efeito residual sobre as superfícies. 
Age de modo efetivo, removendo totalmente os 
diversos tipos de sujidades e manchas. Associação 
de tenso ativo não iônicos e catiônicos, agentes 
sequestrantes, agentes emulsionantes, corantes, 
essência, e veículo aquoso. Diluição aprox. De 
1:40. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, número do 
lote, validade e número de registro no ministério 
da saúde. Com validade de 12 meses a partir da 
data de fabricação. Marca BOMBRIL, GIRANDO 
SOL ou equivalente, ou de melhor qualidade. 

Gl de 
05 

litros 
SIPROLIMP  300 8,29 2.487,00 

16 

Detergente líquido - detergente líquido neutro, 
glicerinado, indicado para lavagem manual de 
louças, talheres, copos e utensílios em cozinhas e 
limpeza em geral. Embalagem com 5 litros. 
Apresentar registro do produto junto ao ministério 
da saúde/anvisa e autorização de funcionamento 
da empresa – afe. No caso do licitante ser 
distribuidor, apresentar afe/anvisa como 
distribuidor. Apresentar ficha de informação de 
segurança de produto químico – ispq, de acordo 
com nbr 14725. Marca YPÊ, LIMPOL   ou 
equivalente, ou de melhor qualidade. 

Gl de 
05 

litros 
SIPROLIMP  300 10,48 3.144,00 

30 

Limpador de uso geral (multiuso), utilizado para 
limpeza de azulejos, plásticos e esmaltados fogões 
e superfícies laváveis. Indicado para remover 
gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e 
saltos, riscos de lápis. Aroma campestre. Sem a 
presença de amônia na composição. 
Acondicionadas em embalagens plásticas 
devidamente identificadas, com rótulo indicando o 
nome do fabricante, cnpj, químico responsável 
com nº de registro no crq, número de registro na 
anvisa, lote de fabricação e prazo de validade do 
produto. 

Gl de 
05 

litros 
SIPROLIMP  200 8,24 1.648,00 

33 

Lustra móveis para aplicação em móveis e 
superfícies, em frasco de 200ml, com fragrância 
agradável. Composição química mínima: cera de 
carnaúba, ceras naturais, silicone, solvente e 
perfume. Informações de lote, data de fabricação 
e prazo de validade impressos na embalagem. 
Marca YPÊ, POLIFLOR ou equivalente, ou de 
melhor qualidade 

Frasco. SIPROLIMP  100 2,85 285,00 

43 

Querosene comum sem cheiro; aplicação para 
limpeza em geral, diluição de produtos químicos, 
composição: 100% destilado de petróleo, 
características adicionais: sem benzeno ou álcool. 
Marca DA ILHA, FACILITA ou equivalente, ou 
de melhor qualidade 

500 ml SIPROLIMP  150 9,79 1.468,50 

51 

Sabonete líquido cremoso embalagem com 5 
litros, para limpeza das mãos, com as seguintes 
propriedades físico-químicas ph 100%: 5,5 - 6,0, 
aparência e odor: liquido azul, branco ou perolado 
e perfumado, densidade: 1,005 - 1,008 g/cm³, 
viscosidade 1,000 - 1,5000 cps. Apresentar registo 
do produto junto ao ministério da saúde/anvisa. 
Marca SOFT, PREMISSE ou equivalente, ou de 
melhor qualidade 

Gl de 
05 

litros 
SIPROLIMP  100 14,29 1.429,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 13.894,50 (Treze Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e 
Cinquenta Centavos). 

2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 
durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-
se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e planejamento; 
0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 3.3.90.30 – Material de 
consumo. Despesa: 1113; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – Divisão de Ensino; 
1236100102.029 – Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% e 25% e outros; 3.3.90.30 – Material de consumo. 
Despesa:1135; 07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 1030100072.015 – Atividades 
Operacionais do Fundo Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 1123. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 06 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2021 

Processo Licitatório Nº 93/2021 – HOMOLOGADO EM: 03/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 06/12/2021 à 05/12/2022). 
 
DETENTORA: GUILHERME CARVALHO COMERCIO - ME - CNPJ: 24.765.205/0001-26. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, destinados ao 
atendimento de todos os departamentos municipais, conforme quantidades, especificações e condições descritas no 
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão Eletrônico nº 
71/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do presente 
instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

1 

Água sanitária, a base de hipoclorito de sódio, com 
teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% tampa lacrada, 
com registro do ministério da saúde, químico 
responsável, data de validade, composição e 
informações do fabricante estampados na 
embalagem. Marca QBOA, GIRANDO SOL ou 
equivalente, ou de melhor qualidade. 

Gl 05 
litro 

LIMPIN
HA  300 6,09 1.827,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 1.827,00 (Um Mil e Oitocentos e Vinte e Sete Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e 
planejamento; 0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 
3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1113; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – 
Divisão de Ensino; 1236100102.029 – Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% e 25% e outros; 3.3.90.30 
– Material de consumo. Despesa:1135; 07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 
1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 
1123. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 06 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2021 

Processo Licitatório Nº 93/2021 – HOMOLOGADO EM: 03/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 06/12/2021 à 05/12/2022). 
 
DETENTORA: BACH INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA – ME - CNPJ: 37.952.094/0001-09. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, destinados ao 
atendimento de todos os departamentos municipais, conforme quantidades, especificações e condições descritas no 
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão Eletrônico nº 
71/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do presente 
instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

55 

Saco para lixo 100 litros especificação: saco em 
polietileno (plástico) preto/azul para lixo, (gram. 
Mín.0,10 mm), conforme nbr 9191, capacidade = 100 
litros, pacote com 10 unidades. Marca MAXCLIP, 
ULTRAPACK ou equivalente, ou de melhor 
qualidade 

Pacote c/ 
10 ECOO  500 3,10 1.550,00 

57 

Saco para lixo 60 litros especificação: saco em 
polietileno (plástico) preto/azul para lixo, (gram. 
Mín.0,10 mm), conforme nbr 9191, capacidade = 60 
litros, pacote com 100 unidades. Marca MAXCLIP, 
ULTRAPACK ou equivalente, ou de melhor 
qualidade 

Pacote c/ 
100 ECOO  500 14,20 7.100,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 8.650,00 (Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais. 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e 
planejamento; 0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 
3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1113; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – 
Divisão de Ensino; 1236100102.029 – Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% e 25% e outros; 3.3.90.30 
– Material de consumo. Despesa:1135; 07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 
1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 
1123. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 06 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2021 

Processo Licitatório Nº 93/2021 – HOMOLOGADO EM: 03/12/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 06/12/2021 à 05/12/2022). 
 
DETENTORA: CAPTIVE IND E COM LTDA - ME - CNPJ: 42.868.813/0001-48. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, destinados ao 
atendimento de todos os departamentos municipais, conforme quantidades, especificações e condições descritas no 
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, relativos ao(s) Item(s) descrito abaixo do Pregão Eletrônico nº 
71/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do presente 
instrumento, independentemente de transcrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

ITEM (R$) 

62 

Toalha de banho 100% algodão, felpa dupla, com 03 
tramas de 2x2, gramatura entre 301 e 400g/m2, com 
barra nos quatro lados, medindo 70cm x 1,30m, cores 
diversas. 

Unid. PRÓPRIA  100 18,50 1.850,00 

63 

Toalha de rosto, 100% algodão, felpa dupla, com 03 
tramas 2x2, gramatura entre 301 e 400g/m2, com 
barra nos quatro lados, medindo 70x45cm. Cores 
diversas. 

Unid. PRÓPRIA  100 8,20 820,00 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 2.670,00 (Dois Mil e Seiscentos e Setenta Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária nº 03.00 – Departamento de Administração e planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e 
planejamento; 0412200032006 – Atividades Operacionais do departamento de administração e planejamento; 
3.3.90.30 – Material de consumo. Despesa: 1113; 09.00 – Departamento de Educação, cultura e esporte; 09.01 – 
Divisão de Ensino; 1236100102.029 – Atividades Operacionais de Ensino fundamental 5% e 25% e outros; 3.3.90.30 
– Material de consumo. Despesa:1135; 07.00 - Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 
1030100072.015 – Atividades Operacionais do Fundo Municipal de saúde; 3.3.90.30 – Material de Consumo; Despesa: 
1123. 

 
 

Bom Sucesso do Sul, 06 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 223/2021 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021 - Processo Licitatório 105/2021). HOMOLOGADO EM 03/12/2021. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – CNPJ: 80.874.100/0001-86. 

CONTRATADA: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA – EPP – CNPJ: 21.027.555/0001-05. 

OBJETO: contratação de empresa prestação de serviços continuados de locação de máquinas 
multifuncionais (copiadora, impressora, fax e scanner), novos ou em excelente estado de uso e conservação, 
incluindo os serviços de instalação, fornecimento de mão de obra técnica para treinamento de pessoal, manutenção 
corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, softwares, materiais e insumos utilizados 
na operação (exceto papel e grampo), de acordo com as condições e especificações no Termo de Referência – Anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 81/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que 
fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição: 
 

LOTE 01 

Item Descrição dos Itens e Serviços: Quantidade 
impressoras 

Quantidade 
Estimada de 

cópias  

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Total do 
Item (R$) 

1 

18 (dezoito) equipamentos multifuncionais a laser 
Monocromática com funções de Impressora, copiadora, 
fax e scanner, velocidade de copia/impressão 
mínimade40 ppm em A4, velocidade de digitalização 
para HDD / Usb / E-mail, OCR, painel touch screen de 
7 polegadas, memoria mínima de 1 Gb, processador 
Dual-core 1GHz, HD de no mínimo 320 GB, FAX com 
velocidade do moden 33,6 Kbps, discagem rápida do 
Fax, resolução de Impressão de até 1.200 x 1.200 dpi, 
resolução de digitalização cópia de 600 x 600 dpi, 
redução / ampliação 25% até 400%, interface padrão 
dispositivo USB 2.0 de alta velocidade/ Host, Ethernet 
10/100/1.000 BASE TX, alimentador de originais com 
Duplex de simples passada, duplex automático para 
fotocópia e impressão, bandeja cassete para 550 
folhas, bandeja MP para 100 folhas, gramatura de 
papeis de 60~220 g/m (bandeja Mp), gramatura de 
papeis de 60~ 163 g/m (bandeja cassete), papeis 
suportado de A6, A4 até Oficio, vidro de exposição para 
originais até tamanho Oficio, gerenciamento de cotas 
para impressão e fotocópias com códigos de usuário. 

18 350.000 R$ 0,12 R$ 42.000,00 

2 

5 (cinco) equipamento multifuncional com funções de 
máquina copiadora, e impressora digital colorida laser, 
fax e scanner colorido, novo ou em excelente estado 
de uso e conservação, para reprodução no tamanho A5 
até A3, com as seguintes características: placa de rede 
10/100, alimentador de originais, cópias frente e verso 
automático, sistema de cópia por toner a seco, possuir 
escala de redução e ampliação de 25% a 400%. Vidro 
de exposição até A3 duplo carta. Velocidade de 
impressão de no mínimo de 20 cópias por minuto em 
A4 em preto e em cores, com 03 bandejas de 
alimentação de papel, alimentação de energia 110V. 

5 35.000 R$ 0,89 R$ 31.150,00 

                                                                                                                        Valor Total do lote R$ 73.150,00 
 

VALOR DO CONTRATO:  O valor total do Contrato é de R$ 73.150,00 (Setenta e Três Mil e Cento e Cinquenta 
Reais). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 03.00 – Departamento de Administração e Planejamento; 03.01 – Divisão de Administração e 
Planejamento; 0412200032.006 – Atividades Operacionais do Departamento de Administração e Planejamento; 
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Despesa:1241; 09.00 – Departamento de Educação, Cultura 

e Esportes; 09.01 – Divisão de Ensino; 12361000102.029 – Atividades operacionais do ensino 5% e 25% e outros; 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Despesa:1788. 

PRAZOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL: O período de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/1993, através de 
Termo de Aditamento. 

Bom Sucesso do Sul-PR, 06 de Dezembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3096/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Possoli Caminhões Ltda, inscrita no CNPJ /MF sob o nº 
04.640.295/0002 - 00. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
peças e serviços de mão de obra para o conserto do Caminhão 
caçamba, marca Iveco de Placa BCH-3431, pertencente à Frota de 
veículos do Município de Itapejara D´Oeste, PR, conforme objeto do 
Edital de Dispensa de Licitação Nº 027/2021. 
Valor do Contrato: R$ 14.880,21 (Quatorze mil, oitocentos e oitenta 
reais e vinte e um centavos). 
Vigência: De 06 (seis) de Dezembro de 2021 até 06 (seis) de Maço de 
2022. 
Data do Contrato: 06 (seis) de Dezembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3097/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Tussi & Marangoni Ltda - Me, inscrita no CNPJ /MF sob o 
nº 19.963.575/0001 - 38. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para comercialização de 
produtos gráficos “lona (banner) com impressão em lona fosca”, que 
serão utilizados nas festividades alusivas ao Aniversário de 
Emancipação Político-administrativa do Município de Itapejara 
D’Oeste - Paraná, conforme objeto do Edital de Dispensa de Licitação 
Nº 028/2021. 
Valor do Contrato: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais). 
Vigência: De 06 (seis) de Dezembro de 2021 até 06 (seis) de Fevereiro 
de 2022. 
Data do Contrato: 06 (seis) de Dezembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR  
REABERTURA DE PRAZO E ALTERAÇÃO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2021 
O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, torna pública a reabertura de prazo para a 
realização do Pregão Presencial nº 84/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E 
OUTROS MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER TODAS AS 
SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL. LOCAL E HORÁRIO: Fica alterado o prazo para credenciamento e entrega dos 
envelopes: até as 09:00h do dia 22 de dezembro de 2021. Abertura dos envelopes: as 09:01h 
do dia 22 de dezembro de 2021.  VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO para a ser de: R$ 
1.084.855,50. Tal reabertura se faz necessário devido a erro na fórmula do mapa comparativo, 
sendo o mesmo corrigido e alterado o valor de todos os itens, bem como foi alterada as 
quantidades dos itens 06, 104 e 106. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel 
Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou através do site 
www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 06 de dezembro de 
2021. Fernando de Quadros Abatti, Presidente da CPL. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
TERMO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 15/2021 

Objeto: CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para seleção de empresas do ramo de construção 
civil a serem indicadas pelo Município à Caixa Econômica Federal - CEF ou Instituição financeira 
autorizada pelo Banco Central do Brasil, com vistas à contratação de empresa (pela própria 
instituição) para executar a construção de unidades habitacionais de interesse social e/ou no âmbito 
do “Programa Casa Verde e Amarela", em terrenos a serem determinados e pertencentes ao 
Município. 

1- O Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, concluído o processo de seleção instituído 
pelo Chamamento Público nº 15/2021, DECLARA selecionada a empresa de construção civil 
a seguir qualificada: PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 
02.510.948/0001-12. 

2- A empresa selecionada deverá apresentar Caixa Econômica Federal - CEF ou Instituição 
financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, após a emissão deste Termo de Seleção, 
o projeto contendo a documentação completa, para análise e contratação da operação no 
âmbito do Programa “Programa Casa Verde e Amarela”. 

Coronel Vivida, 03 de dezembro de 2021. 
Anderson Manique Barreto 

Prefeito 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 81/2021 

DATA: 19.11.2021                        ABERTURA: 03.12.2021                         HORÁRIO: 14h01 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS NASCENTES E 
CURSOS D’ÁGUA NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. 
Não acudiram interessados no presente certame, sendo o mesmo DESERTO. 

Coronel Vivida, 03 de dezembro de 2021. 
Anderson Manique Barreto 

Prefeito 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 79/2021 

DATA: 16/11/21                              ABERTURA: 02/12/21         HORÁRIO: 09:01 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE GERENCIADOR DE FILAS, SOFTWARE GERENCIADOR DE MÍDIAS, COMODATO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA, COM 
TRÁFEGOS DE DADOS SEM LIMITES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; conforme 
discriminado no objeto do presente edital. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 79/2021 
DATA: 16/11/21                              ABERTURA: 02/12/21         HORÁRIO: 09:01 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE GERENCIADOR DE FILAS, SOFTWARE GERENCIADOR DE MÍDIAS, COMODATO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA, COM 
TRÁFEGOS DE DADOS SEM LIMITES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; conforme 
discriminado no objeto do presente edital. 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de 
maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

LEILÃO PÚBLICO Nº 02/2021 
DATA: 10.11.2021     ABERTURA: 30.11.2021          HORÁRIO:10:00 
OBJETO: VENDA DOS BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL. 
Analisados todos os atos referentes ao Leilão nº 02/2021, HOMOLOGO e ADJUDICO o item a seguir 
ao arrematante:  

ITEM FORNECEDOR CNPJ SOB nº VALOR TOTAL R$ 
01 SERGIO MARIN – FERRO VELHO 05.282.343/0001-00 1.800,00 

Não acudiram interessados para os itens nº 02 e 03, sendo os mesmos DESERTOS. 
Coronel Vivida, 03 de dezembro de 2021. 

Anderson Manique Barreto 
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
PARECER   E   ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 77/2021 

DATA: 12/11/21        ABERTURA: 01/12/21          PROPOSTA ATÉ: 08:00h         DISPUTA: 09:30h 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CARRETAS 
AGRÍCOLAS, PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DECORRENTE DO 
CONVÊNIO Nº 890018/2019 – PROPOSTA Nº 030252/2019, PARTÍCIPES: MAPA E O MUNICÍPIO 
DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 77/2021 
DATA: 12/11/21        ABERTURA: 01/12/21          PROPOSTA ATÉ: 08:00h         DISPUTA: 09:30h 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CARRETAS 
AGRÍCOLAS, PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DECORRENTE DO 
CONVÊNIO Nº 890018/2019 – PROPOSTA Nº 030252/2019, PARTÍCIPES: MAPA E O MUNICÍPIO 
DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital. 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de 
maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 

 
 

 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
EDITAL ASSUNTO 

Decreto 
7.782 de 
06/12/2021  

Nomeia aprovada em Concurso Público Edital nº. 001/2019 de 11/02/2019 para o cargo de 
Professor Municipal. 

 
EXTRATO DE CONTRATOS DE SERVIÇO TEMPORÁRIOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 
004/2021 DE 16/09/21 
LEI MUNICIPAL Nº. 3.086 DE 19 DE AGOSTO DE 2021 
Contrato Administrativo de Serviço Temporário: nº. 001/2021 de 07/12/2021. 
Contratante: Município de Coronel Vivida-PR. 
Contratado(a): Leia Rigo Mezalira 
Objeto: Função Temporária de Médico da Familia  
Prazo: De 07 (sete) de dezembro de 2021 a 07 (sete) de dezembro de 2022 
Valor: R$ 15.600,00 
 
Contrato Administrativo de Serviço Temporário: nº. 002/2021 de 07/12/2021. 
Contratante: Município de Coronel Vivida-PR. 
Contratado(a): Murilo Parzianello dos Santos  
Objeto: Função Temporária de Médico da Familia  
Prazo: De 07 (sete) de dezembro de 2021 a 07 (sete) de dezembro de 2022 
Valor: R$ 15.600,00 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, 
regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.  
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HOMOLOGAÇÃO 

 O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de Moraes, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo 
de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR 
o Pregão Presencial nº 092/2021 - PMM, que tem por objeto: 
Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS  contratação de serviços 
profissionais para a execução de procedimentos cirúrgicos 
veterinário de Ovariosalpingohistectomia (OSH) e Orquiectomia 
em caninos e felinos do Município de Mangueirinha, com 
microchipagem dos animais castrados, incluindo o 
fornecimento de todos os insumos necessários, a pedido da 
Secretaria de Agricultura desta municipalidade, as empresas 
proponentes vencedoras: MARVIN WILLAN MENDES EIRELI foi 
vencedora do lote 01 com o valor global de R$ 131.400,00 
(cento e trinta e um mil e quatrocentos reais), M C CARBONI 
CLINICA VERINARIA foi vencedora do lote 02 com o valor 
global de R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais).  

Mangueirinha, 06 de Dezembro de 2021  
Elídio Zimerman de Moraes  

Prefeito Municipal 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 046/2021 – PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.  
CONTRATADO: CLAUDINEI SANTIAN, inscrita no CPF sob nº 
589.142.429-00. 
OBJETO: Seleção de propostas visando a contratação de 
serviço para a realização de parecer técnico de avaliação 
mercadológica de imóveis para esta municipalidade. 
VALOR: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 
DATA: 06 de Dezembro 2021 

Mangueirinha 06 de Dezembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2021 – PMP PALMAS – PR 
 
 

O Município de Palmas, estado do Paraná, tornas público, para ciência dos interessados, que estão abertas 
a partir do dia 07/12/2021 A 28/02/2023, as inscrições para o processo de Credenciamento de instituições 
filantrópicas e/ou privadas para prestação de serviços médicos em pediatria, ginecologia/obstetrícia e clínica 
geral para atendera demanda do município nas Unidades Básicas de Saúde, visando a composição da Rede de 
Atenção Básica, tendo seus valores aprovados no Plano Operativo e pelas ATAS n° 01/2017 e 10/2018do 
Conselho Municipal de Saúde 
 
EDITAL DE REGULAMENTO E CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES: Todas as informações sobre 
a inscrição, documentos, cadastramentos e requisitos para realização do credenciamento estão disponíveis 
no endereço eletrônico: https://pmp.pr.gov.br/website/views/editais-credenciamento.php, editais  de 
credenciamento 2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2021, ou poderá ser solicitado pelo e-mail 
licitacao@pmp.pr.gov.br. 

 
 

Palmas, 06 de dezembro de 2021 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Kosmos Panayotis Nicolaou 

Prefeito Municipal 
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2021 – PMP PALMAS – PR 
 
 

O Município de Palmas, estado do Paraná, tornas público, para ciência dos interessados, que estão abertas 
a partir do dia 07/12/2021 A 14/01/2023, as inscrições para o processo de Credenciamento de pessoas 
jurídicas para prestação de serviços médicos em regime de Pronto Atendimento Municipal 24 horas 
– PAM, e 3º turno na Unidade de Saúde do Bairro Lagoão, visando a composição da Rede de 
Atendimento às urgências e emergências, Ata nºs 02/2019 e 01/2020 do Conselho Municipal, tendo 
seus valores aprovados no Plano Operativo e pelas  ATAS n° 02/2019 E 01/2020 do Conselho Municipal de 
Saúde. 
 
EDITAL DE REGULAMENTO E CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES: Todas as informações sobre 
a inscrição, documentos, cadastramentos e requisitos para realização do credenciamento estão disponíveis 
no endereço eletrônico: https://pmp.pr.gov.br/website/views/editais-credenciamento.php, editais  de 
credenciamento 2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2021, ou poderá ser solicitado pelo e-mail 
licitacao@pmp.pr.gov.br. 

 
 

Palmas, 06/12/2021 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Kosmos Panayotis Nicolaou 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
LICITAÇÃO COM ABERTA PARA AMPLA CONCORRENCIA 

 
 

PROCESSO N° 238/2021 
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021 

 
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que 

realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 107/2021, e 
conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a 
licitação do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”. 

 
INÍCIO DA SESSÃO: 14:15 do dia 21/12/2021; 
 
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE”. 
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. 
 
VALOR MÁXIMO: R$ 6.445.445,00 (seis milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais). 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada 
no fornecimento de cerca/gradil em nylofor de fechamento e portões, para academias ao 
ar livre, parquinhos municipais e demais espaços públicos conforme for solicitado pelas 
diversas secretarias 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, 06/12/2021 
 
 
 

 
Kosmos Panayotis Nicolaou 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, 

DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 
 
 

PROCESSO N° 244/2021 
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021 

  
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que 

realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 108/2021, 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 22/12/2021; 
 
CREDENCIAMENTO: Sítio eletrônico - BLL COMPRAS: www.bll.org.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 material de inseminação artificial para utilização em programa de 
melhoramento genético de bovinos leiteiros de produtores do Município de Palmas, conforme 
Solicitação N° 3866/2021 do Sistema Betha Compras, de acordo com as especificações do edital e 
seus anexos. 
 
VALOR MÁXIMO: R$ 74.666,68 (SETENTA E QUATRO MIL, SEISSENTOS E SEIS REAIS 
E SESSENTA E OITO CENTAVOS). 
  
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.bll.org.br 
 
 
 

Palmas, 06/12/2021 
 
 

 
Kosmos Panayotis Nicolaou 

Prefeito Municipal 
 
 
 

 

PORTARIA N° 293/2021  
DATA: 06/12/2021 

SÚMULA: “Alteração de Classe em Nível Vertical a Servidora Municipal Bruna Almeida Zankoski. 
” Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais: RESOLVE: ART. 1°-  ALTERAR para a CLASSE II do Grupo 
Ocupacional II, Agente de Apoio II, Cargo Público de Auxiliar Administrativo, concedendo 
Progressão Vertical a Servidora Municipal Bruna Almeida Zankoski, Matrícula N° 757-9 em 
conformidade ao Art. 38 da Lei Municipal n° 037/2005, considerando o protocolo e o parecer da 
comissão de avaliação. ART. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.  Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado 
do Paraná, em 06 de dezembro de 2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO 
MUNICIPAL 
 

PORTARIA N° 294/2021 
DATA: 06/12/2021 

SÚMULA: “Prorroga Ampliação de Carga Horária” Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito 
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Art. 
1°- PRORROGA a ampliação de 20 horas na carga horária semanal da Professora Municipal 
Maria Salete Felini, Nível “I C”, Matrícula 295-0, do dia 06 de agosto de 2021 até o dia 17 de 
dezembro de 2021 no Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz, em conformidade 
com o Art. 50 da Lei 01/2019 de 02 de janeiro de 2019; Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito 
Municipal de Mariópolis, em 06 de dezembro de 2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK 
PREFEITO MUNICIPAL 

PORTARIA N° 295/2021 
DATA: 06/12/2021 

SÚMULA: “Prorroga Ampliação de Carga Horária” Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito 
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Art. 
1°- PRORROGAR a ampliação de 20 horas na carga horária semanal da Professora Municipal 
Analice de Oliveira do Amaral, Nível “I C”, Matrícula 621-1, do dia 06 de agosto de 2021 até o 
dia 17 de dezembro de 2021, no Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz, em 
conformidade com o Art. 50 da Lei 01/2019 de 02 de janeiro de 2019; Art. 2° - Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 06 de dezembro de 2021. MARIO EDUARDO 
LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL 
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MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 43/2021 - GP. PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2021. 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E A PROPONENTE: Lecoleca Materiais de Construção Ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 77.603.892/0001-40, inscrição estadual nº 9026204434, 
com sede na Rua João Lacerda Caldas, nº 423, CEP 85.065-190, bairro Alto da XV, no município de 
Guarapuava, estado do Paraná, denominada simplesmente, CONTRATADA. DO OBJETO: a aquisição de 
materiais para perfurações de poços artesianos, conforme descrição abaixo: 
LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN UNIT. TOTAL MARCA 

1 1 Revestimento STD DIN 
2440 de 6,00m x 6" 
polegadas (tipo aço preto). 

8 UND 1.837,50 14.700,00 Aço tubo 

DO VALOR: R$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais). DOS PAGAMENTOS: O pagamento será no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal. DOS PRAZOS DE 
ENTREGA E VIGÊNCIA: O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias, nos locais determinados pelo 
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. O prazo de vigência será o prazo de entrega acrescido de 
30 (trinta) dias, totalizando assim o prazo de 60 (sessenta) dias. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
REAJUSTE DE PREÇOS: Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, 
são oriundos do Município:  10.00 – Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – 10.01 – Divisão de 
Agricultura – 20.606.0020.2.031.000 – Assistência ao produtor rural – 33.90.30 – material de consumo – 
Fonte (000). Despesa 1037. Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados. 
GESTOR DO CONTRATO: Nadir Rissardi Primo. FORO: Comarca de Clevelândia, Estado do Paraná. 
Mariópolis, 02 de Dezembro de 2021. Prefeito Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek. 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2021 

HOMOLOGAÇÃO

DARLEI TRENTO; 
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MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2021 

H O M O L O G A Ç Ã O 

 

 

PORTARIA Nº 135/2021, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Concede licença maternidade de 180 dias para a servidora temporária ANA PAULA WILLENBORG 
MARANGOS, compreendendo o período de 01/12/2021 à 29/05/2022. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 1080/2021, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Dispõe sobre o Sistema Tributário do Município, sua reforma e consolidação, 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 07 de DEZEMBRO de 2021, conforme Lei Autorizativa 
nº 927 de 07 de junho de 2017. 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato de Aditivo de Contrato N° 3031/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Jeverson Ivan Paese – Pitty Sports - Me, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 25.371.647/0001 - 50. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a comercialização 
de camisetas e máscaras destinadas para uso dos Departamentos na 
Campanha do Outubro Rosa no Município de Itapejara D’Oeste - PR, 
conforme especificado no Edital de Dispensa de Licitação N° 
016/2021. 
Fica alterado o valor total contratual passando de R$ 8.250,00 (Oito 
mil, duzentos e cinquenta reais) para R$ 10.026,00 (Dez mil vinte e 
seis reais). 
Data do Aditivo: 03 (três) de Dezembro de 2021. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 

NOTA 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS; por meio de seu 
Presidente, Sr. Paulo Horn, vem informar a quem interessar, que realizou a 
publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO 
referente ao 1º, 2, 3º, 4º e 5º bimestre do exercício de 2021 e o Relatório de 
Gestão Fiscal – RGF referente ao 1º e 2º quadrimestre do exercício de 2021, 
no Diário Oficial dos Municípios do Paraná (AMP), e no site do Consórcio. 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
006/2021 
O Exmo. Senhor Paulo Horn, Presidente do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde, no uso de suas atribuições legais, convoca os Exmos. Senhores 
Prefeitos, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA N.º 006/2021 a 
realizar-se no dia 16 de dezembro de 2021, às 13h30min, de forma 
presencial no Auditório do Consórcio – 5º andar, sito a Rua Afonso Pena, 
N.º 1902 - Bairro Anchieta, Município de Pato Branco/PR.  
ATO DE CONSÓRCIO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 
EDITAL Nº 034/2021 - CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS E EXAMES ADMISSIONAIS 
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, 
Senhor Paulo Horn, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no Edital nº 001/2021, resolve: 
TORNAR PÚBLICO 
Art. 1º Convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 
Simplificado nº. 01/2021, para as Funções Públicas Temporárias a serem 
ocupadas no CAPS AD III, situado no Município de Coronel Vivida/PR, e na 
sede do CONIMS, situada no Município de Pato Branco/PR nos termos da 
legislação pertinente e das normas estabelecidas pelo Edital nº 001/2021, 
conforme consta: 

CAPS AD III - ENFERMEIRO II 
CANDIDATO         CLASSIFICAÇÃO 
Andreia Aparecida da Silva 21º 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Formação de registro de preços para aquisição parcelada de materiais de limpeza, copa
e cozinha em geral

152/2021

c) Modalidade: Pregão eletrônico

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:

34/2021 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 06/12/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores Vencedores:
A C R MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R$ 236.557,50Total fornecedor:
ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA R$ 42.945,00Total fornecedor:
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA R$ 356.854,80Total fornecedor:
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 16.969,50Total fornecedor:
COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI R$ 13.056,00Total fornecedor:
COMERCIAL MARELLY EIRELI R$ 68.100,00Total fornecedor:
F G DE OLIVEIRA LTDA R$ 109.552,50Total fornecedor:
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS R$ 114.150,00Total fornecedor:
H R CARLONE R$ 4.783,50Total fornecedor:
HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 36.675,00Total fornecedor:
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE R$ 19.882,50Total fornecedor:
MARCELO SIMONI R$ 76.374,00Total fornecedor:
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 86.055,00Total fornecedor:
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS R$ 77.397,00Total fornecedor:
MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA R$ 3.825,00Total fornecedor:
NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA R$ 7.950,00Total fornecedor:
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E R$ 18.759,00Total fornecedor:
SIPROLIMP -  SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 187.538,75Total fornecedor:
TIE TAPETES - EIRELI R$ 3.522,75Total fornecedor:
TY BORTHOLIN LTDA-ME R$ 124.856,25Total fornecedor:
WORLD CLEAN DISTR. DE PROD. E UTENS. DE R$ 15.750,00Total fornecedor:
ZOOM COMERCIAL EIRELI R$ 19.605,00Total fornecedor:

R$ 1.641.159,05Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):
Descrição da Despesa Dotação

01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.30.0Manuntenção da Atividade Administrativa
01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.30.0Manuntenção da Atividade Administrativa
02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.30.0Atendimento aos Municípios Consorciados
03.001.10.302.0002.2003.3.3.90.30.0Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD III

Presidente
PAULO HORN

___________________________________________
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      MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.116, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no 
valor de R$ 5,00 (cinco reais) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.851, de 3 de dezembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Ficam criadas novas fontes de recursos, ações e fica aberto crédito especial no orçamento 
vigente, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), conforme a seguir especificado:  

Código Especificação    Valor R$ 
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08 Assistência Social  
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente  
08.243.0023 Assistência à Criança e ao Adolescente  

2.380 AFAI - Atenção as Famílias dos Adolescentes Internados por Medida 
Socioeducativas  

3.3.90.93 – (932) Indenizações e Restituições      5,00 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
932 FIA AFAI - Aquisição de um veículo R$ 84.000,00 5,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020, sendo as dotações suplementadas com o excesso de 
arrecadação do exercício de 2021. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 3 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

                                    MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.117, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 
2021, no valor de R$ 35.480,00 (trinta e cinco mil e 
quatrocentos e oitenta reais) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.852, de 3 de dezembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 35.480,00 (trinta e cinco mil e 
quatrocentos e oitenta reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
10 Saúde   

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
10.302.0043 Manutenção da Saúde   

2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO  
4.4.90.52 – 518 Equipamentos e Material Permanente 35.480,00 

TOTAL: R$ 35.480,00 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata este Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes de superávit financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 35.480,00 

TOTAL: R$ 35.480,00 

 
  

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 3 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.851, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021, no valor de R$ 5,00 (cinco reais) e dá outras 
providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a criação de novas fontes de recursos, ações e a abertura de crédito especial no 
orçamento vigente, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), conforme a seguir especificado:  

Código Especificação Valor R$ 
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08 Assistência Social  

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente  
08.243.0023 Assistência à Criança e ao Adolescente  

2.380 AFAI - Atenção as Famílias dos Adolescentes Internados por Medida 
Socioeducativas  

3.3.90.93 – (932) Indenizações e Restituições 5,00 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
932 FIA AFAI - Aquisição de um veículo R$ 84.000,00 5,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020, sendo as dotações suplementadas com o excesso de 
arrecadação do exercício de 2021. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 3 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.852, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 35.480,00 
(trinta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais) e dá outras providências.   
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 35.480,00 
(trinta e cinco mil e quatrocentos e oitenta reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
10 Saúde   

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
10.302.0043 Manutenção da Saúde   

2.118 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO  
4.4.90.52 – 518 Equipamentos e Material Permanente 35.480,00 

TOTAL: R$ 35.480,00 

 
  

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata esta Lei, serão utilizados recursos provenientes 
de superávit financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 35.480,00 

TOTAL: R$ 35.480,00 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 3 de dezembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
 
 

           
 
          
 
 

RESOLUÇÃO 021/2021 
 
Súmula:  Torna público a retificação da 
Resolução 014/2021, de 31 de agosto de 2021. 
 

 O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA) de Pato 
Branco, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 3.338/2010 e suas alterações 
TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 014, DE 31 DE AGOSTO DE 2021: 

1 - Onde consta Aprovar o Plano de Ação referente à adesão ao Termo de Aceite da Deliberação Nº 
038/2021 lê-se Aprovar o Plano de Ação e o Termo de Aceite da Deliberação Nº 038/2021; 
 
Art. 1° Aprovar o Plano de Ação e o Termo de Aceite da Deliberação Nº 038/2021 do CEDCA/PR para 
Incentivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por meio de repasse de recursos do 
Fundo Estadual para a Infância e Adolescência – FIA, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e revoga todas as disposições contrárias. 

Pato Branco, 06 de dezembro de 2021. 
 

Helena de Fátima Soares Ribas 
Presidente 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
CIDADE DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
Lei Federal nº. 8.069/90, Lei Municipal nº. 3.338/10 e 

 Artigo 219 da Lei Orgânica Municipal 
CNPJ nº. 80.872.617/0001-36 

 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO –  EDITAL Nº 051/2021 - PSS - PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 048/2021 - O Prefeito do município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 47, inciso XXV da Lei Orgânica Municipal,HOMOLOGA A 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS REGULARMENTE INSCRITOS PARA O CARGO DE MÉDICO 
CLÍNICO GERAL 20H: 

 NOME Nº DO PROTOCOLO 
ANGELA HOPPEN 2021/11 / 442914 
FERNANDA DE CASTRO CANCIA 2021/12 / 443110 
JOÃO PAULO ODORIZZI 2021/12 / 443177 
MURILO PARZIANELLO DOS SANTOS  2021/12 / 443168 
RENATA CLAZZER 2021/12 / 443160 
- O prazo para interposição de recurso contra a homologação das inscrições será de um dia útil 

após a publicação deste edital.Gabinete do Prefeito de Pato Branco, em 06 de dezembro de 

2021. 

ROBSON CANTU - Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2021 – PROCESSO N.º 

259/2021 
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade Concorrência, para participação de empresas de qualquer porte, 
objetivando a execução de serviços de pavimentação asfáltica sobre pavimento 
poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 
em trechos das Ruas Baldoino Dartora, Nelson Formigueri, Princesa Isabel, 
Jandir A. Perusso, Claudir Oldoni, João Picolo, Artibano Tacon, Natalício 
Fischer, João Cadorin, Jaury Heitor de Souza e Marcelino Parzianelo, com área 
total de 10.880,31m², sendo a licitação do tipo “menor preço”, sob forma de 
execução indireta por regime de “empreitada por preço global”, com critério de 
julgamento definido pelo “MENOR PREÇO GLOBAL” e será regido em todas 
suas etapas pela Lei nº 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 
e alterações, e demais legislação pertinente a matéria. O recebimento dos 
Envelopes nº 01 (um), contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes 
nº 02 (dois), contendo a Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á as 09 
(NOVE) HORAS DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022, junto a Divisão de 
Licitação do Município de Pato Branco, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP 
85501-064, em Pato Branco - PR. A abertura do Envelope nº 01 (um) - 
Documentos de Habilitação, dar-se-á mesmo dia. O preço máximo admitido 
para cotação global do presente objeto é de R$ 1.370.900,73, conforme valores 
descritos no edital e seus anexos. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão 
ser examinados e retirados, gratuitamente (em mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, 
das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, na sede Prefeitura Municipal de 
Pato Branco, na Divisão de Licitações, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em 
Pato Branco-PR, ou pelo site: www.patobranco.pr.gov.br/licitacoes. Demais 
informações poderão ser obtidas através do telefone (46) 3220-1541/1565, e-
mail: licita1@patobranco.pr.gov.br / licitacao2@patobranco.pr.gov.br. Pato 
Branco, 06 de dezembro de 2021. Mariane Aparecida Martinello -Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. 
 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
A V I S O  D E   L I C I T A Ç Ã O 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2021 - PROCESSO Nº 
258/2021 

O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu Cadastro 
de Fornecedores até três dias anteriores à data adiante fixada, ou que atenderem 
todas as condições para cadastramento nos termos do artigo 22 § 2º da Lei 
8.666/93, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, destinado à 
participação de empresas de qualquer porte, objetivando a contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviço técnico especializado para a elaboração da 
Revisão de Plano Diretor Municipal, o qual visa definir objetivos, diretrizes e 
propostas de intervenção para o desenvolvimento municipal, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano conforme 
especificações e quantidades estabelecidos neste edital e demais anexos; sendo a 
licitação do tipo “TÉCNICA E PREÇO”, aferido pela maior nota final de 
avaliação, resultado da soma dos valores obtidos com a multiplicação da nota 
técnica final pelo fator de ponderação 6 e da nota de preço final pelo fator de 
ponderação 4”, e regime de execução de “EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL”,  e será regida, em todas suas etapas, pela Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e 
demais legislação pertinente à matéria. O preço máximo admitido para cotação 
global do presente objeto é de R$ 518.166,67. O recebimento dos Envelopes nº 
01, contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02, contendo a 
Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as 09 HORAS DO DIA 13 DE 
JANEIRO DE 2022, junto ao Protocolo de Licitações, anexo a Divisão de 
Licitação do Município de Pato Branco, sito a Rua Caramuru, nº 271, Centro, 
CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes nº 01 - 
Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 
09h15m do mesmo dia. O Edital e seus anexos poderão ser examinados e 
retirados, gratuitamente (em mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, das 08h às 12h e 
das 13h30 às 17h30, na sede Prefeitura Municipal de Pato Branco, na Divisão de 
Licitações, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco-PR, ou pelo site: 
www.patobranco.pr.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo 
telefone para (46) 3220-1511/1565, e-mails: 
licita1@patobranco.pr.gov.br/licitacao2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 06 
de Dezembro de 2021. Mariane Aparecida Martinello - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação  
 

 
 

 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

Extrato Dispensa de Licitação nº 97/2021, Processo nº260/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e F. Zancanaro Terraplenagem Ltda. 
OBJETO: A para a Aquisição de Pedra Graduada, Pedra Brita 3/4, Pedra 
Brita 3/16 "Fundo" e Pó de Pedra, atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. VALOR R$ O valor 
ajustado para a execução do objeto do futuro contrato é de R$ 103.750,00 
(cento e três mil setecentos e cinqüenta reais). DOTAÇÂO 
ORÇAMENTÀRIA : Para suporte das despesas será utilizada a seguinte 
Dotação Orçamentária: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
- 123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades 
escolares 4.4.90.51.00 – 123610039.2.254000 Manutenção das 
Instituições de Ensino Fundamental 3.1.90.11.00 – Cód. Reduzido: 2899 
Desdobramento: 8012 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - 
123650039.2.095000 Manutenção dos Centros de Educação Infantil 
3.1.90.11.00 - 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2924 
Fonte....: 103 Educação 10% s/transferências Constituc. – Cód. Reduzido: 
2924 Desdobramento: 8008 DISPENSA DE LICITAÇÃO: A dispensa de 
licitação, prevista no, Art. 24. É dispensável a licitação: V - quando não 
acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não 
puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas. Pato Branco, 06 de Dezembro 
de 2021. Robson Cantu – Prefeito. Marcos Colla – Secretário de 
Desenvolvimento Econômico. 
 
 
 

Departamento de  
Rubrica ___________ 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO CONTRATO Nº 155/2021 Dispensa Nº 97/2021 - 
PROCESSO N° 260/2021. PARTES: Município de Pato Branco e 
F. Zancanaro Terraplenagem Ltda. OBJETO: empresa 
especializada para a Aquisição de Pedra Graduada, Pedra Brita 
3/4, Pedra Brita 3/16 "Fundo" e Pó de Pedra, atendendo às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
VALOR: O valor ajustado para a execução do objeto do futuro 
contrato é de R$ 103.750,00 (cento e três mil setecentos e 
cinqüenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 dias. 
PAGAMENTO: O pagamento deverá ser efetuado até o 15º dia 
útil, após o Recebimento Definitivo do objeto, apresentação da 
respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor e Fiscal do 
Contrato de Fornecimento e pela Comissão Fiscalização e 
Recebimento de Bens e Serviços. GESTOR: Secretária de 
Educação Simone dos Santos Painim. Pato Branco 06 de 
Dezembro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2020

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF nº 76.898.196/0001-45 e DANIEL
ZANDONA, CNPJ/MF nº 07.292.508/0001-50. Objeto contratual: Contratação de serviço de solução de
armazenamento de arquivos em nuvem, com armazenamento em data center no Brasil, com espaço de no
mínimo 2 TB (dois terabytes). Prazo: Prorroga-se por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do
Contrato nº 24/2020, iniciando em 9 de dezembro de 2021. Reajuste: Fica reajustado o valor contratual,
com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do IBGE, acumulado nos
últimos 12 (doze) meses, no percentual de 10,67% (dez inteiros e sessenta e sete centésimos por cento),
passando o valor de R$ R$ 705,67 (setecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) para R$ 780,96
(setecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), a ser pago em parcela única. Da alteração do
índice: Fica alterado o índice de reajuste disposto na Cláusula Quinta, item 5.1, do Contrato nº 24/2020,
sendo adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do IBGE. Dotação:
136/3.3.90.40.94.00.00 - Aquisição de Softwares de Aplicação. Demais cláusulas: Permanecem em plena
vigência as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. Local, data e
assinatura: Pato Branco, 6 de dezembro de 2021. Joecir Bernardi - Contratante e Daniel Zandoná -
Contratada.

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 42, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021.

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
inciso XII, do artigo 31, da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014 (Regimento
Interno),

CONSIDERANDO o disposto contido no § 2º do art. 5º da Lei Federal
nº 1.579, de 18 de março de 1952;

CONSIDERANDO a aprovação na sessão ordinária realizada em 6 de
dezembro de 2021, do Requerimento da Comissão Especial de Inquérito - CEI nº 3
de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo estabelecido pela Portaria nº 34, de 4 de
outubro de 2021, em 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Comissão
Especial de Inquérito - CEI, designada através da Portaria nº 33, de 1º de outubro
de 2021, com a finalidade de apurar supostas irregularidades de caráter
administrativo, no âmbito do Departamento de Trânsito de Pato Branco - Depatran.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, aos 6 dias do mês de dezembro de 2021.

Joecir Bernardi
Presidente
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