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O Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) de Pato Branco é um dos três polos do Paraná que está 
desenvolvendo estudo de maçã orgânica. Na terça-feira (7), a unidade realizou a II Jornada Tecnológica da 
Agroecologia, que apresentou a técnicos e agricultores o pomar experimental, que na sua segunda safra, 
encaminha-se para uma produção superior a do ciclo passado.  PÁG. 5

Experimento de maçã orgânica 
é apresentado a produtores



diariodosudoeste.com.br    9 de dezembro de 2021A2 POLÍTICA

Alep
Em reunião extraordi-

nária realizada nesta quar-
ta-feira (8), a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legislati-
va do Paraná (Alep) apro-
vou o projeto de lei com-
plementar 12/2021, de 
autoria do Poder Executi-
vo, que institui reajuste sa-
larial aos professores do 
Estado. A proposição altera 
as Leis Complementares n° 
03/2004 e n° 123/2008, 
que dispõem sobre o Plano 
de Carreira do Professor e o 
Quadro de Funcionários da 
Rede Estadual de Educação 
Básica do Paraná. A propos-
ta tramita em regime  de  
urgência.

A proposição recebeu 
o voto contrário do deputa-
do Tadeu Veneri (PT). “A ini-
ciativa para legislar sobre 
o tema é do Governo, mas 
não é razoável que se impo-

nha perda de direitos com 
a supressão de parágra-
fos da proposta”, argumen-
tou o parlamentar em seu 
voto em separado. Os mem-
bros da Comissão, no entan-
to, aprovaram o parecer fa-
vorável do relator, deputado 
Hussein Bakri (PSD).

Segundo informações 
divulgadas pelo Executivo, 
a proposta institui um in-
cremento de 48,7% em re-
lação ao atual piso sala-
rial em vigor no Estado (R$ 
3.730) para 40 horas/au-
las semanais. A medida vai 
beneficiar mais de 22,4 mil 
profissionais em começo 
de carreira, entre servido-
res efetivos e temporários, 
além de ter reflexo na remu-
neração dos demais docen-
tes que pertencem a outras 
classes salariais.

O Governo diz, na jus-
tificativa da matéria, que 
o projeto propõe “a exclu-

são dos ‘gatilhos’ estabe-
lecidos para reajustamen-
to automático das tabelas 
remuneratórias o que via-
bilizará, à Administração 
Pública, uma ação mais 
planejada e ordenada, obe-

decendo aos critérios e as-
pectos orçamentários e fi-
nanceiros que devem ser 
imperativos à organização 
fiscal do Estado”.

De acordo com o Gover-
no, o projeto prevê ainda a 

fixação do auxilio transpor-
te em valores absolutos e 
não mais em percentuais, 
além de instituir a Gratifi-
cação de Tecnologia e Ensi-
no (GTE), a ser paga ao car-
go de professor do Quadro 

Próprio do Magistério e do 
Quadro Único de Pessoal do 
Poder Executivo Estadual da 
Educação Básica, bem como 
ao professor contratado em 
regime especial.

Em uma das alterações, 
o projeto determina que os 
professores em exercício 
nos estabelecimentos de en-
sino, Núcleos Regionais da 
Educação, Secretaria de Es-
tado da Educação e do Es-
porte e unidades a ela vin-
culadas receberão auxilio 
transporte de R$ 421,27 
para a jornada de trabalho 
de 20 horas e R$ 842,54 
para jornada de 40 horas 
semanais. O reajuste não é 
incorporável na inativida-
de, bem como não utilizado 
como base de cálculo para 
a concessão de quaisquer 
vantagens, inclusive no mês 
de férias, respectivo terço 
constitucional e gratificação 
natalina.

Assessoria
Nos últimos anos, a so-

ciedade evolui consideravel-
mente no cuidado e respei-
to com os animais, em Pato 
Branco, não foi diferente e 
muitos cidadãos abraçaram 
a causa animal e foram se 
tornando protetores inde-
pendentes ou formalizando 
ONG’s. O movimento, que 
buscava um representan-
te, junto à Câmara de Vere-
adores, que entendesse as 
necessidades, as dificulda-
des e lutasse por melhorias, 
escolheu Thania Caminski 
(DEM) para assumir uma ca-
deira junto ao Legislativo 
e, como vereadora, ela vem 
trabalhando com dedicação 
pela causa. Ela é a oitava ve-
readora a participar da série 
de matérias, que estão sen-
do realizadas com todos os 
vereadores da Câmara, com 
o objetivo de apresentar os 
trabalhos feitos durante o 
ano e garantir a transparên-
cia das ações do Legislativo 
para os cidadãos.

Thania acredita na mu-
dança de atitudes e na cons-
trução de uma cidade me-
lhor para todos, aliando 
amor e competência, para 
que as ações necessárias se-
jam executadas de manei-
ra mais efetiva e assertiva. 
De acordo com a vereado-
ra, “não importa se huma-
no ou animal, acredito que 
todos precisam da mesma 
atenção, carinho, cuidado e 
dedicação, pois somos todos 
capazes de sentir dor, fome, 
medo, e, também, amor”. E 
foi por meio deste pensa-

mento que ela foi motivada 
a ser vereadora e que busca 
realizar um bom mandato, 
não apenas na causa animal, 
a qual tem como bandeira 
de vida, mas também fisca-
lizando o trabalho do Execu-
tivo e criando Leis para faci-
litar a rotina da população, 
pois quer representar com 
consciência e responsabili-
dade os mais de mil eleito-
res que confiaram nela os 
seus votos.

Comissões
A vereadora participa, 

como membro, da Comissão 
de Justiça e Redação (CJR); 
da Comissão Especial de In-
quérito (CEI) - formada com 
a finalidade de apurar su-
postas irregularidades de 
caráter administrativo, no 
Departamento Municipal 
de Trânsito de Pato Bran-
co (Depatran); e, ainda, é re-
latora da Comissão Proces-
sante (CP) - formada para 
realizar a apuração de su-
posta infração político-ad-
ministrativa, cometida pelo 
prefeito de Pato Branco, Ro-
bson Cantu.

Requerimentos e 
Indicações

Compreendendo as ne-
cessidades de todos os mu-
nícipes, ao longo do ano, 
apresentou requerimen-
tos e indicações em diver-
sas áreas, entre elas, a so-
licitação para melhorias da 
estrada de acesso para a Li-
nha Martinello, a qual foi 
cascalhada e, na próxima 

etapa, será realizado o cal-
çamento ao longo de toda 
Linha; ainda, solicitações 
para instalação de lomba-
das e melhorias nos asfal-
tos do Centro e dos bair-
ros; além de pedidos para 
colocação de placas, entre 
outras sinalizações, para 
garantir a segurança dos 
moradores, ao trafegar nas 
ruas da cidade, sendo vá-
rias destes já atendidos.

Leis aprovadas 
e Projetos de Lei 
apresentados

Neste primeiro ano, 
teve sancionada duas leis de 
sua autoria. A Lei nº 5.818, 
de 27 de setembro de 2021, 

que “autoriza o Chefe do Po-
der Executivo a implantar 
o Programa Banco de Ra-
ção do Município de Pato 
Branco” e, também, a Lei nº 
5.786, de 30 de junho de 
2021, que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade da inclusão 
do tema ‘Bem-estar animal e 
consciência de preservação 
do meio ambiente’, no con-
teúdo transversal nas esco-
las da rede municipal de en-
sino no Município de Pato 
Branco”, que já está sendo 
aplicada, neste bimestre le-
tivo, em todas as Escolas 
Municipais.

Também de sua auto-
ria, estão tramitando pela 
Casa, o Projeto de Lei nº 
129, de 2021, “proibindo 

de manter animais acorren-
tados no âmbito do Muni-
cípio de Pato Branco”; e o 
Projeto de Lei nº 158, de 
2021, que “dispõe sobre a 
criação de aplicativo espe-
cífico para dispositivo mó-
vel, para o agendamento de 
consultas médicas, na rede 
pública de Saúde do Muni-
cípio de Pato Branco”. Em 
parceria com o presiden-
te da Casa, Joecir Bernardi 
(PSD), tramita o Projeto de 
Lei nº 167, de 2021, “crian-
do o Recanto de Convivên-
cia Animal”; e, em parceria 
com o vereador Claudemir 
Zanco - Biruba (PL), o Pro-
jeto de Lei nº 155, de 2021, 
que “determina que autores 
de crime de maus-tratos ar-

quem com as despesas do 
tratamento do animal”.

Casa de Passagem 
Animal e ações com 
a comunidade

Neste primeiro ano de 
trabalho, já conquistou uma 
obra que era aguardada com 
ansiedade pelas ONG´s e 
protetores dos animais, a 
Casa de Passagem Animal. O 
local contempla uma estru-
tura com canis, gatil, área de 
recreação para animais, am-
bulatório, consultório, isola-
mento, internamento,  de-
pósito, recepção e demais 
estruturas necessárias.

Atuante tanto na cau-
sa animal quanto em causas 
sociais, logo após ser elei-
ta, foi convidada pelo então 
prefeito Augustinho Zucchi, 
que sancionou, em sua ho-
menagem, Lei nº 5.627, de 
30 de novembro de 2020, 
que “proíbe a soltura de fo-
gos de artifício de estampido 
que causem poluição sono-
ra”. Thania também partici-
pa, mensalmente, das Feiras 
de Adoção de Animais, pro-
movidas pela Prefeitura de 
Pato Branco; acompanha os 
resgates e atendimentos de 
urgência e emergência aos 
animais, realizados pela Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente; está se dedican-
do, arduamente, para tra-
zer a Casa Lar da APAE, pois 
existe uma grande preocu-
pação para atendimento de 
pessoas com necessidades 
especiais, após atingirem a 
terceira idade.

Eleita por seu trabalho na causa animal, Thania Caminski 
realiza um primeiro ano de conquistas

CCJ aprova projeto que reajusta piso salarial dos professores

Projeto de lei complementar 12/2021, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado em sessão 
extraordinária

DÁLIE FELBERG/ALEP

 ASSESSORIA

Thania finaliza o primeiro ano com o anúncio da construção da Casa de Passagem Animal
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Boa notícia!
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, anunciou uma boa 

notícia aos servidores públicos do Estado. “O Governo do 
Paraná está antecipando o pagamento do 13º salário aos 
servidores públicos. O valor total será depositado na con-
ta de 280 mil servidores ativos, pensionistas e aposenta-
dos. A folha adicional totaliza R$ 1,7 bilhão, que estarão 
circulando nas atividades econômicas de todas as regiões 
do Paraná. O Governo também antecipou para o dia 22 o 
pagamento do salário referente ao mês de dezembro. Es-
peramos um final de ano de comércio aquecido e com 
mais empregos”, disse.

Vagas do Sisu
A UTFPR aderiu ao Sisu e vai ofertar 4.392 vagas em 

110 cursos de graduação dos 13 campi da universidade. 
Metade das vagas será destinada à ampla concorrência e 
as demais 2.196 serão reservadas para estudantes que 
tenham cursado integralmente o ensino médio em esco-
las públicas.

Mínimo regional
A CCJ da Assembleia Legislativa aprovou o proje-

to de lei do governador Ratinho Junior (PSD) que pro-
põe o reajuste do piso salarial de 2022 pela aplicação 
integral do INPC de 2021. O valor exato ainda será di-
vulgado. A proposição, que tramita em regime de urgên-
cia, recebeu parecer favorável do relator, deputado Tia-
go Amaral (PSB).

Reajuste
A CCJ também aprovou o parecer do relator Hussein 

Bakri (PSD) ao projeto de lei que institui reajuste salarial 
e fixa o piso aos professores em R$ 5,5 mil.

É frango
As exportações de carne de frango atingiram 4,2 mi-

lhões de toneladas do início do ano até novembro, avan-
ço de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, 
caminhando para recorde histórico de vendas, aponta a 
Associação Brasileira de Proteína Animal. A receita das 
exportações somou US$ 7 bilhões, alta de 25,3% no com-
parativo com 2020, com preços ajudando a impulsionar 
o faturamento.

Gratificação
O governador encaminhou ao legislativo projeto de 

lei que prevê o pagamento de auxílio-alimentação para os 
servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científi-
ca e Polícia Penal. O valor mensal é de R$ 600, com im-
pacto financeiro anual estimado em mais de R$ 150 
milhões.

Sem outdoor
O TSE reafirmou a proibição de peças publicitárias 

de candidatos que excedam os limites previstos em lei, 
gerando efeito similar ao de outdoor. A decisão seguiu o 
entendimento do MPE. O Ministério Público reforçou que 
tanto a lei das eleições quanto o regramento do TSE ve-
dam expressamente a realização de propaganda eleitoral 
por meio de outdoors nas campanhas eleitorais.

Cassino
O deputado Felipe Carreras (PSB/PE) prevê que será 

votado ainda neste ano o projeto de lei que legaliza a vol-
ta dos cassinos no Brasil. A iniciativa foi analisada por 
uma comissão especial, da qual Carreras é o relator. Caso 
seja aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto segui-
rá para o Senado.

Ano que vem
O presidente do DEM, ACM Neto, espera que o União 

Brasil, que resultará da fusão do DEM com o PSL, seja va-
lidado pela Justiça Eleitoral na volta do recesso do judici-
ário, no início de 2022. Neto ocupará a Secretaria Geral e 
a presidência será do comandante do PSL, o deputado Lu-
ciano Bivar (PE).

Mariana Salles
mariana@diariodosudoeste.com.br

Nesta quarta-feira (8), 
o Comitê de Política Mone-
tária do Banco Central (Co-
pom) decidiu, pela sétima 
vez consecutiva, aumen-
tar a taxa básica de juro da 
economia. Com isso, a Selic 
passa de 7,75% ao ano para 
9,25% ao ano. A taxa atingiu 
seu maior patamar desde ju-
lho de 2017.

Agora, a projeção é que 

a Selic abra 2022 novamen-
te com dois dígitos. Confor-
me a expectativa da Associa-
ção Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima), é es-
perado que um aumento de 
mais 1,5% no juro já na pri-
meira reunião do Copom do 
próximo ano. Assim a taxa 
chegará a 10,75%.

Nos encontros seguin-
tes, a Anbima prevê mais 
dois aumentos, o primei-
ro de 0,75% e o segundo de 

0,25%. Assim a Selic deve 
chegar em maio com juros 
a 11,75%, quando deve es-
tabilizar até outubro.

O aumento dos juros é 
relacionado à alta da infla-
ção, que está acima da meta 
e projeções. Conforme  o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor (IPCA), medi-
do pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), a inflação acumula 
alta de 8,24% no ano e de 
10,67% nos últimos 12 me-

ses. O cenário se torna ain-
da mais desafiados após a 
alteração do teto de gas-
tos, aprovada no mês de          
novembro.

Com a Selic em 9,25% 
ao ano, investimentos de 
renda fixa se tornam mais 
atrativos ao investidor. Com 
a taxa básica de juros acima 
dos 8,5%, os depósitos na 
poupança voltam a ter um 
rendimento fixo de 0,5%, 
ou 6,17% ao ano, acresci-
do da TR.

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Na sessão ordinária 
dessa quarta-feira (8) da 
Câmara Municipal de Pato 
Branco, o vereador Dirceu 
Boaretto (Podemos), presi-
dente da Comissão Proces-
sante, aproveitou o espaço 
das lideranças partidárias 
para falar sobre o requeri-
mento protocolado na ter-
ça-feira (7) pela denuncian-
te  Bruna Sokolowski, sob o 
nº 3775/2021.

Boaretto ressaltou que 
no documento a denuncian-
te disse que “é de conheci-
mento da CP ou ao menos 
deveria ser, que o processo 
de investigação do qual tra-
ta a CP é de 90 dias conta-
dos da data da intimação do 
denunciado. E que a mesma 
comparece para informar 
aos membros da CP que o 
prazo final é 19 de janeiro 
de 2022. Destaca ainda no 
requerimento que lhe causa 
estranheza a defesa do de-
nunciado ainda não ter sido 
notificada para apresentar 
as razões e que logo a Câ-
mara entrará em recesso e 
que não haverá tempo hábil 
para julgar o Prefeito Muni-
cipal Robson Cantu”.

O presidente da CP 
destacou que a denuncian-
te declara enfaticamente 
que é “importante esclare-
cer que se os membros da 
Comissão Processante per-
manecerem dolosamente 
atrasando os trabalhos, na 
tentativa injustificada de 
retardar o julgamento do 
chefe do Executivo, suas 
condutas poderão ser res-
ponsabilizadas como ato de 

improbidade administrati-
va, crime de prevaricação e 
quebra de decoro”.

Transparência
Assim, em nome da Co-

missão, Boaretto ressaltou o 
trabalho que vem sendo rea-
lizado pelos membros da CP. 
“Trabalho que está sendo 
desempenhado com serie-
dade, imparcialidade, trans-
parência e de forma técnica, 
atendendo o rito do Decre-
to-Lei 201/1967, decreto 
este também mencionado 
pela senhora Bruna, que es-
tão sendo realizadas diligên-
cias, cujo prazo final é neste 
dia 8 de dezembro de 2021. 
Portando, sem a conclusão 
das mesmas não é possível 
a intimação da defesa do de-
nunciado, visto que o De-
creto-Lei 201/1967 em seu 
art. 5º, inciso V, diz: conclu-
ída a instrução será aberta 
vista do processo ao denun-
ciado, para razões. Portan-
to, ressalto que há diligên-
cia em andamento as quais 

encerram o prazo no dia de 
hoje, e serão deliberadas no 
dia de amanhã, 9 de dezem-
bro de 2021, em reunião da 
Comissão”.

Apuração dos fatos
Boaretto destacou ainda 

que “gostaria de lhe tranqui-
lizar, senhora Bruna Sokolo-
wski, mas principalmente a 
população. Dizer aos pato-
-branquenses que estamos 
trabalhando com seriedade, 
imparcialidade, transparên-
cia e de forma técnica, aten-
dendo o rito do Decreto-Lei 
201/1967, para que todos 
os fatos sejam apurados. Em 
nome dos demais membros 
da CP informo aos muníci-
pes que todo trabalho de-
sempenhado pela Comissão 
encontra-se disponível no 
Sistema de Apoio ao Pro-
cesso Legislativo (SAPL), na 
aba Comissões - Comissão 
Processante. Entretanto, 
para quem tem curiosida-
de em saber o que foi rea-
lizado pela CP rapidamente, 

informo em ordem crono-
lógica o trabalho realiza-
do. Mas antes gostaria de 
informar que será encami-
nhada a resposta oficial da 
CP à senhora Bruna Sokolo-
wski, solicitando que a mes-
ma explique os fatos alega-
dos em seu requerimento 
sob pena de responsabiliza-
ção Civil e Criminal”.

Após, o presidente da 
CP relatou todo o trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pela Comissão Processante, 
em ordem cronológica, des-
de o ofício da denúncia, pro-
tocolado em 13 de outubro 
de 2021, até a reunião re-
alizada pelos membros em 
3 de dezembro de 2021, 
quando foi deliberado sobre 
alguns fatos levantados nas 
oitivas, emitido alguns ofí-
cios os quais possuam prazo 
legal para serem cumpridos 
até o dia 8 de dezembro de 
2021, e adiantou que nes-
ta quinta (9) a CP se reuni-
rá novamente para deliberar 
sobre os mesmos.

CP responde denunciante do 
Caso Cantu que alertou que 
descumprimento do prazo pode 
gerar crimes de responsabilidade

Selic tem sétimo aumento consecutivo, chegando 
a 9,25% ao ano

AssessoriA/CMPB

O presidente da CP, vereador Dirceu Boaretto (Podemos) se manifestou em nome da Comissão na 
sessão dessa quarta-feira (8)
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No fim da tarde de terça-fei-
ra (7) a Câmara Municipal de Pato 
Branco recebeu documento de au-
toria do pato-branquense Marcos 
Hirt, que ingressou com um pedi-
do de abertura de Comissão Pro-
cessante em desfavor do prefeito 
Robson Cantu (PSD). Marcos, que 
também disponibilizou o docu-
mento para a imprensa, protoco-
lou o pedido no Legislativo sob o 
nº 3781/2021.

Segundo o documento, o fun-
damento principal apresentado 
por ele é o pagamento do terreno 
da pedreira, “o qual possui penho-
ra averbada em matrícula, que im-
pede a sua transferência”. Marcos 
destacou ser “impossível a desa-
propriação nestes casos (existên-
cia de penhora) e que o pagamen-
to deveria ter ocorrido somente 
após a matrícula do imóvel estar 
em nome do município”.

O denunciante disse que jun-
tou documentos que “comprovam 
que já houve decisão judicial que 
reconhece fraude a execução em 
ação que envolve parte da proprie-
dade, e que a ação movida por Acir 
Pegoraro (que vendeu o imóvel ao 
município) tem audiência só em 
março de 2022, não devendo ser 
resolvido o caso até lá”.

Em sua denúncia, Marcos cita 
ainda uma série de irregularida-
des cometidas pela administração 
municipal, dentre elas “85 inqué-
ritos no Ministério Público, repre-
sentações no Tribunal de Contas 
e os problemas envolvendo este 
imóvel, além de outras situações, 
e pede o afastamento do prefeito, 
de Augustinho Rossi, Ivan e da Co-
missão de Imóveis do Município”.

Coletiva
No início da tarde dessa quar-

ta-feira (8), o denunciante Marcos 
Hirt convocou a imprensa para 
uma entrevista coletiva para es-
clarecer sobre os motivos que le-
varam à denúncia. Ele frisou que 
protocolou a denúncia na tarde de 
terça (7), “com o pedindo de afas-
tamento do prefeito Robson [Can-
tu], Agostinho Rossi [chefe de Ga-
binete], Ivan [Lima, secretário 
Executivo] e da Comissão de Imó-
veis, considerando uma possível e 
bem caracterizada [realização] de 
atos ímprobos na aquisição do ter-
reno da pedreira e futura implan-
tação a usina asfáltica que se dará 
na sequência”.

Pagamento pelo 
terreno

Questionado se o pagamen-
to pelo terreno, na visão dele, te-
ria sido realizado sem a real pro-
priedade do Município? Marcos 
afirmou que sim. “Está comprova-
do. Inclusive é bom salientar que 
consultando cautelosamente toda 
a documentação trazida aos au-
tos pelo próprio Município, cons-

tatou-se uma matrícula em tese 
atualizada, apresentada pelo Mu-
nicípio de Pato Branco de 20 de 
abril, onde já constava a penhora, 
a execução fiscal, a alienação fi-
duciária, antes mesmo da mensa-
gem 85 e do Projeto de Lei 113. 
Ou seja, naquele período, nós já 
tínhamos a irregularidade escan-
carada, e assim mesmo se deu as 
tratativas, inclusive se efetivando 
o pagamento em 30 de julho, sem 
sequer protocolo de escritura pú-
blica de estremação”.

Busca cautelosa
Marcos Hirt enfatizou que 

“nesta busca cautelosa, dedicada 
na documentação que chegou ao 
embasamento da denúncia, verifi-
quei enes requerimentos do Legis-
lativo, nenhum foi atendido, salvo 
alguma desatenção”, afirmou fa-
lando que no site da Câmara não 
tem as informações agregadas em 
forma de resposta.

“Consultando a mensagem 85 
e o Projeto de Lei, inexiste a ma-
trícula informando, quantificando 
ou qualificando penhora, ação ex-
trajudicial, alienação fiduciária. E 
aí já tem um desrespeito, um des-
dém à Casa Legislativa. E pode-
mos trazer a situação do confron-
to de poderes que já ocorre com o 
Caso Januário”.

O que espera do 
Legislativo

O denunciante também foi 
questionado sobre o que ele espe-
ra do Legislativo. “O Regimento In-
terno, no seu artigo 192, é taxati-
vo, explícito, de fácil interpretação, 
no qual ele diz, ‘na primeira sessão 
ordinária, se fará a leitura da de-
núncia’. Claro, as tratativas, as de-
mandas de votação, são demandas 
do Poder Legislativo, se respei-
ta. Mas, eu protocolei ontem [ter-
ça] às 17h20, aproximadamente, 
e ainda não consta disponibilizado 
para votação. Ou seja, não haven-

do essa leitura hoje [ontem], tam-
bém já há aí uma possível irregu-
laridade, que o próprio presidente 

[Joecir Bernardi] estará de certa 
forma pecando, ao não respeitar o 
Regimento Interno da sua própria 

Casa [Legislativo]”, enfatizou.
Marcos ressaltou ainda, sobre 

sua denúncia, que “temos o pre-
feito, como gestor mor. É o chefe 
geral do Poder Executivo do mu-
nicípio de Pato Branco. Ele nos re-
presenta. Ou seja, se não sabe o 
que acontece dentro da sua casa, 
fica um tanto quanto difícil. Quan-
to a Agostinho Rossi, ao que se 
percebe a olhos nus, foi interme-
diador direto da compra do ter-
reno. Isso não tem nem o que se 
questionar. Ao seu Ivan [Lima], 
ele é detentor do poder da cane-
ta orçamentária e financeira, ad-
ministrativo. Ou seja, se foi pago 
em 30 de julho, com matrícula de 
20 de maio, existindo penhora, 
execução fiscal, alienação fiduci-
ária, na matrícula [45.029] e não 
na fração, registrado no 1º Ofí-
cio de Imóveis (…), na questão do 
Ivan, ele autorizou o pagamento. 
E da Comissão de Imóveis, por si 
só, ela deu anuência, chancelou, 
corroborou com a compra do 
imóvel de certa forma, totalmen-
te irregular. Em um termo mais di-
reto, ilegal”.

AssessoriA/CMPB

Legislativo recebe novo pedido de abertura de CP, 
desta vez sobre o terreno da pedreira

O denunciante Marcos Hirt convocou a imprensa para uma entrevista coletiva na quarta-feira (8)

Durante a sessão ordinária da Câmara, dessa 
quarta-feira (8), após a leitura em plenário das cor-
respondências recebidas, e não tendo sido citado 
o documento protocolado ainda na terça-feira (7) 
por Marcos Hirt, o vereador Romulo Faggion (PSL) 
questionou o presidente da Casa de Leis, vereador 
Joecir Bernardi (PSD), sobre a ausência do docu-
mento na pauta do dia.

Romulo ressaltou o Capítulo V do Regimen-
to Interno da Casa, que dispõe sobre o julgamen-
to dos agentes políticos, no artigo 192, que diz 
que quando “formulada a denúncia, o presidente 
da Câmara Municipal, na primeira sessão ordiná-
ria que se realizar, determinará sua leitura e con-
sultará o Plenário sobre o seu recebimento. Pará-
grafo único: A denúncia deverá ter forma escrita, 
com exposição dos fatos e indicação das provas”.

O vereador frisou que a denúncia não foi lida, 

apesar de ter sido protocolada às 17h22 de ter-
ça-feira (7). “Quero deixar registrado que esta-
rei encaminhando um ofício ao Ministério Públi-
co relatando tal situação, e deixo aberto a todos os 
vereadores que quiserem assinar junto”, afirmou.

Na oportunidade, o presidente da Câmara 
disse que sobre esses assuntos de comissões e 
denúncias só responde através da imprensa ofi-
cial da Casa. “Sempre fiz isso e vou continuar fa-
zendo”, completou. Porém, até o fechamento 
desta edição não havia se pronunciado oficial-
mente  sobre  o  assunto.

Durante a sessão, outros vereadores também 
se manifestaram sobre a denúncia, afirmando es-
tarem preocupados com a situação. 

Disseram que não tiveram tempo hábil para 
analisar o documento, mas que será dada a devi-
da atenção ao caso.

No plenário

reProdução

O vereador Romulo Faggion (PSL) ressaltou que a denúncia não foi lida na sessão, como prevê o Regimento Interno
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Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

A colheita da safra 
2021 de maçã orgânica no 
polo de Pato Branco do Ins-
tituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR) ain-
da nem começou, e a expec-
tativa já está elevada, tudo 
porque ao que tudo indi-
ca, em seu segundo ano de 
composição o pomar expe-
rimental, vai superar a pro-
dução de 8 mil quilos por 
hectares, média atingida no 
ciclo passado.

Como se não bastasse o 
otimismo pelos resultados 
da produtividade, o polo de 
Pato Branco abriu a visita-
ção do pomar na terça-fei-
ra (7), em meio a II Jornada 
Tecnológica da Agroecolo-
gia, com dia de campo que 
abordou a implantação, ma-
nejo, condução e cultivares.

Coordenador Estadual 
de Pesquisa em Fruticultura, 
Clandio Medeiros da Silva 
afirma que o IDR vem traba-
lhando em três polos (Pato 
Branco, Palmas e na Lapa), 
para o desenvolvimento de 
um protocolo para a pro-
dução de maçã orgânica, 
o que vem envolvendo vá-
rias entidades e pesquisa-
dores, que ao final devem 
apresentar um documento 
com a forma mais adequa-
da para cada localidade.

“Estamos em três am-
bientes distintos de tempe-
ratura, conduzindo os ex-
perimentos para depois ter 
uma base, e apresentar aos 
produtores dessa região do 
Sudoeste, com estas condi-
ções de clima, este protoco-
lo”, explica Clandio, ao lem-
brar que esta é a segunda 
safra, e que somente, a par-
tir da terceira será possível 
oferecer o protocolo para as 
três regiões onde estão sen-
do feitos os estudos.

No Sudoeste, a cultura 

macieira tem destaque nos 
campos de Palmas, onde o 
clima mais frio contribui 
para a produção das varie-
dades lá estabelecidas, no 
manejo tradicional.

Contudo, o pesquisador 
afirma que há cada vez mais 
a abertura de mercado para 
a produção orgânica, refle-
xo de um comportamento 
dos consumidores que bus-
cam produtos alternativos.

“Há um nicho de mer-
cado para a produção or-
gânica que o produtor 
deve ficar atento e a pes-
quisa também”, diz Clandio 
falando que neste processo 
deve ser levado em conta, 
a produção de forma ade-
quada e com qualidade, 
mas que permita uma ren-
da compatível.

O coordenador de pes-
quisa em fruticultura aponta 
algumas características das 
maçãs orgânicas que se di-
ferem das tradicionais, que 
vão muito além da presen-
ça de resíduos de inseticidas 
e fungicidas. “Temos que ter 

consciência que a nutrição, 
a qualidade e a aparência 
não é tão relevante como o 
que está dentro”, afirma ele 
concluindo “a qualidade nu-
tricional deste produto, é o 
que deve prevalecer ante a 
aparência.”

Agricultura 
familiar

A coordenadora do polo 
de pesquisa de Pato Branco, 
Norma Kiyota explica que o 
IDR vem trabalhando na re-
gião para a diversificação da 
agricultura familiar, e des-
ta forma, estão sendo pen-
sadas alternativas para os 
agricultores da região.

Norma explica ainda 
que a questão da agroeco-
logia e produção orgânica, é 
uma demanda dos próprios 
consumidores que querem 
ter acesso a alimentos mais 
saudáveis, mas também da 
própria lei da alimentação 
escolar orgânica, que passa 
a vigorar em 2030.

“O Sudoeste não tem 

acesso a uma diversidade 
muito grande a frutas de 
qualidade e estamos que-
rendo mostrar à população, 
técnicos e agricultores que 
temos condições de pro-
duzir frutas de qualidade e 
saudáveis”, afirma a pesqui-
sadora, comentando que a 
maçã é a fruta mais consu-
mida no mundo, “e estamos 
na busca de apresentar uma 
alternativa.”

Com relação as diferen-
ças das pesquisas estabele-
cidas nos polos do Sudoeste, 
Norma lembra que as va-
riedades trabalhadas nos 
campos de Palmas exigem 
mais horas de frio, enquan-
to que em Pato Branco, a 
necessidade das varieda-
des IDR Julieta e Era Rubi 
requerem menos horas de 
baixas temperaturas no 
chamado momento de dor-
mência da planta.

Exigência do consumidor e legislação são alguns dos fatores que estimulam o 
desenvolvimento da pesquisa

IDR de Pato Branco apresenta experimento 
de maçã orgânica

Município
A secretária de Agricultura de Pato Branco, 

Vanessa Casiraghi Zanon revelou que para o mu-
nicípio a proposta de novas culturas orgânicas é 
um ganho, também se referindo a alimentação 
mais nutritiva e saudável.

Para Vanessa, o trabalho com maçã pode ser 
ainda uma alternativa para produtores que in-
tegram ou queiram fazer parte do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar (Pnae), somado ao 
fato de ser uma alternativa para diversificação da 
produção nas propriedades.

De acordo com Vanessa, neste momento o 
número de produtores com certificação orgâni-
ca é baixo no município, no entanto, o trabalho 
vem sendo para ampliar os indicativos.

No caso da cultura da maçã, a secretária 
aponta que o contato da terça-feira, foi o primeiro 
com o experimento, portanto, não é possível me-
dir interesse de produtores, porém, ela comen-
tou que intenção é desenvolver ações para trans-
mitir as informações recebidas aos agricultores. 
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Assessoria
O vereador Marcos Ma-

rini está trabalhando no le-
gislativo para a sinalização 
trilíngue na cidade de Pato 
Branco. Tanto em ambien-

tes abertos quanto dentro 
das repartições públicas a 
tendência é de que existam 
placas em português, inglês 
e espanhol num futuro não 
muito distante. Uma iniciati-

va que também é bem obser-
vada pelo prefeito Robson 
Cantu, que esteve reunido 
com o coordenador do Pro-
jeto White Duck Connection 
(WDC), Cláudio Petrycoski e 

manifestou apoio a adoção 
de algumas estratégias de 
internacionalização.

O Irdes está em fase de 
implantação de ensino gra-
tuito de inglês, com uma es-
cola de renome, para criar 
possibilidades evolutivas 
para crianças que têm inte-
resse e não teriam a opor-
tunidade financeira para 
acesso ao aprendizado. “En-
tendemos que a inclusão a 
internacionalização começa 
pelo aprendizado de um se-
gundo idioma, pelo menos”, 
explica Cláudio Petrycoski.

Há mais de três anos 
vem sendo trabalhado o 
Projeto White Duck Con-
nection (WDC), tendo atu-
almente a frente na coorde-
nação Cláudio e  Jin Bruno 
Petrycoski, movimento vin-
culado ao Instituto Regional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (Irdes). Na 
nova gestão o prefeito Rob-
son Cantu se mostrou recep-
tivo, também, às iniciativas 
voltadas a internacionaliza-
ção, assim como o secretá-
rio de Ciência Tecnologia e 
Inovação, Giles Balbinotti.

Projeto busca internacionalizar Pato Branco

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

Foi realizada na noite 
desta quarta-feira (8) a for-
matura de mais uma turma 
do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à 
Violência (Proerd). O evento 
aconteceu no CTG Tarca Na-
tivista, e contou com a par-
ticipação de pais, familiares 
e amigos das 340 crianças e 
adolescentes formadas pelo 
programa, e que estudam 
em escolas municipais de 
Pato Branco.

De acordo com a se-
gundo-sargento Joice Le-
vandoski, o programa é 
promovido pela Polícia Mi-
litar com o objetivo de pre-
venir com relação as drogas 
lícitas e ilícitas, a violência, 
além de dialogar a respeito 
de cidadania, como preven-
ção ao bullyng, estímulo ao 
bom comportamento, valo-
res, entre outros conceitos.

“Nós os ensinamos a re-
sistir as influências, quando 
vem alguém oferecendo al-
gum tipo de droga, como o 
álcool, que é uma droga líci-
ta, por exemplo. Ensinamos 
ainda o respeito aos colegas, 
aos professores, então é um 
programa bem completo”, 
explica Joice.

O evento contou com a 
presença do leão Daren, o 
conhecido mascote do pro-
grama, e da banda do Pro-
erd, formada por policiais 
que integram o programa e 

a patrulha escolar. O grupo 
é baseado em Curitiba, e via-
ja pelo estado para se apre-
sentar em ocasiões como as 
formaturas do Proerd.

De acordo com Joice, 
o programa costuma ser 
desenvolvido em três eta-
pas ao longo do ano letivo. 
Em 2021, porém, o progra-

ma foi aplicado em uma 
etapa, por conta do retor-
no das atividades escola-
res presenciais apenas no 
segundo semestre. O iní-
cio tardio se deu por con-
ta das medidas preventivas 
de distanciamento social, 
por conta da pandemia de 
Covid-19.

Neste ano o progra-
ma foi aplicado em turmas 
do quinto ano do Ensino 
Fundamental pelo instru-
tor Proerd soldado Giovani 
Lascoski. O Programa é re-
alizado com o apoio do Mu-
nicípio de Pato Branco, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Educação.

Os formados pelo pro-
grama receberam certifi-
cados. Durante a formatu-
ra também foram sorteados 
prêmios, além de realiza-
da a revelação do estudan-
te vencedor de um concur-
so de redação.

As frentes estratégicas de 
transformação defendidas pelo 
White Duck Connection são:

consciência coletiva – A comunidade entender a 
importância da internacionalização.
Sister cities – Buscar irmandade com cidade de 
outro país, algo que já está em estágio avançado, 
próximo da primeira vinculação.
Novos idiomas – Estimular a adoção do segundo 
idioma, preferencialmente o inglês no município.
consciência de oportunidades – Criar 
iniciativas que difundam conhecimentos 
sobre exportação e importação e estimulem a 
participação empreendedora em feiras e eventos 
internacionais.
associativismo – Estudar áreas específicas que 
possam se integrar e, por associativismo, importar 
e/ou exportar.
Turismo receptivo – Preparar pessoas chave 
no turismo (Restaurantes e hotéis) para receber 
visitantes com qualidade de comunicação.
Urbanização internacionalizada – Ter uma 
cidade com comunicação trilíngue e apresentação 
que valorize a internacionalização.
conectividade ampliada – Estimular 
intercâmbios e relações de estudos através de 
bolsas.
infraestrutura de atratividade –Ajudar em ações 
em prol do Aeroporto Regional em Pato Branco, 
de um grande centro de eventos; de um porto 
seco regional.

A banda formada por policiais militares se apresentou no evento

Mais de 300 estudantes são formados pelo Proerd

Participaram do programa estudantes da Rede 
Municipal de Ensino

“Formatura também teve sorteio de 
brindes e premiação de 
concurso de redação”
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NOTAS

Campus da UTFPR em Dois Vizinhos lança 
doutorado em Zootecnia
Assessoria

A Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR) ‒ campus Dois Vizinhos 
agora tem um curso de Doutorado.

O Programa de Pós-Graduação em Zoo-
tecnia (PPGZO), teve, em 24 de novembro 
de 2021, sua fusão oficializada pela Capes, 
ao programa de mesmo nome do Campus 
Marechal Cândido Rondon da Universida-
de Estadual do Oeste do Paraná (Unioes-
te). Com isso, o Programa de Pó s-Graduaç ã o 
em Zootecnia - Mestrado e Doutorado, em 
Associaç ã o entre Unioeste e UTFPR, sedia-
do nas duas instituições ofertará, já no iní-
cio de 2022, vagas nos níveis de mestrado e 
doutorado acadêmicos.

Com a oferta de um curso de doutorado 
no Campus Dois Vizinhos, a instituição pas-
sa a ter a oportunidade de formação de pro-
fissionais ainda mais qualificados nas áreas 
de “Produção e Nutrição Animal” distribuí-
dos em duas Linhas de Pesquisa: “Nutriç ã o e 
Produç ã o de Ruminantes e Forragicultura” e 
“Nutriç ã o e Produç ã o de Nã o Ruminantes e 
Aquicultura”, linhas que estão em constante 
desenvolvimento em nosso país.

Dez docentes da UTFPR fazem parte do 
Programa, todos doutores e vários com ca-
pacitação realizada fora do país. Para saber 
mais sobre o Doutorado em Zootecnia ofer-
tado na UTFPR-DV, entre em contato, pelo e-
-mail  e também ppgzo-dv@utfpr.edu.br.

Prefeitura de Chopinzinho entrega carretas a 
produtores rurais  

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

No próximo sábado (11), o Município 
de Honório Serpa realizará a abertura ofi-
cial do Natal Encantado 2021. Neste ano, o 
evento contará com algumas apresentações 
artísticas.  

A abertura está programada para as 
19h30, com a apresentação do palhaço Ma-
carrão ̶ artista de Honório Serpa ̶ na 
praça central do município.

Em seguida, às 20h, acontecerá a aber-
tura oficial do evento com o pronunciamen-
to das autoridades locais e mais uma apre-
sentação de músicas natalinas.

Depois, às 20h30 será a vez do espetá-
culo ‘É tempo de Natal’, do grupo Sou Arte. 
Já às 21h20 está previsto a chegada do Pa-
pai Noel e o acendimento das luzes de Na-
tal. Por fim, às 21h30 terá mais uma apre-
sentação musical com um grupo de artistas 
locais.

Carreata de Natal
Entre a próxima segunda (13) até a sex-

ta-feira (17), o Município realizará a Car-
reata do Papai Noel, que todos os anos 
entrega presentes a todas as crianças do 
município. Neste Natal, cerca de 1.400 
crianças devem receber um presente, e 
dosos a partir de 60 anos  uma  caixa de       
bombom.

Neste ano, por conta da pandemia de 
covid-19, a entrega dos presentes será fei-
ta mediante apresentação de vales, que já 
foram entregues pelos agentes comunitá-
rios de saúde (ACSs) ̶ quem ainda não re-
cebeu o seu deve entrar em contato com o 
ACS responsável por sua área.  

A carreata passará por todos os bairros 
e comunidades do município. Um cronogra-
ma está disponível na página da prefeitura 
no Facebook.

Noite de louvor
Também como parte da programação 

natalina do município, no dia 17 deste mês, 
será realizada a quarta noite de louvor no 
distrito de Pinho Fleck. O evento contará 
com a participação da igreja católica e evan-
gélica e de uma orquestra.

ASSESSORIA PMHS

Honório Serpa se 
prepara para abertura 
do Natal 2021

Evento acontecerá na praça central do município

Clevelândia dá início a campanha 
‘Doe brinquedos, ganhe sorrisos’

Até a próxima quarta-feira (15), a Secretaria de Assistência Social de Cle-
velândia, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Clevelân-
dia (Acec), está trabalhando na campanha “Doe brinquedos, ganhe sorrisos”.

A iniciativa visa arrecadar brinquedos novos ou em bom estado para doar 
a crianças em situação de vulnerabilidade social.

Interessados em doar poderão deixar os brinquedos em todas as empre-
sas associadas à associação comercial.

Coronel Vivida é 
bicampeão nos Jogos 
Abertos do Paraná

No domingo (5), o time de Coro-
nel Vivida disputou o 1º lugar nos Jogos 
Abertos do Paraná (Japs) na modalida-
de de futebol sete, em Apucarana.

Foram cinco jogos e cinco vitórias, 
sendo que a final foi disputada contra a 
equipe de Irati.

1º Circuito Palmas de Ciclismo
Além da corrida, 

Palmas também pro-
moveu o ‘1º Circuito 
Palmas de Ciclismo’, 
O evento tem como 
finalidade maior, di-
fundir a modalidade 
de ciclismo no muni-
cípio e região, propor-
cionando aos atletas 
mais uma prova em 
seu calendário.

Além dos atletas 
palmenses, a 1ª edição contou com a participação de 80 ciclistas dos muni-
cípios de Abelardo Luz, Caçador, Chapecó, Cascavel, Chopinzinho, Coronel 
Vivida, Cruz Machado, Francisco Beltrão, Marmeleiro, Pato Branco, São Do-
mingos e São Lourenço do Oeste (SC).

Palmas promove 38ª Corrida Rústica
No último domingo (5) Palmas realizou o tradicional evento da Corrida 

Rústica 14 de abril, que acontece anualmente em comemoração ao aniversá-
rio de emancipação política do Município. A 38ª edição da corrida estava pro-
gramada para 2020, entretanto devido ao ano atípico ocasionado pela pande-
mia de covid-19, o evento teve que ser remarcado.

A edição especial da corrida contou com a participação de 154 atletas 
oriundos de vários municípios da região e estados vizinhos.

OncVida realiza grande feirão de 
roupas e calçados

O Núcleo de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Chopinzinho (Oncvida), 
está promovendo um grande feirão de roupas e calçados.

O bazar teve início na terça-feira (7) e segue até hoje (9) na entidade, situ-
ada na avenida Getúlio Vargas, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

O valor das peças varia de R$ 0,5 a R$ 5.

Na manhã de terça-
-feira (7), a Prefeitura de 
Chopinzinho realizou a 
entrega de nove carretas 
agrícolas a produtores ru-
rais do município.

Na ocasião se fez pre-
sente a chefe do núcleo 
regional da Secretaria de 
Estado da Agricultura e 
Abastecimento (Seab) de 
Pato Branco, Leunira Vi-
gano Tesser, o prefeito Ed-
son Luiz Cenci (Neco) e 
seu vice Daniel Zanesco e os presidentes das associações dos agricultores.

Os referidos implementos tratam-se de dois convênios com Seab. Em um deles foi 
adquirido as carretas, com um investimento de aproximadamente R$ 270 mil, tendo 
uma contrapartida de R$ 59.538,00 do Município. Foram beneficiadas com as doações 
as associações das comunidades de Passo Liso, Capinzal, Bugre, Palmeirinha do Iguaçu, 
Linha Aparecida, Gramados, São Luiz e Linha Gressana.

Carretas foram entregas a produtores 
de oito comunidades do município  

DIVULGAÇÃO/ PMC

DIVULGAÇÃO/ PMP

DIVULGAÇÃO/ PMCV

Evento é 
alusivo ao 

aniversário do 
município

Equipe acabou o campeonato invicta
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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 0,72 9,10 9,96

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 -0,58 16,28 17,16

IPA-DI (FGV) -0,26 1,65 -0,42 -1,17 1,90 -1,16 18,80 19,61

IPC-DI (FGV) 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 1,08 8,72 9,89

INCC-DI (FGV) 2,16 0,85 0,46 0,51 0,86 0,67 13,46 14,25

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 168,00 1,2% 1,2%
Ponta Grossa 163,00 -0,6% 2,5%
Maringá 164,00 0,6% 3,1%
Cascavel 163,00 0,6% 1,9%
Sudoeste 166,00 1,2% 3,8%
Guarapuava 166,00 1,8% 4,4%

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

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 1.261,00 10,75 2,7% 6,1%
mar/22 1.268,75 10,50 2,7% 5,7%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 584,75 -1,50 2,2% 6,0%
mar/22 587,25 1,25 2,8% 4,7%

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

dez/21 365,60 6,70 2,6% 10,2%
jan/22 357,20 7,50 2,3% 8,8%

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

dez/21 791,25 -8,00 1,6% 3,0%
mar/22 794,50 -14,00 0,5% 1,7%

Ações % R$

Petrobras PN -0,03% 29,35 
Vale ON -0,75% 75,76 
ItauUnibanco PN -0,96% 22,74 
Bradesco PN -0,62% 20,82 
Magazine Luiza ON -10,63% 6,81 
CVC Brasil ON +9,60% 16,10 
Gol PN +9,18% 18,68 
Marfrig ON +6,31% 22,59

INDICE BOVESPA 

Alta: 0,50% 108.095 pontos

Volume negociado: R$ 28,61 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 08/12/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 08/12/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 08/12/21

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 1,1716
* 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 156,16 -0,9% 0,3% 2,9% 158,50 158,50 

MILHO saca 60 kg 80,17 -1,0% 1,3% 3,2% 83,50 83,00 

TRIGO saca 60 kg 88,64 -0,2% -0,1% 0,4% 88,00 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 236,56 0,0% -4,9% -6,7% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 231,49 0,0% 0,8% 1,0% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 310,26 0,1% 0,1% 11,8% 290,00 300,00 

SUÍNO kg, vivo 6,40 -2,6% -4,3% 4,9% 5,80 5,50 

ERVA MATE arroba 21,83 0,0% -6,7% -8,7% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 08/12/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 08/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.869,75 0,49% -1,66%
Boi gordo (2) 319,50 0,95% -0,87%
Café (3) 1.478,12 -0,11% 4,09%
Algodão (4) 633,60 0,77% 1,21%
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) 08/12/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 08/12/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 244,75 0,85 4,5% 22,6%
mar/22 244,20 0,90 4,7% 20,6%

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. 

100.774 104.466 105.069 106.858 107.557 108.095

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%

01/12 02/12 03/12 06/12 07/12 08/12

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

08/12 R$ 314,20 /grama -1,66%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 1,48% Var. dezembro: -1,79%

Compra R$ 5,534
Venda R$ 5,535

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 1,12% Var. dezembro: -0,75%

Compra R$ 5,5773
Venda R$ 5,5779

DÓLAR PARALELO
Baixa: 1,36% Var. dezembro: -1,53%

Compra R$ 5,41
Venda R$ 5,81

DÓLAR TURISMO
Baixa: 1,36% Var. dezembro: -1,53%

Compra R$ 5,41
Venda R$ 5,79

EURO
Baixa: 0,36% Var. dezembro: -0,10%

Compra R$ 6,3191
Venda R$ 6,3220

EURO TURISMO
Baixa: 0,75% Var. dezembro: -1,63%

Compra R$ 6,03
Venda R$ 6,64  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0490
Libra esterlina R$ 7,37
Peso argentino R$ 0,055

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 113,90
Libra esterlina 0,76
Euro 0,88

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/21 111,55 0,28 2,0% -4,3%
mar/22 106,72 0,35 2,4% -5,8%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 35.754,75 +0,10
Londres 7.337,35 -0,03
Frankfurt  15.687,09 -0,80
Tóquio 28.860,62 +1,42
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Resolução indica INSS 
fixar teto de juros para 
empréstimo consignado
Agência Brasil

O Diário Oficial da União publicou na quarta-fei-
ra (8) a Resolução nº 1.345, de 6 de dezembro de 
2021, do Plenário do Conselho Nacional de Previ-
dência Social, que recomenda Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) fixar o teto de juros ao mês, 
para as operações de empréstimo consignado em 
benefício previdenciário, em 2,14%, e para as ope-
rações realizadas por meio de cartão de crédito, em 
3,06%.

O documento indica também usar como referên-
cia, para reajuste do teto das operações de emprésti-
mo consignado em benefício previdenciário, os juros 
reais anualizados em relação ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), de 16,10%.

A resolução institui ainda, no âmbito do Conse-
lho Nacional de Previdência Social, Grupo de Traba-
lho para criação de Programa Permanente de Cida-
dania Financeira e Previdenciária, a ser financiado 
com recursos das instituições financeiras que ope-
ram com empréstimos consignados, bem como para 
discussão de iniciativas visando ampliar a transpa-
rência, concorrência e redução de custos dos em-
préstimos consignados.

Agência Brasil
Com a abertura de 201,7 mil no-

vos postos de trabalho, as micro e 
pequenas empresas foram as res-
ponsáveis por 79,7% das 253 mil va-
gas criadas no mês de outubro. O le-
vantamento é do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), com base nos da-
dos do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged). Nos 
meses anteriores, segundo o Sebrae, 
esse percentual girava em torno de       
70%.

Segundo o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, mesmo com a nova me-
todologia adotada pelo Caged, as micro 
e pequenas empresas (MPE) mantive-
ram o bom desempenho apresentado 
desde a retomada da geração de em-
pregos no país. 

“Mesmo com um quantitativo me-
nor do que o observado nos últimos 
meses, devido à mudança de metodo-

logia, os pequenos negócios são os 
que mais têm ajudado no aumento da 
criação dos novos postos de trabalho 
no país. São eles os grandes responsá-
veis pelo sustento de milhões de famí-
lias brasileiras”, ressaltou Melles, em 
nota.

No acumulado do ano, 72,7% das 
vagas criadas entre os meses de janei-
ro e outubro são dos pequenos negó-
cios. No total, foram gerados, no Brasil, 
2,6 milhões de empregos, sendo que 
as micro e pequenas empresas são res-
ponsáveis por 1,9 milhão. “No mês de 
outubro, o acumulado de vagas criadas 
pelas MPE cresceu de cerca 1,8 milhão 
para 1,9 milhão, enquanto nas médias 
e grandes, o incremento foi de apenas 
3 mil vagas, passando de 587,7 mil 
para 590,7 mil”, observou o presiden-
te do Sebrae.

Setores
Quando analisada a geração de 

empregos por setor, no mês de ou-
tubro, as micro e pequenas empre-
sas do segmento de serviços foram 
as que mais criaram vagas (87,5 mil), 
como vem ocorrendo nos últimos me-
ses. Em segundo lugar ficaram as em-
presas do comércio, com 61,3 mil no-
vos postos de trabalho, seguidas pelas 
da indústria de transformação (28,4 
mil) e construção civil (22,6 mil). Já 
os pequenos negócios da agropecuária 
apresentaram saldo negativo de 1.153 
vagas.

Ao analisar as empresas de médio 
e grande porte, no mesmo período, 
dos principais setores monitorados, 
três apresentaram saldo negativo. 
Construção, com fechamento de 6,7 
mil vagas, seguida pela agropecuá-
ria (- 2,3 mil) e indústria de transfor-
mação (- 81). Nesse segmento, o setor 
de serviços apresentou incremento de 
53,9 mil vagas e o comércio, de 7,1 
mil novos postos.

Pequenos negócios geraram quase 80% 
das vagas de trabalho em outubro
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Agência Brasil
O país registrou recordes nos abates 

de frangos e de suínos no terceiro trimestre 
deste ano, segundo informações divulgadas 
ontem (8) pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). De acordo com o 
IBGE, foram abatidos 13,72 milhões de suí-
nos e 1,54 bilhão de frangos no país no pe-
ríodo, os maiores patamares desde o início 
da pesquisa, em 1997.

O abate de suínos foi 4,5% maior do que 
o registrado no trimestre anterior e 7,8% a 
mais na comparação com o terceiro trimes-
tre de 2020. Já o número de frangos abati-
dos foi 0,7% superior ao segundo trimestre 
deste ano e 1,2% maior do que o terceiro tri-
mestre do ano passado.

O abate de bovinos, por outro lado, teve 
o patamar mais baixo para um terceiro tri-
mestre desde 2004, com 6,94 milhões de 
cabeças. Isso representou perdas de 2% em 

relação ao segundo trimestre deste ano e de 
10,7% na comparação com o terceiro tri-
mestre de 2020.

Ovos, leites e couro
No terceiro trimestre de 2021, a pro-

dução de ovos de galinha chegou a 1 bi-
lhão de dúzias, queda de 1,8% em rela-
ção ao terceiro trimestre de 2020 e alta de 
1,5% frente ao trimestre segundo trimes-
tre deste ano.

A aquisição de leite cru pelas unidades 
beneficiadoras foi de 6,19 bilhões de litros, 
queda de 4,9% em relação ao terceiro tri-
mestre de 2020 e aumento de 6,1% ante o 
segundo trimestre deste ano.

Já a aquisição de couro pelos curtu-
mes investigados pelo IBGE teve quedas de 
10,4% em relação ao adquirido no 3° tri-
mestre de 2020 e de 2,2% na comparação 
com o segundo trimestre deste ano.

AEN
O governador Carlos 

Massa Ratinho Junior exal-
tou o poderio, a diversida-
de e a sustentabilidade do 
agronegócio paranaense 
durante o anúncio dos ven-
cedores do 1º Prêmio Or-
gulho da Terra, na terça-fei-
ra (7), na sede do Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Paraná (IDR-Paraná), em 
Curitiba.

A premiação reconhece 
as melhores práticas econô-
micas, ambientais e sociais 
do agronegócio paranaen-
se e é uma iniciativa do Gru-
po RIC, em parceria com o 
IDR-Paraná-Iapar-Emater e 
o Sistema Ocepar.

Ao todo, 12 produtores 
foram homenageados com 
o Troféu Orgulho da Terra, 
em diferentes categorias: 
Suínos; Aves; Soja e Milho 
(Grãos); Bovinocultura de 
Leite; Feijão; Bovinocultura 
de Corte; Piscicultura; Tu-

rismo Rural; Agroecologia 
(Agricultura orgânica); Seri-
cicultura (criação de bicho-
-da-seda); Inclusão Social e 
Agroindústria.

“Os agricultores parana-
enses são nosso grande or-
gulho e os responsáveis por 
transformar o Paraná em 
uma das maiores potências 
agrícolas do mundo. A voca-
ção do Paraná é produzir ali-
mentos, costumo dizer que 
temos de ser o supermer-
cado do mundo. Exportar a 
soja, o milho, o trigo, mas 
também industrializar e ven-
der o empanado e o bacon”, 
destacou Ratinho Junior.

 “Tudo isso dentro do 
conceito de desenvolvimen-
to sustentável, de uma polí-
tica de fazer do Paraná mais 
verde, como a OCDE nos 
certificou, confirmando que 
o Estado é um dos mais sus-
tentáveis do mundo. Prática 
que os agricultores já fazem 
há tempos. Em que outro lu-

gar do mundo que em uma 
pequena propriedade se cria 
porco, frango, planta horta-
liças e ainda produz energia 
com os dejetos da suinocul-
tura? Só mesmo no Paraná”, 
ressaltou o governador.

Ratinho Junior desta-
cou ainda o papel essencial 
exercido pelo campo na re-
cuperação da economia lo-
cal em meio ao combate à 
pandemia da Covid-19. “O 
agronegócio, a agricultura 
familiar, é a força do nos-
so Estado, o que fazemos de 
melhor”, arrematou.

Os cases de sucesso do 
agronegócio paranaense fo-
ram escolhidos com base 
nos pilares de crescimento 
econômico, social e ambien-
tal, ressaltando os empre-
sários rurais que aplicaram 
as melhores práticas para 
alcançar altos padrões de 
qualidade na produção. Um 
comitê de notáveis compos-
to pela Secretaria de Esta-

do da Agricultura e Abaste-
cimento (Seab), Agência de 
Defesa Agropecuária do Pa-
raná (Adapar), Federação da 
Agricultura do Estado Para-
ná (Faep) e Federação dos 
Trabalhadores na Agricultu-
ra do Estado do Paraná (Fe-
taep) elegeu os vencedores.

“Esse prêmio reconhe-
ce quem faz diferente, que 
serve de modelo para os de-
mais. Somos uma agricul-
tura que não abre mão de 
ser competitiva, mas fazen-
do de forma correta, o que 
nos permite vender para 
o mundo”, disse o secretá-
rio de Estado da Agricultu-
ra e Abastecimento, Norber-
to Ortigara. “E essas pessoas 
premiadas aqui fazem tudo 
isso de uma maneira muito 
competente”.

Como reconhecimento 

ao trabalho à frente da Seab, 
Ortigara recebeu o prêmio 
de Personalidade do Ano 
do agronegócio paranaen-
se. “Recebo com humildade, 
e isso reforça a necessidade 
de eu me entregar cada vez 
mais. É uma vida dedicada 
ao agro”, afirmou.

Destaques 
Com a produção de um 

queijo que já ganhou fama 
na região, Franciele Re-
chembach Haselbauer, de 
Salgado Filho, na região Su-
doeste, venceu na categoria 
Agroindústria. Premiação 
que valoriza as boas práti-
cas implantadas por ela na 
fazenda familiar.

“É um reconhecimento. 
Divulga o nosso trabalho e 
ajuda a ganhar mercado, a 
vender para o País inteiro”, 

afirmou. Ela recebeu tam-
bém nesta noite o Selo Arte, 
certificação que assegura o 
processo de produção ar-
tesanal e permite a comer-
cialização para todo o terri-
tório nacional – a queijaria 
Rancho Fundo foi a primei-
ra do Estado a ganhar a 
condecoração.

Esforço que foi recom-
pensado na pequena pro-
priedade de João Carlos Ri-
bas Ortiz, de Castro, nos 
Campos Gerais. Há cerca de 
3 anos produzindo leite, ele 
venceu na categoria Bovi-
nocultura de Leite. “Tenho 
pouca experiência ainda, 
mas já consegui passar de 
70 litros de leite para mais 
de 600 por dia”, disse ele, 
que entrega toda a produ-
ção para uma das coopera-
tivas da cidade.

Força do 
agronegócio 

paranaense é 
destacada

no Prêmio Orgulho 
da Terra

Abate de frangos e suínos no Brasil 
registra recorde, diz IBGE

Premiação reconhece as melhores práticas econômicas, ambientais e sociais do agronegócio paranaense

Jonathan Campos/aEn



Infl uxos bons para a sua vida em 
conjunto com outras pessoas no seu 
trabalho. Evite a precipitação e os 
gastos supérfl uos. Procure valer-se 
deste dia para promover a sua eleva-
ção em todos os sentidos. 

Lute com tenacidade e perseveran-
ça, por tudo que pretenda realizar 
neste dia, pois, esforçando-se, con-
seguirá resultados surpreenden-
tes. Sua capacidade pessoal será 
reconhecida e recomendada por 
alguém.

Muita disposição, otimismo e com-
preensão para com os outros. Assim 
estará você neste dia que tem tudo 
para ser bom. Mas evite estragar 
tudo por causa do orgulho pessoal 
exagerado. Não se iluda com que a 
pessoa amada possa lhe dizer.

 Dia muito bom para fazer novas 
experiências psíquicas ou para assi-
natura de contratos. Bom também 
para as diversões e para a vida sen-
timental. Você continua passando 
por cima de tudo que se refi ra a um 
envolvimento romântico.

Dia um tanto quanto agitado para 
você, mas, para que tudo saia bem 
deverá tomar uma atitude inteligen-
te e procure evitar o nervosismo que 
nada adianta. Sucesso ao sexo opos-
to. Pode viajar a negócios.

Com algum esforço, maiores se-
rão suas chances de sucesso pro-
fi ssional e social. Bom para o amor. 
Com a posição de Mercúrio, você 
está mais ansioso por experimen-
tos intelectuais; e, se tiver de via-
jar a negócios pode esperar bons 
resultados.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Melhorias no setor profi ssional, 
social, favoráveis amizades, ótimos 
negócios e espetacular estado de 
saúde. A sua energia continua em 
alta, propiciando-lhe um pico sen-
sual, que não passará despercebido 
perante a pessoa amada.

Prosperidade em todos os negócios 
que estão relacionados com metais, 
cobres, ferros e derivados. Suces-
so em novas amizades e na mudan-
ça de residência ou de emprego. Os 
seus sonhos se tornam mais práti-
cos, sempre em conformidade com 
os seus projetos.

Notícias pouco alvissareiras poderão 
vir hoje. Tome cuidado também com 
os inimigos e opositores, pois estes 
estarão prontos a prejudicá-lo em al-
gum sentido. Bom, porém, as pes-
quisas. Em relação à saúde, você pas-
sa por uma fase de pouca energia.

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

 Momento em que terá forte mag-
netismo pessoal, o que contribuirá 
para o seu sucesso, junto às mais 
altas personalidades. O êxito fi -
nanceiro será óbvio e conseguirá 
obter o que pretende. Você con-
tinua preferindo não se sentir pre-
so a nada.

 Dia em que se não precaver, fa-
cilmente poderá ver-se envolvido 
em discussões. Procure cuidar de 
seus afazeres e não se envolva em 
questões que não lhe digam res-
peito. Êxito social e tranquilidade 
na vida romântica.

Dia em que terá muito sucesso ao 
tratar com autoridades civis e na 
solução de seus problemas pro-
fi ssionais, fi nanceiros e pessoais. 
Fará poucas amizades, mas será 
bem sucedido. Profi ssionalmente, 
a sua seriedade deve levá-lo a ou-
tras considerações. 

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.

29°/12°

25°/12°

29°/14°

29°/17°

29°

12°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192CRESCENTE

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm
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NOVELAS

Nos tempos do imperador
Pilar afirma que Luísa está com 

cólera, mas que irá se recuperar. Ber-
nardinho se recusa a perdoar Lota. 
Gastão sente inveja da felicidade 
de Augusto por ser pai. Teresa cuida 
de Luísa. Nélio aconselha Bernardi-
nho a perdoar Lota. Batista negocia 
com Borges pela liberdade de Lupi-
ta. Pilar sofre com a perda de vidas 
para a doença, e a Madre a incenti-
va a continuar. Tonico e Nino armam 
para encontrar Solano antes de Ca-
xias e Pedro. Batista adoece, e Lupi-
ta cuida de seu amor. Nino e Tonico 
são rendidos pelos paraguaios. Sola-
no confronta Tonico.

Um lugar ao sol
Lara tenta pegar o celular de 

Túlio e acaba expulsa do estádio. Tú-
lio vai atrás de Lara, que conta que 
foi noiva de Christian. Túlio afirma 
a Ruth que vai desmascarar Chris-
tian/Renato. Paco reconhece Nicole 
e faz elogios à atuação dela no tea-
tro. Bárbara fica surpresa ao ver Cecí-
lia chegar para o aniversário de San-
tiago. Túlio diz a Ruth que acha que 
Christian/Renato sabe que eles esti-
veram em Goiânia. Túlio e Ruth con-
seguem as imagens da câmera do 
prédio onde Renato aparece ao lado 
do irmão. Túlio e Ruth confirmam o 
horário da morte de um dos gêmeos 
e concluem que Christian assumiu a 
identidade de Renato.

Quanto mais vida melhor
Osvaldo leva Neném e a família 

para o hospital. Cabeça e Dênis pro-
vocam Tigrão, e Guilherme defende 
o filho. Nedda faz as pazes com Os-
valdo. Joana desconfia do compor-
tamento de Guilherme ao falar sobre 
seu projeto com Rose. Roni conhece 
Cora. Rose fala com uma mãe sobre o 
projeto que vão criar na clínica para 
crianças. Paula discute com Ingrid. 
Tina e Soraia se desentendem na sala 
de aula e são suspensas do time de 
futebol. Rose pensa em Neném. Tina 
se aconselha com o pai sobre Tigrão. 
Osvaldo consegue um teste para Ne-
ném, e Nedda se preocupa com a le-
são do filho. Joana questiona Gui-
lherme sobre o seu projeto na clínica.

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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A canela-de-velho
Planta muito comum no NORDESTE brasileiro, a canela-de-velho é o nome 
popular da erva miconia albicans, conhecida por seu uso no ALÍVIO da dor 
nas articulações em geral e dos SINTOMAS de artrose, artrite e REUMATIS-
MO. O nome da planta remete às suas propriedades, já que sua utilização, na 
forma de chá ou em cápsulas, é mais FREQUENTE em pessoas de mais IDA-
DE. Diz-se que a canela-de-velho ajuda também 
nas DORES de tendinite, bursite, fibromialgia, 
TORCICOLO, coluna e outras INFLAMAÇÕES. 
Embora existam muitas PESQUISAS otimistas 
sobre as propriedades anti-inflamatórias e 
antioxidantes da PLANTA, ainda são neces-
sários mais estudos para confirmar sua SE-
GURANÇA, devido à concentração de ALU-
MÍNIO na erva. De acordo com especialis-
tas, o ideal seria criar um processo capaz de 
EXTRAIR o alumínio da planta antes de ela ser 
CONSUMIDA e estabelecer níveis SEGUROS de inges-
tão, evitando que cause danos COLATERAIS à saúde.  ILUSTRAÇÃO: CANDI



Perdas e ganhos nos anos letivos de 2020/21 (1)

DIRCEU ANTONIO RUARO

FOTO DO DIA
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Prezados leitores, estamos já na segun-
da semana de dezembro e, em quase todas 
as escolas brasileiras, encerrando o ano le-
tivo de 2021.

Considero que, professores e alunos 
são sobreviventes de um tempo que mar-
cou indelevelmente a alma, o espírito, a vida 
de todos nós e, de modo muito especial, dos 
nossos alunos e professores.

Diante do desconhecido, da ameaça que 
pairava sobre todos, da incerteza e das an-
gústias, fomos sobrevivendo e aprendendo 
a viver e conviver com os reveses que a pan-
demia ia apresentando.

O ano de 2020 foi, se não trágico, o pior 
ano letivo para todos os níveis de ensino na 
educação mundial. Concordo que vivemos 
uma tragédia global, que muitos contextos 
situacionais se formaram e que foram dife-
rentes em cada um dos países, trazendo rea-
lidades diferentes em suas trajetórias.

Concordo, também, que mesmo num 
determinado país, houve realidades e en-
frentamentos diferentes, evidentemente 
que, com resultados diferentes também.

Foi, sem dúvida, um evento dramáti-
co. Não sei se podemos encontrar vocábulo 
mais adequado para conceituar o que ocor-
reu com a pandemia a partir de fevereiro de 
2020 no mundo inteiro e, de certa forma, 
em especial conosco, no Brasil.

Em termos educacionais, não sei se po-
demos falar em algum tipo de ganho. Talvez 
possamos apenas dizer que além de perdas 

irreparáveis, tivemos aprendizados. Mas, 
pessoalmente, creio que não houve e não se 
pode pensar em “bom legado”.

No meu entendimento, em termos edu-
cacionais, em termos de ensino e aprendi-
zagem só tivemos perdas. Mesmo os que 
aprenderam alguma coisa, o fizeram de ma-
neira limitada.

Olhando para a realidade brasileira e 
regional, é desconfortante e preocupante 
verificar que, em termos de aprendizagem, 
“o faz-de-conta” foi a tônica do ano letivo de 
2020 e se instalou em 2021, pois ao que 
se percebe o desinteresse pelo estudo foi a 
maior tônica entre estudantes de todos os 
níveis.

E, consequência disso, a evasão escolar 
é uma das maiores preocupações.  Tanto as 
escolas (redes públicas e privadas) quanto 
os pais estão preocupados com o desinte-
resse dos filhos pelas aulas (mesmo presen-
ciais) e isso dificulta a aprendizagem.

Antes da pandemia (e, por um bom tem-
po) estávamos em patamares superiores a 
98% de crianças e adolescentes em idade 
escolar, frequentando a escola. Hoje, esses 
patamares estão muito aquém disso e, pos-
sivelmente, a evasão 2020/2021 nunca seja 
totalmente esclarecida e aferida.

Isso preocupa muitíssimo num país 
cujo desenvolvimento educacional é sofrível 
em função da educação ser palco político e 
não ter política nacional de educação que 
leve em conta o desenvolvimento do país.

Ao sabor dos ventos políticos e eleito-
rais é que o Brasil singra os mares revoltos 
desse tempo indesejável e temido da pan-
demia. Por pior que pareça essa considera-
ção, é isso mesmo. A pandemia não acabou, 
as escolas (especialmente da educação bási-
ca) mal retornaram ao seu “modus operan-
di”, ou seja, ao seu jeito de trabalhar, funda-
mentalmente na presencialidade, e sentem 
os efeitos terríveis do afastamento forçado 
nos anos letivos de 2020/2021.

É claro que entendo quando os especia-
listas em educação consideram que os anos 
letivos de 2020/2021 não foram perdidos 
para os estudantes, pois as escolas, profes-
sores e alunos aprenderam a incluir a tecno-
logia como aliada nos estudos.

 Porém, permito-me contrariar essa 
consideração. Para os especialistas que não 
são do “chão da escola”, que fazem pesqui-
sas em seus gabinetes, a realidade pode até 
ser de certa “cor”. Mas o chão da escola re-
vela outra coisa: pouquíssimo aprendizado.

Outra consideração interessante é que 
cerca de 71% (setenta e um porcento) dos 
pais de alunos estão acompanhando mais a 
vida escolar dos filhos (segundo dados da 
Datafolha), e que houve valorização do pro-
fessor.

Outra vez, permito-me discordar. Quem 
acompanha as escolas de perto, sabe que na 
verdade, muitos pais não tiveram outra al-
ternativa, inclusive a de descobrir no perí-
odo da pandemia, que tinham filhos e que 

precisavam cuidar deles, porque os profes-
sores estavam impedidos.

Ora, que ganhos são esses?
O que entendo é que, nesse momento, 

o que tivemos foi a desistência. Estudantes 
(de todos os níveis) e famílias desistiram de 
estudar. Essa é uma das verdades e “lega-
dos” da pandemia, sentida por quem acom-
panha a realidade escolar, repito, “no chão 
da escola”. Se tivermos perdas ou ganhos, 
ainda é cedo para se dizer, mas “legado 
bom” é conversa para quem não entende de 
educação, voltaremos ao tema, por ora, pen-
se nisso, enquanto lhe desejo boa semana.

Doutor em Educação pela UNICAMP, 
psicopedagogo clínico-institucional e 
Pró-Reitor Acadêmico UNIMATER

Roseli Martinazzo, moradora da comunidade da Linha Santa Bárbara em Itapejara D’Oeste, 
representando a região Sudoeste na 1ª Feira de Produtos e Serviços da Agricultura Familiar 
(AgriFamiliar) em Curitiba, na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
Familiares do Paraná (Fetaep). A agricultora está comercializando seus queijos artesanais, 

reconhecidos nacionalmente através de títulos e premiações
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Arma em veículo
Durante patrulhamen-

to terça-feira, por volta das 
21h40, em Nova Prata do 
Iguaçu, a Polícia Militar per-
cebeu que o condutor de um 
Celta, ao perceber a viatura, 
escondeu um objeto embai-
xo do banco. Os policiais fi-
zeram a abordagem e revis-
taram o motorista, que não 
tinha nada de ilícito. No en-
tanto, os policiais encontra-
ram embaixo do banco do 
condutor um revólver cali-
bre 38, marca Taurus, carre-
gado com seis munições in-
tactas. O homem foi preso 
em flagrante por posse ilegal 
de arma de fogo. Ele foi en-
tregue, juntamente com o re-
vólver, na Delegacia da Polí-
cia Civil de Salto do Lontra. 

Prisão de 
ladrão

A Polícia Militar foi infor-
mada, na manhã de terça-fei-
ra, sobre o furto de um Fiat/
Uno Mille, ocorrido no bair-
ro Camargo, em Vitorino. Du-
rante as buscas, os policiais 
avistaram o veículo trafe-
gando na rua Venceslau Su-
til, mesmo bairro do furto. 
O condutor, de 18 anos, foi 
abortado e identificado, sen-
do que teria confirmado ser o 
autor do furto do veículo. Ele 
informou que utilizou uma 
faca para fazer ligação dire-
ta. O preso, o carro recupe-
rado e a faca, foram encami-
nhados à Delegacia da Polícia 
Civil para as providências ca-
bíveis ao fato.

Apreensão de 
maconha

Em ação da Operação 
Hórus, realizada na madruga-
da de quarta-feira, em Guaí-
ra, policiais do Batalhão de 
Polícia de Fronteira (BPFron) 
localizaram no meio de uma 
mata, que fica nas imedia-
ções de portos clandestinos, 
53kg de maconha. Os poli-
ciais realizaram buscas, mas 
não localizaram nenhum sus-
peito nas proximidades. A 
droga apreendida foi entre-
gue na Delegacia da Polícia 
Civil de Guaíra. 

PCPR recebe 
homenagem

A Polícia Civil do Para-
ná (PCPR) recebeu homena-
gem do Legislativo de Bar-
racão, na terça-feira (7). 
Quatro policiais civis rece-
beram Moção de Aplauso 
e congratulações durante 
a sessão plenária da Câma-
ra de Barracão.  A homena-
gem foi aprovada por todos 
os vereadores com o objeti-
vo de reconhecer a equipe 
da PCPR pelo trabalho pres-
tado à população. O delega-
do da PCPR, Emerson Fer-
reira de Souza, afirmou que 
todos os crimes registrados 
esse ano foram elucidados. 

PF prende empresários
A Polícia Federal cumpriu terça-feira (7) mandados de 

prisão preventiva contra dois empresários que agrediram 
um oficial de justiça federal em serviço na cidade de Ma-
ringá. As agressões teriam ocorrido no dia 2 de dezembro, 
quando o oficial de justiça compareceu a uma empresa para 
realizar intimações relativas a um processo de execução fis-
cal, sendo desacatado e ameaçado por um dos empresários.

Em seguida, o outro sócio, que é irmão do primeiro sus-
peito, compareceu ao local e teria avançado com seu auto-
móvel contra o servidor, tentando atropelá-lo quando este já 
havia deixado as instalações da empresa e se encontrava na 
via pública. Não conseguindo consumar o ato, o empresário 
teria descido do veículo e desferido um soco no rosto do ofi-
cial de justiça, causando-lhe fraturas. Os irmãos fugiram do 
local antes da chegada da Polícia Federal.

A PF instaurou inquérito policial para a apuração dos 
crimes de desacato, resistência,  lesão corporal e tentativa 
de homicídio, representando pela prisão preventiva de am-
bos. Os presos estão à disposição do Juízo Federal Criminal 
de Maringá. (Assessoria)

A Polícia Militar foi in-
formada terça-feira, por vol-
ta das 18h, que estava ocor-
rendo um furto em uma 
residência na rua Pedro Ma-
ciel, bairro São Luiz, em Cle-
velândia. Uma equipe policial 
foi ao local e percebeu quan-
do os ladrões abandonaram 
os objetos e fugiram a pé.

Os policiais deram con-
tinuidade nas buscas e com 
o auxílio de moradores con-
seguiram localizar os auto-
res do furto. Os dois presos, 
que estavam armados com 
facas, disseram ter furtando 
no local pela segunda vez e 

indicaram uma casa, onde 
deixaram os objetos levados 
da vítima. No local, a mora-
dora entregou voluntaria-
mente os objetos furtados.

Segundo a Polícia Mili-
tar, foram recuperados um 
botijão de gás, um cober-
tor, uma bateria, dois pares 
de calçados e quatro pane-
las. Os dois homens foram 
presos por furto e a mulher 
por receptação. Os envolvi-
dos e os objetos recupera-
dos foram entregues na De-
legacia da Polícia Civil para 
as providências cabíveis ao 
fato. (AB)

Um homem, acusado 
de homicídio e violência do-
méstica, foi preso pela Po-
lícia Militar terça-feira, por 
volta das 21h45, em Renas-
cença. Havia um mandado 
de prisão contra o cidadão, 
expedido pela Comarca de 
Marmeleiro.

Pelo que foi divulga-

do pela Polícia Militar, re-
ceberam informações de 
que um homem, de 30 anos, 
com mandado de prisão em 
aberto, estaria no centro de 
Renascença. Com apoio da 
equipe de Marmeleiro, o 
suspeito foi localizado e os 
policiais confirmaram que 
havia um mandado de pri-

são contra ele por homicí-
dio e violência doméstica. 
O homem preso foi encami-
nhado à Delegacia da Polí-
cia Civil de Francisco Bel-
trão. Ele está à disposição 
da Justiça. 

Outra prisão ocorreu 
terça-feira na comunidade 
de Covó, em Mangueirinha. 

A Polícia Militar localizou 
um homem, de 38 anos, que 
tinha em seu desfavor um 
mandado de prisão expedi-
do pela Comarca de Caçador 
(SC). Ele foi encaminhado ao 
Departamento Penitenciário 
(Depen), em Pato Branco. 

Já em Pal mas, ao aten-
der uma ocorrência de vio-

lação de domicílio, a Polícia 
Militar abordou um homem, 
que estava no interior do 
imóvel. Ele foi identifica-
do e os policiais constata-
ram que era procurado pela 
Justiça. O preso, que tem 60 
anos, foi entregue no Depar-
tamento Penitenciário (De-
pen). (AB)

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

As Polícias Civil e Mi-
litar atenderam dois homi-
cídios na manhã de quar-
ta-feira (8). Em Palmas, um 
homem, de 32 anos, foi mor-
to a tiros no pátio de uma 
empresa. Já em Francisco 
Beltrão, um masculino, de 
38 anos, foi excetuado a ti-
ros quando estava saindo de 
casa para ir trabalhar.  Pelo 
que foi divulgado pelo Por-
tal RBJ, o homem morto em 
Palmas foi identificado como 
Nilton José Correia Leão, 32 
anos. Ele era caminhoneiro e 

prestava serviço terceirizado 
para a empresa, bem como a 
autor do homicídio, que não 
teve o nome divulgado. Am-
bos seriam parentes e teriam 
uma desavença familiar. O 
acusado do crime fugiu do 
local e não foi localizado.

Em Francisco Beltrão, 
o homicídio ocorreu na rua 
Pará, bairro Industrial. Pelo 
que foi levantado pela im-
prensa local, Marcos Si-
mão de Lima, 38 anos, es-
tava saindo de casa para ir 
trabalhar quando foi alve-
jado por vários disparos de 
arma de fogo. Ele morava so-
zinho e foi encontrado mor-

to por vizinhos, que ouvi-
ram pelo menos cinco tiros. 

O homicídio teria sido 
praticado por dois homens, 
que chegaram na residên-
cia da vítima, conforme re-
latou uma pessoa que pas-
sava pelo local. Eles fugiram 
e não foram localizados.

 O Corpo de Bombeiros e 
o Samu foram ao local e cons-
tataram que Marcos estava 
morto. Um perito do Institu-
to de Criminalística fez o le-
vantamento do crime. Em se-
guida, o corpo de Marcos foi 
encaminhado para necrop-
sia no Instituto Médico Legal 
(IML) de Francisco Beltrão. 

Homens são executados a tiros em 
Palmas e Beltrão

Em Francisco Beltrão, o crime ocorreu no bairro Industrial

Os objetos 
que foram 
recuperados 
 pela Polícia 

Militar

PM prende  acusados de 
furto em Clevelândia

Preso suspeito  de homicídio e violência doméstica

GIL VEIGAS
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Última rodada
Quinta-feira (21h30)
Fluminense x     Chapecoense
Santos  x     Cuiabá
Palmeiras x     Ceará
Juventude x     Corinthians
Fortaleza x     Bahia
Bragantino x     Internacional
Grêmio  x     Atlético-MG
América-MG x     São Paulo
Sport  x     Athletico-PR
Atlético-GO x     Flamengo

Atlético-MG	 	 84	 37	 26	 6	 5	 64	 30	 34	
Flamengo	 	 71	 37	 21	 8	 8	 69	 34	 35	
Palmeiras	 	 63	 37	 19	 6	 12	 57	 43	 14	
Corinthians	 	 57	 37	 15	 12	 10	 40	 35	 5	
Fortaleza	 	 55	 37	 16	 7	 14	 42	 44	 -2	
Bragantino	 	 53	 37	 13	 14	 10	 54	 46	 8	
Fluminense	 	 51	 37	 14	 9	 14	 35	 38	 -3	
América-MG	 	 50	 37	 12	 14	 11	 39	 37	 2	
Atlético-GO	 	 50	 37	 12	 14	 11	 31	 36	 -5	
Ceará	 	 50	 37	 11	 17	 9	 39	 37	 2	
Santos	 	 49	 37	 12	 13	 12	 34	 39	 -5	
Internacional	 	 48	 37	 12	 12	 13	 44	 41	 3	
São	Paulo	 	 48	 37	 11	 15	 11	 31	 37	 -6	
Athletico-PR	 	 46	 37	 13	 7	 17	 40	 44	 -4	
Cuiabá	 	 46	 37	 10	 16	 11	 33	 36	 -3	
Bahia	 	 43	 37	 11	 10	 16	 41	 49	 -8	
Juventude	 	 43	 37	 10	 13	 14	 35	 44	 -9	
Grêmio	 	 40	 37	 11	 7	 19	 40	 48	 -8	
Sport	 	 37	 37	 9	 10	 18	 23	 36	 -13	
Chapecoense	 	 15	 37	 1	 12	 24	 27	 64	 -37

1
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12
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Handebol do Brasil 
vence no Mundial 

A seleção feminina de handebol estreou com vitó-
ria na segunda fase do Mundial da modalidade, que é re-
alizado na Espanha, ao derrotar a Áustria na quarta-fei-
ra (8) por 38 a 31. Foi o quarto triunfo em quatro jogos 
das Leoas, como é conhecida a equipe brasileira, cam-
peã do mundo há oito anos e que busca o bicampeonato.

O Brasil volta a quadra nesta sexta-feira (10), às 
14h30 (horário de Brasília), contra a Argentina, outra 
vez na localidade espanhola de Torrevieja. Se vencer 
garante uma das duas vagas do Grupo 4 às quartas de 
final.

A chave reúne seis equipes, sendo três classificadas 
do Grupo G (Brasil, Japão e Croácia) e três do Grupo H 
(Áustria, Argentina e Espanha). As brasileiras iniciaram 
a segunda fase já com os quatro pontos obtidos nas vitó-
rias sobre japonesas e croatas, a quem não voltam a en-
frentar. O triunfo para cima das austríacas levou as Leo-
as aos seis pontos no Grupo 4.

Tamires Araújo, com seis gols, foi a artilheira bra-
sileira na partida e também eleita a melhor em quadra. 
Mais 12 jogadoras balançaram as redes no jogo, sen-
do dez de linha - Bruna de Paula, Giulia Guarieiro (am-
bas com cinco gols), Jéssica Quintino, Adriana Doce (am-
bas quatro), Patrícia Matieli (três), Francielle da Rocha, 
Ana Paula Belo (ambas dois), Mariane Fernandes, Laris-
sa Araújo e Thais Fermo (todas um) - e as goleiras Babi 
Arenhart (três) e Renata Arruda (um).

As Leoas foram superiores na maior parte do jogo. 
No primeiro tempo chegaram a abrir seis gols, mas ce-
deram a reação à Áustria, que empatou em 15 a 15 pou-
co antes do intervalo. Na segunda etapa, o Brasil apro-
veitou as infrações cometidas pelas rivais, que rendiam 
dois minutos com uma atleta a mais. Para não ficarem 
em inferioridade na linha as europeias passavam esse 
tempo atuando sem a goleira, o que possibilitou vários 
gols com a meta desprotegida e a construção de uma 
vantagem que, desta vez, foi administrada pelas brasilei-
ras. (Agência Brasil)

Gabriel Casagrande terá um fi-
nal de semana que poderá colocá-lo 
no seleto grupo de campeões da Sto-
ck Car Pro Series. O piloto da equipe 
A.Mattheis-Vogel vai em busca do tí-
tulo mais importante do automobilis-
mo brasileiro no Autódromo de Inter-
lagos, em São Paulo (SP), chegando 
na liderança do campeonato após 11   
etapas. 

O paranaense tem 25 pontos à 
frente do concorrente mais próximo, 
em uma rodada final que, diferente dos 
anos anteriores, contará com duas cor-

ridas e não uma pontuação dobrada. 
“Meus concorrentes partirão com tudo 
para tentar ganhar o campeonato”, re-
lembrou Casagrande. “O Daniel (Serra) 
tem três títulos e sabe como disputar 
uma final, enquanto o Thiago (Camilo) 
precisa vencer as duas corridas”. “Não 
mudarei a postura que tive ao longo 
do ano e tentarei somar o maior nú-
mero de pontos possíveis. Vou buscar 
uma boa classificação no sábado, para 
largarmos na frente e termos corridas 
mais tranquilas”, projetou.

A temporada do dono do carro nú-

mero 83 é das mais regulares, com 
duas vitórias, sendo uma em Interla-
gos e outra no Velocitta, e 12 pódios 
em 22 etapas disputadas ao longo de 
2021. Apenas em uma oportunidade, 
na rodada dupla em Santa Cruz do Sul, 
Casagrande não alcançou o pódio em 
nenhuma das provas.

A Stock Car dá início às suas ati-
vidades no sábado (11), com a reali-
zação de dois treinos livres e a clas-
sificação. As corridas estão marcadas 
para o domingo, a partir das 13h40. 
(Motorsport.com)

O Campeonato Brasileiro 2021 
está chegando ao fim. O Athletico Pa-
ranaense cumpre, nesta quinta-feira 
(9), seu último compromisso pela com-
petição nacional. O adversário será o 
Sport, em Pernambuco, às 21h30. 

A preparação para o confronto foi 
encerrada na quarta-feira (8), no CAT 
Alfredo Gottardi.

 Com foco total nas finais da Copa 

do Brasil, apenas alguns jogadores do 
elenco principal participaram do trei-
namento, que foi complementado com 
atletas da equipe de Aspirantes e da 
Formação. Foram relacionados 23 jo-
gadores para o último compromisso 
do Furação no Brasileirão, diante do 
Sport.

A atividade também foi condu-
zida pelo treinador da equipe de As-

pirantes, James Freitas, que será o 
comandante do Furacão na Arena Per-
nambuco. Enquanto James estará no 
comando do time no Nordeste, o técni-
co Alberto Valentim preparará o Athle-
tico para a decisão do Copa do Brasil. 
Serão três treinamentos no CAT Caju 
antes da primeira partida da final, mar-
cada para domingo (12), às 17h30, no 
Mineirão.  (Assessoria)

O Pato Futsal segue focado no pla-
nejamento para a temporada 2022. Na 
quarta-feira (8), a equipe confirmou a 
contratação do ala Leonardo Campos, o 
Leozinho, campeão de três campeona-
tos pelo Minas em 2021: Taça Brasil de 
Clubes, Taça Brasil de Clubes Sub-20 e 
Campeonato Mineiro Sub-20.Leozinho 
é natural de Pedro Leopoldo (MG) e es-
tava no Minas desde janeiro de 2018. 
Ele também foi um dos destaques da 
equipe na disputa da Liga Nacional 
de Futsal e da Supercopa de Futsal. 

“Quando cheguei ao Minas, em 
2018, o Pato Futsal estava disputan-
do todas as finais, uma sensação do 
futsal brasileiro. Eu conversava com 
meus amigos ainda na base de como 
deveria ser bom vestir a camisa des-
sa equipe, jogar com o apoio da faná-
tica torcida pato-branquense. Agora o 
sonho está muito perto de ser realiza-
do. Chegar ao Pato Futsal é o maior de-
safio da minha carreira”, disse o atleta. 
As boas apresentações no Minas o cre-

denciam como uma das revelações do 
futsal. Leozinho se destaca na marca-
ção, na velocidade e no drible. Ele foi 
o capitão do Minas nas competições 
sub-20. “Sou muito grato ao Minas por 
todos os ensinamentos desde as cate-
gorias de base, pela confiança no meu 
trabalho e por me auxiliar nesta tran-
sição ao adulto. Estou muito feliz ago-
ra por chegar ao estado do Paraná, a 
esta grande equipe que é o Pato Fut-
sal. Com personalidade e muito em-
penho, quero continuar escrevendo 
história na carreira e conquistando tí-
tulos”, completou.   

Leozinho é a segunda contrata-
ção do Pato para a temporada 2022. A 
equipe havia confirmado no início da 
semana o reforço do fixo Beiçola (Ex-
-Palmas). O Pato também renovou con-
trato com o goleiro Ryan e o fixo An-
dré. (Assessoria)

Casagrande  busca título inédito em Interlagos
Divulgação

Furacão enfrenta o Sport pelo Brasileirão

Leozinho vinha defendendo o 
Minas desde 2018 

Pato Futsal contrata revelação 
do futsal mineiro

Divulgação

Gabriel Casagrande disse que manterá a estratégia na busca pelo título
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Aluga-se Apartamento no Residen-
cial Ágape II na área central de Pato 
Branco!! Com 98.10 m² de área to-
tal: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozi-
nha com churrasqueira Banheiro so-
cial, Área de serviço 2 elevadores 1 
vaga de Garagem Ótimo acabamen-
to, (laminado e porcelanato) Área de 
lazer completa Salão de festas.  Play-
ground com campo de futebol. Fica 
situado ao lado da Prefeitura Muni-
cipal, próximo de mercado, hospi-
tal e uma quadra da praça central e 
igreja Matriz. Valor: 1.250,00+ con-
domínio (170,00). Maiores informa-
ções: Mariely Corretora de Imóveis e 
Realize Correspondente Caixa, Cre-
ci 32792. Contato: (46) 99105-8064. 
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, 
Em frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Apartamento Locação Edifício San 
Marino Rua Barão do Rio Bran-
co Centro. 01 suíte, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 
02 sacadas 02 vagas de garagem 
por apartamento, Medidor de Água 
e Gás individual, sacada com chur-
rasqueira e ponto de gás, platafor-
ma de elevação para portadores 
necessidades especiais, salão de 
festas com playground, água quen-
te em todos os ambientes, ponto 
de ar condicionado em três ambien-
tes. Creci J-4.201.Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Aluga-se apartamento com dois dor-
mitórios, sala, cozinha, área de serviço 
e garagem no centro de Pato Branco 
R$ 900,00 www.joaresbrasil.com.br 
Creci f 12.632.   Fone (46) 999720112

---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Monte 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 fren-
te lojas Colombo, com 1 quar-
to, sala, cozinha  + lavanderia, ba-
nheiro, mas sem garagem. Valor 
700,00 livre de IPTU, água e con-
domínio. Tratar: 46-999103129 
---------------------
Aluga-se apartamento novo total-
mente mobiliado 74,00 m² com dois 
quartos e uma garagem no Cen-
tro da cidade de Pato Branco-Pr. 
Valor R$ 1.750,00 com IPTU inclu-
so neste valor. Condomínio aproxi-
mado R$ 200,00. Creci J-05566 Tra-
tar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Aparta-
mentos amplos, revitalizados, em 
frente à delegacia. 03 quartos sen-
do 01 suíte. Localizados na Ave-
nida Brasil, 120 - Centro - Pato 
Branco / PR. Código 214 e 258. Aces-
se  www.habitar.imb.br ou entre em 
contato (46)3225-3232, WhatsApp 
(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 CRECI J5858 alu-
ga Apartamento Studio no Ed. To-
pázio na Rua Itabira. Apartamento 
composto por 01 quarto, 01 banhei-
ro e 01 vaga de garagem, todo rebai-
xamento em gesso, piso porcelana-
to nas áreas molhadas e laminado na 
sala e quartos e salão de festas mobi-
liado. Valor de locação: R$ 1.400,00. 
Fone: 3220-8030/ Whats 99104-5445

Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de apartamento no Edifício Mariê 
Mariê com 02 dormitórios, BWC so-
cial, sala de estar/jantar, cozinha, 
despensa, área de serviço, BWC 
serviço e vaga garagem.  Área to-
tal de 95,31m² e área privativa de 
73,24m². Valor de R$ 270.000,00. 
CRECI-PR: F-35689. Agende sua vi-
sita (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 indi-
vidual. Elevador e salão de festas. 
R$ 230.000,00. CRECI/PR 06596-
J. Agende uma visita e confira: (46) 
3225-4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br.
--------------------
Ederson Imóveis vende tríplex novo, 
alto padrão, com 03 suítes com sa-
cada e ar condicionado, banhei-
ros, ambiente social integrado 
com a cozinha, lavanderia e gara-
gem para 02 veículos, salão de fes-
tas com churrasqueira, linda vis-
ta, escritório, sacada e bwc. Terreno 
todo murado. R$ 875.000,00. Fi-
nancia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende aparta-
mento próximo ao centro, Bairro San-
ta Terezinha, com 01 suíte, 01 quarto, 
sala, cozinha, área de serviço, ba-
nheiro social, sacada com churras-
queira, 02 vagas de garagem. Va-
lor: R$ 340.000,00, analisa veículo, 
terreno como parte de pagamento. 
Ref. 133584. 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 Cons-
trutora - CRECI J 7640 - Ven-
de apartamento Condomínio Ma-
ria Eduarda,contendo 01 suíte, 02 
quartos, sala de estar/jantar, ba-
nheiro social, churrasqueira, cozi-
nha com móveis planejados. Condo-
mínio aproximado R$200,00. Valor: 
R$280.000,00 - Aceita propostas. 
Aceita casa de menor valor no negó-
cio. Ref:137591. Faça-nos uma visita 
na rua Guarani, nº 1.101, Centro - Pró-
ximo do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 
OU (46) 99113-0460 Whats. Acesse 
o nosso site:  www.alieltonial.com.br 
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - CRECI J 7640 - Vende aparta-
mento na Rua Itapuã - Centro, com 
01 suíte, mais 02 quartos, sala de 
estar/jantar, cozinha, área de servi-
ço, banheiro social, sacada, vaga 
de garagem, 02 elevadores, mó-
veis sob medida, playground e sa-
lão de festas. Valor: R$ 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 
Premium: 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$1.100.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – 
E mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se Apartamento no Edifício 
Beluno II: 02 quartos, 01 banhei-
ro, 01 sala de tv/ jantar, cozinha, la-
vanderia, sacada com churrasquei-
ra, 01 vaga de garagem. Valor: R$ 
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 banhei-
ros, 3 quartos, sala com varanda com 
churrasqueira e pia, uma  garagem, 
aquecimento a gás, no Centro.  Para 

morar ou para investir (já locado). Edif. 
Tamoio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J  
---------------------
Quem compara, compra! Custo para 
mobiliar padrão luxo R$ 280 mil. 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, localizado na Rua Aimoré es-
quina com Itabira.  Com 3 dormitó-
rios, sendo uma suíte completa mo-
biliada, banheiro com balcão, box 
em vidro temperado e grande ba-
nheira de hidromassagem. Mais 
dois dormitórios menores, e um ba-
nheiro social com balcão.  Sala am-
pla com lareira, duas amplas saca-
das sendo uma com churrasqueira 
e mobiliada. Cozinha e área de ser-
viço também montadas com mobí-
lia, 2 vagas de garagem separadas, 
e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: Barracão Comercial, Rua 
Dr. João Juglair Junior, São Francis-
co. Área construída de 252,00m². 
Barracão, escritório, banheiro e copa. 
Será entregue com acesso por rua 
de calçamento (pedra irregular), com 
5m de largura. Aluguel R$ 3.780,00 
+ taxas. Ponto de referência ao imó-
vel: BR 158. 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 Sobrado Rua Pedro 
Jose da Silva Próximo Clube Grê-
mio Industrial Patobranquense. Su-
íte mais dois quartos, demais cô-
modos. Valor R$ 375.0000,00  
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. Va-
lor R$ 298.000,00 - Para investimen-
to ou para morar. Imóvel já locado. 
Proximidades da Escola Mundo En-
cantado. 2 Quartos, demais cômo-
dos. Metragem 66 m² terreno de 173 
m² Rua Itapuã, próximo Av. das Tor-
res. 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 apar-
tamento de menor valor, com: 3 dor-
mitórios, sendo uma Suíte c/ closet, 
Lavabo e banheiro social,  mezani-
no Lareira Cozinha em conceito aber-
to Varanda com churrasqueira Per-
golado de madeira 03 vagas de 
garagem. Pisos em porcelanato e la-
minado de madeira Aquecimento de 
água a gás, Área construída: 160,22 
m². Área de terreno: 361,94 m². Pró-
ximo da UPA. Bairro Cristo Rei. Pato 
Branco. Agende sua Visita!! Realize 
Correspondente Caixa e Mariely Cor-
retora de Imóveis. Creci 32792. Tele-
fone: (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. Valor: 
R$ 214.000,00. Interessados entrar 
em contato pelo fone 46 9 99131420
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no Bair-
ro Santa Terezinha, Sendo: Área To-
tal: 190,00 m², Área Terreno: 450,00 
m², 01 suíte com hidromassagem, 02 
quartos, sala c/lareira e ar condicio-
nado, cozinha, banheiro social, edí-
cula, piscina c/aquecimento solar, 
sistema de água quente R$ 600.00 
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com 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 banheiro social, mais 01 lavabo, 
sacada, sala de tv, cozinha, lavan-
deria, 01 vaga de garagem, edícula 
com lavabo e churrasqueira. Valor: R$ 
450.000,00. 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
---------------------
Famex imobiliária CRECI J5858 ven-
de Casa em Condomínio, localizada 
na Rua Tatto no Bairro Aeroporto, com 
02 quartos com opção de armário em-
butido, 01 sala, 01 cozinha com vis-
ta para a área de lazer (com churras-
queira) e 01 vaga de garagem, área de 
serviços com clara boia e 01 banheiro, 
pequeno quintal nos fundos da casa 
(opção para construir mais um quar-
to). Valor de venda: R$ 230.000,00. 
Fone: 3220-8030/ Whats 99104-5445
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - CRECI J 7640 - Vende lin-
da casa na planta no inicio do Bair-
ro São Francisco, com 99m², toda 
em laje, terreno com 195m², sendo 
01 suíte, mais dois quartos, sala, co-
zinha, banheiro social, garagem, área 
de serviço. Valor: R$ 295.000,00, acei-
ta terreno ou veículo como parte de 
pagamento. 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 
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o nosso site:  www.alieltonial.com.br
 ---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Construto-
ra - CRECI J 7640 - Vende casa em 
ótimo padrão no Bairro São Francis-
co, contendo 01 suíte, 02 quartos, 
banheiro social, lavanderia, churras-
queira, cozinha, sala de tv/estar, ter-
reno de 380m², área construída na 
parte superior 90m² e porão à finali-
zar, com 50m². Valor: R$ 450.000,00. 
Ref. 136243. 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 
---------------------
Ederson Imóveis vende sobrado 
novo, alto padrão, com 01 suíte com 
sacada + 02 quartos, banheiro, am-
biente social com espaço gourmet 
e churrasqueira, cozinha, lavande-
ria e garagem. Terreno todo murado. 
Bairro Vila Isabel. R$ 730.000,00. Fi-
nancia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa com ótima estrutura com 
94,49 M² averbados mais 15 m² de 
área de serviço (sem averbação). 
Contendo 3 quartos sendo 1 com sa-
cada, sala, cozinha, 2 banheiro, lavan-
deria e garagem com churrasquei-
ra.  Ótima localização, local calmo e 
seguro, toda murada com grades. 
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 So-
lar, Piscina com aquecimento so-
lar, Cozinha com armários. Terreno 
com 450 m², área construída de 
224,20 m². Localizada no Bair-
ro 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 
valor (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 
salas, 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
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa no bairro Planalto, localiza-
da na Rua Beija-Flor. Com 3 Dormi-
tórios sendo 1 Suíte, Sala, Cozinha 
com Armários, Banheiro social; La-
vanderia + Edícula com 1 Quar-
to e Garagem. Área total 200 M² // 
Área construída: 97 M²; Valor: R$ 
310.000,00/ * Estuda proposta: ve-
ículo, terreno ou máquina agrícola. 
Agende sua visita!  Mais in-
formações sobre valor (46) 
99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – Ven-
de: Casa Localizada na Rua Cleve-
lândia, n° 1323. Bairro Fraron, Pato 
Branco-PR. Com 2 quartos, sala com 
home, cozinha com armários e ban-
cada, banheiro + Edícula com chur-
rasqueira, 1 quarto, banheiro e lavan-
deria.  Valor R$ 330.000,00. Agende 
sua visita!  Mais informações so-
bre valor (46) 99912 30 45 CRECI 
11349 www.faverocorretores.com.br
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende casa no Bair-
ro Fraron, Rua Jair Comim,  com 120 
m de terreno, 55 m de área construí-
da, sala, cozinha, lavanderia, 2 quar-
tos, banheiro, toda murada, espaço 
descoberto para veículo, acima do ní-
vel da rua, acabamento de primeira e 
passagem para os fundos. Valor: R$ 
185.000,00 – Financiável – aceita ve-
ículo como parte do pagamento. Fa-

ça-nos uma visita na rua Marins Ca-
margo, nº 41, esquina 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 – VEN707)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRE-
CI F – 15346 – Vende casa no Bair-
ro São Francisco – Loteamento Vila 
Matilde – Rua Pioneiro Victório Lou-
renço Leonardi, com 69 m de área 
construída, 180 m de terreno, sala, co-
zinha, lavanderia, 2 quartos, banhei-
ro, toda murada, garagem coberta, 
acima do nível da rua e acabamento 
de primeira. Valor: R$ 230.000,00 - Fi-
nanciável – aceita veículo como par-
te do pagamento. Faça-nos uma vi-
sita na Rua Marins Camargo, nº 41, 
esquina com a Guarani – Centro – 
Próximo ao IAP. Telefones para con-
tato 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  - CRE-
CI F – 15346 – Vende Sobrado usa-
do no Bairro Pinheirinho – Rua  Za-
carias Goes de Vasconcelos, com 92 
m de área construída, 133 m de ter-
reno, sala, cozinha, lavanderia, suíte 
+ 2 quartos, banheiro, lavabo, todo 
murado, churrasqueira, garagem co-
berta, acima do nível da rua e com 
acabamento de primeira. Valor: R$ 
250.000,00 - Financiável – aceita ve-
ículo como parte do pagamento. Fa-
ça-nos uma visita na Rua Marins Ca-
margo, nº 41, esquina 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 – VEN828)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Sobrado no Bair-
ro Fraron – Loteamento Capelezzo – 
Rua Pioneiro 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 ter-
reno e sobra de terreno com possibi-
lidade de ampliação futura. Valor: R$ 
340.000,00 – Financiável – aceita ve-
ículo como parte do pagamento. Fa-
ça-nos uma visita na Rua Marins Ca-
margo, nº 41, esquina 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 – 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 
Sobrados no valor de R$ 185.000,00 
com 55,76 m de área construída. Con-
tém 2 quartos, sala de estar, cozinha, 
banheiro social, lavanderia, vaga de 
garagem descoberta, área de terreno 
aproximadamente com 100 m, toda 
murada, com laje, acima do nível da 
rua, acabamento de primeira, passa-
gem para os fundos, não geminada. 
Valor de entrada parcelado direto com 
o proprietário. Financiável – aceita ve-
ículo como parte do pagamento. Fa-
ça-nos uma visita na Rua Marins Ca-
margo, nº 41, esquina 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 – VEN714)
---------------------
Rafa Negócios e Imobiliária  - CRECI 
F – 15346 – Vende Casa no Bairro Al-
vorada – Loteamento Araucária – Rua 
Claudinei Celso Bussolaro, com 46 m 
de área construída, 101 m de terre-
no, sala, cozinha, lavanderia, 2 quar-
tos, banheiro, toda murada, espaço 
descoberto para veículo, acima do 
nível da rua, acabamento de primei-
ra, passagem para os fundos e não 
geminada. Valor: R$ 160.000,00 – Fi-
nanciável – aceita veículo como par-
te do pagamento. Faça-nos uma vi-
sita na Rua Marins Camargo, nº 41, 
esquina com a Guarani – Centro – 
Próximo ao IAP. Telefones para con-

tato 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 – 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 palmeirinha, 
com 16.000 metros na beira do Rio 
Chopin, possui sobrado misto com 
200m² e uma casa de madeira de 
100m², contém mais de 200 pés 
de frutas de várias espécies e uma 
água composta de 25%de mine-
ral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.

Beto Corretor de Imóvel Vende: chá-
cara com área de lazer em Itape-
jara D`Oeste na linha palmeirinha, 
com 16.000 metros na beira do Rio 
Chopin, possui sobrado misto com 
200m² e uma casa de madeira de 
100m², contém mais de 200 pés 
de frutas de várias espécies e uma 
água composta de 25%de 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 CRECI J5858 alu-
ga Sala comercial Térrea, localiza-
da na Rua Itabira no Centro, no Ed. 
Topázio, com 04 banheiros, com 
442m², com pé direito duplo. Va-
lor de locação: R$ 13.500,00. Fone: 
3220-8030/ Whats 99104-5445. 
-------------------
Famex imobiliária CRECI J5858 aluga 
sala comercial, localizado na Rua Ca-
ramuru no centro, no ED. Ana Eliza, 
próximo aos correios, área total de 
350m², Sala dois pisos sendo 02 sa-
las, 01 garagem coberta, 02 banhei-
ros. Valor da locação R$ 10.000,00. 
Fone: 3220-8030/ Whats 99104-5445. 

Vende-se loja em área central, com 
toda estrutura de funcionamento, 
com estoque em roupas, presentes, 
artigos de artesanatos, bebidas e 
perfumes em geral. Atendendo seus 
clientes a 8 anos. Aceita como 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
---------------
Famex imobiliária CRECI J5858 vende 
Terreno, localizado no bairro La Salle, 
Rua do Pinhão, com 405m², em local ex-
tremamente calmo e nobre, totalmente 
plano no nível da rua, ideal para cons-
truir sua casa dos sonhos sem gastar 
com aterramento. Valor R$ 165.000,00. 
Fone: 3220-8030/ Whats 99104-5445. 
---------------
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 Voyage 1.6, Trend, 
2012/2013, vermelho, com ar con-
dicionado, direção hidráulica, vidro 
elétrico nas 04 portas, trava, alarme, 
retrovisor elétrico, capo traseiro elé-
trico, som, computador de bordo, 04 
pneus novos. Valor à vista ou finan-
ciado R$ 38.900,00. Troca a combi-
nar. 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 Fiesta 1.0, SE Sedan, 2014, 
com ar condicionado, direção hidráu-
lica, vidro elétrico, trava, alarme e 
som. Valor à vista ou financiado: R$ 
31.000,00. Recebo carro ou moto de 
menor valor, ou troca por carro de 
maior valor até R$ 55.000,00. 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 UNO Vivace, ano 2013, 1.0,  
04 portas, cor branca, com ar quen-
te, limpador e desembaçador trasei-

ro. Valor à vista ou financiado: R$ 
28.500,00. Recebo moto de menor 
valor com partida elétrica, ou troco 
por carro até R$ 55.000,00. 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 Golf 1.6 Sportline, 
2012/2013, cor branca, com ar con-
dicionado digital, direção hidráuli-
ca, vidro elétrico nas 4 portas, tra-
va, alarme, chave canivete, som de 
fábrica, air bag, ABS, jogo de ro-
das, farol de milha, retrovisor elétri-
co, banco com regulagem de altura, 
computador de bordo. Valor à vis-
ta ou financiado: R$ 56.900,00, na 
troca a combinar. Recebo carro ou 
moto de menor valor. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsApp) ou (46) 
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.  
3225-4655. www.bolicarveiculos.blo-
gspot.com.br. Atendemos após as 
18h, nos finais de semana e feriados.

Vendo  quadra esportiva ta-
manho 15x30, grama sinté-
tica, nova. Interessados en-
trar em contato pelo fone whats  
 (46) 9 9984-3044

Vaga para consultor (a) de peças. 
Nossos consultores de peças são 
responsáveis por executar atendi-
mento a clientes internos e externos 
com propósito de realizar venda de 
produtos realizando a manutenção 
dos mesmos através de novos pe-
didos a fabrica ou através de trans-
ferências 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 
diarista, mensalista, auxiliar de co-
zinha, serviços gerais. Com expe-
riência comprovada e referência. 
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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Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como fi nalidade tornar público  as informações a cerca dos atos e 
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer 

medida  adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, 
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
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VISUM SISTEMAS ELETRÔNICOS S/A 
CNPJ Nº 72.164.734/0001-17 

NIRE 41.30007325-2 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA RE-RATIFICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 22 de novembro de 2021, às 9:00 horas, na sede social da Visum Sistemas Eletrônicos 
S/A (“Companhia”), localizada na Rua João Vigano Neto, nº 170, Bloco B, Bairro Núcleo Bom Retiro, Pato Branco, Estado do Paraná, 
CEP 85501-970.  
2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos editais de convocação, na forma do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), em 
razão da presença da única acionista da Companhia. 
3. PRESENÇA: Totalidade dos acionistas da Companhia com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença 
dos Acionistas. 
4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Tulio Henrique Benedito de Lima e secretariado pelo Sr. Celso Satoshi Saito. 
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a re-ratificação da indicação da quantidade de ações da Hi-Mix Eletrônicos S.A, companhia 
fechada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.785.345/0001-02, NIRE 41.3.0008376-2, com sede na Rua João Vigano Neto, nº 170, Sala 
“A”, Bairro Núcleo Bom Retiro, Pato Branco, Estado do Paraná, CEP 85501-970 (“Hi-Mix”) entregues à acionista da Companhia, por 
força da redução de capital social, aprovada e homologada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de novembro de 2021; 
e (ii) a autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações 
aprovadas. 
6. DELIBERAÇÕES: A acionista decidiu, por unanimidade: (i) Aprovar a retificação e ratificação da ata de Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, realizada em 19 de novembro de 2021, devidamente registrada na JUCEPAR sob nº 
20217809308, em sessão de 24 de novembro de 2021, pelo qual ficou consignado, na parte final do item (i), que seriam 
entregues à acionista da Companhia, como resultado da redução de capital por capital excessivo então aprovada, 
37.499.356 (trinta e sete milhões, quatrocentas e noventa e nove mil, trezentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal da Hi-Mix, quando o correto seria consignar que foram entregues à acionista da 
Companhia 32.328.991 (trinta e dois milhões, trezentas e vinte e oito mil, novecentas e noventa e uma) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal da Hi-Mix.  Em razão disso, fica, desde já, retificada a quantidade de ações da Hi-Mix 
entregues à acionista para que se considere o número correto, bem como ficam ratificadas todas as demais deliberações 
ocorridas em referida ata de Assembleia Geral Extraordinária não expressamente alteradas por esta deliberação. (ii) 
autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações 
aprovadas. 
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, 
lavrando-se a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Túlio Henrique Benedito de Lima; 
Secretário: Celso Satoshi Saito; e Acionista: TDC Participações Ltda. representada por seus administradores Tulio Henrique Benedito 
de Lima, Celso Satoshi Saito e Daniel Barbosa Carvalho. Certificados que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio 
Mesa: 
Tulio Henrique B. de Lima - Presidente 
Celso Satoshi Saito – Secretário 
Acionista: 
TDC Participações Ltda 
Jucepar – Certifico o registro em 08/12/2021 sob nº 20218180730 Protocolo: 218180730 de 07/12/2021 cód. de verificação 
12108951756. CNPJ da sede 72164734000117. NIRE: 41300073252. Com efeitos do registro em 08/12/2021. Visum Sistemas 
Eletrônicos S.A 

AVISO DE COBRANÇA 

 

A Unimed Pato Branco, em atendimento ao disposto na Sumula Normativa Nº 28, de 30 /11/2015, 
e artigo 13, inciso II da Lei 9656/98 publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
informa aos contratantes abaixo que até o momento desta publicação, encontram-se abertos em 
nosso sistema os títulos abaixo descritos. Desta forma, visando regularizar a situação conforme 
previsão contratual, solicitamos que no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data desta 
publicação, entre em contato com a Unimed Pato Branco para verificarmos a melhor forma de 
pagamento e regularizarmos a situação. 

 

CONTRATANTE   

CPF 100.115.229-XX 

Nº CONTRATO 118818-0 

CODIGO BENEFICIÁRIO 

187-4239613 

187-4408857 

  

  

  

  

TITULOS VENCIDOS 

2081134-R$315,23 

2092579-R$383,48 

2104164-R$367,73 

  
DIAS EM ABERTO 73 DIAS 

VALOR NOMINAL R$ 1.066,44 

VALOR ATUALIZADO R$ 1.102,56 

      
 

AVISO DE COBRANÇA 

 

A Unimed Pato Branco, em atendimento ao disposto na Sumula Normativa Nº 28, de 30 /11/2015, 
e artigo 13, inciso II da Lei 9656/98 publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
informa aos contratantes abaixo que até o momento desta publicação, encontram-se abertos em 
nosso sistema os títulos abaixo descritos. Desta forma, visando regularizar a situação conforme 
previsão contratual, solicitamos que no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data desta 
publicação, entre em contato com a Unimed Pato Branco para verificarmos a melhor forma de 
pagamento e regularizarmos a situação. 

 

CONTRATANTE   

CPF 100.115.229-XX 

Nº CONTRATO 118818-0 

CODIGO BENEFICIÁRIO 

187-4239613 

187-4408857 

  

  

  

  

TITULOS VENCIDOS 

2081134-R$315,23 

2092579-R$383,48 

2104164-R$367,73 

  
DIAS EM ABERTO 73 DIAS 

VALOR NOMINAL R$ 1.066,44 

VALOR ATUALIZADO R$ 1.102,56 

      
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
             ESTADO DO PARANÁ. 
CNPJ nº 77.778.637/0001-38  Fone: (46) 32321696 
 

LEI MUNICIPAL Nº. 3108/2021, de 06 de dezembro de 2021 
 
Súmula: Dispõe sobre a Política Municipal de incentivo ao patriotismo, através da 
execução dos Hinos Nacional e Municipal, nos estabelecimentos de ensino, em 
competições esportivas e em inaugurações de obras públicas e dá outras 
providências. 
 
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. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 
             ESTADO DO PARANÁ. 
CNPJ nº 77.778.637/0001-38  Fone: (46) 32321696 
 

LEI MUNICIPAL Nº. 3109/2021, de 06 de dezembro de 2021 
 
Súmula: Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 3090/2021, de 21 de setembro de 
2021. 
 
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. 

 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2021 – PROCESSO Nº. 78/2021 

Licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação 

no dia 21/12/2021, às 09h00m, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – 

Clevelândia – PR, na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, através da plataforma do 

COMPRASNET, através do site http://www.comprasgovernamentais.gov.br, o qual tem por 

objeto o: “ Registro de preço para aquisição de materiais de copa e cozinha, utensílios e 

materiais de acondicionamento e embalagem, para fins de atendimento a todas as Secretarias 

Municipais, pelo prazo de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no 

Termo de Referência”,  nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência 

 

OBS: O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet, pelos endereços eletrônicos:  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.clevelandia.pr.gov.br, podendo também 

ser solicitado através do e-mail licitacao@clevelandia.pr.gov.br  

 

Clevelândia, 06 de dezembro de 2021. 

 

 

Marina Carraro Menegusso 

Pregoeira – Portaria n° 283/2021 

  

 

 

 

 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2021 
UASG: 987509 

 
 
 

 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

 
O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação 
no dia 22/12/2021, às 14h, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – 
Clevelândia – PR, na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, através da plataforma do 
COMPRASNET, através do site http://www.comprasgovernamentais.gov.br, o qual tem por objeto: 
“Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada na castração 
de cães, identificação, anestésicos cirúrgicos e medicação pós-cirúrgica em fêmeas 
e machos deste Município, em unidade móvel veterinária (castra móvel), com todas 
as instalações, mobiliários, profissionais e equipamentos necessários, visando a 
redução e a proliferação da população canina, promovendo assim o equilíbrio entre 
o bem estar e a saúde pública; aquisição de microchips para identificação do animal 
e do responsável, medicamentos e materiais para contenção de animais com maus 
tratos, garantindo a segurança do servidor” ,  nas quantidades e especificações 
mencionadas no Termo de Referência. 
 
OBS: O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da internet, pelos endereços eletrônicos:  
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.clevelandia.pr.gov.br, podendo também 
ser solicitado através do e-mail licitacao@clevelandia.pr.gov.br. Mais Informações pelo tel: 
(46)3252-8007. 

 
 

Clevelândia, 08 de dezembro de 2021. 
 
 
 

LUCIA JACINTA PREUSS TONIAL 
PREGOEIRA 

 
 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO N° 304/2021  
Nomeia IMARA LUCIA TRINDADE AIRES para exercer o 
cargo no Departamento de Epidemiologia. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA MARTINS 

LOSI, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, 
DECRETA:  
Art. 1° - Fica nomeada a servidora IMARA LUCIA TRINDADE 

AIRES, portadora do CPF n° 906.559.159-15, para exercer as funções do cargo no Departamento de 
Epidemiologia, Símbolo CC-5, instituído pela Lei Municipal nº 1.484/1997, considerando a alteração da Lei Municipal 
nº 2.567/2016. 

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, 

ESTADO DO PARANÁ, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2021.  
RAFAELA MARTINS LOSI 
      Prefeita Municipal 

 

 

 

 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO Nº 0305/2021 

 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
Excesso de Arrecadação e Anulação no Orçamento de 
2021 do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, 
no valor de R$ 110.000,00 (Cento e Dez mil reais). 

 
A Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente 
autorizado pela Lei Municipal nº 2.738 de 25 de novembro de 2.020.  
 

D E C R E T A 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar ao 
Orçamento Geral do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, para o ano 2021, destinado ao suporte 
das despesas a ser realizada com recursos oriundos de Excesso de Arrecadação e Anulação no valor de 
R$110.000,00 (Cento e dez mil reais), para atender despesas no seguinte órgão e Dotações 
Orçamentárias: 
 
03 – Secretaria Municipal de Administração 
03.01 – Administração S.M.A.G. 
288430000.0.001000 – Amortização e Encargos da Divida Interna – Administração Geral 
3.2.90.21.00 – 000 – Juros Sobre a Divida por Contrato................................................................ 10.500,00 
4.6.90.71.00 – 000 – Principal da Divida Contratual Resgatado...................................................... 5.000,00 
 
10 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
10.01 – Administração R.M.A.R.H. 
185410009.2.031000 – Manutenção do meio Ambiente e Recursos Hídricos 
31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal................................................................... 25.000,00 
3.3.90.39 – 000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica................................................... 32.500,00  
3.3.90.39 – 511 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica................................................... 37.000,00  
Total........................................................................................................................ ....................   110.000,00 
 
 Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão 
utilizados recursos abaixo descritos:  
Anulação 
10 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
10.01 – Administração R.M.A.R.H. 
185410009.2.031000 – Manutenção do meio Ambiente e Recursos Hídricos 
3.3.90.36.00 – 000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física............................................... 18.000,00 
4.4.90.52.00 – 000 - Equipamento e material Permanente............................................................. 55.000,00 
Excesso de Arrecadação 
1.1.1.2.2.01.11 – Taxa Pela Prestação de serviço........................................................................... 37.000,00 
Total............................................................................................................................................   110.000,00 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.   

Gabinete do Prefeito de Clevelândia- Estado do Paraná, 08 de Dezembro de 2021. 
 
 
 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
PREFEITA DE CLEVELÂNDIA 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 

PORTARIA Nº323/2021 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA MARTINS LOSI, no 

uso das atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal;  

RESOLVE: 
 
Art.1º- Designar, sem ônus para o Município, a Servidora Pública Municipal, 

TANIA BOMBASSARO JACOBSEN, matrícula n°, Secretária de Agricultura, para responder 

como Responsável Técnica pela Aplicação do Plano de Trabalho da Cozinha Comunitária de 

Clevelândia. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as 

disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO 
PARANÁ EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 
RAFAELA MARTINS LOSI 

PREFEITA MUNICIPAL 
 

 

 

 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO 
REMUNERADO E NÃO OBRIGATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS, PR – 
EDITAL 01/2021 

XV EDITAL DE CONVOCAÇÃO PSS 01/2021 
ENSINO SUPERIOR 
 Nome RG  Curso Nota 
10° João Vitor Franceschetto 13.555.696-3-SESP/PR Comunicação 

Social  
9,4 

11° Mariza da Luz Cella  14.277.790-8-SESP/PR Psicologia  9,3 
Mariópolis, 08 de Dezembro de 2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO 
MUNICIPAL 
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AVISO DE LICITACÃO DESERTA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 199/2021 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 89/2021 

 
 
O Município de Palmas, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público que o 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 199/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2021 foi aberto no dia 
25 de novembro de 2021, às 09:15hs (horário local), foi declarado “DESETO”, e terá sua 
REABERTURA em 28/12/2021 as 14:00hs. 
 
 
O Edital, seus anexos e o processo na integra estarão disponíveis no site www.pmp.pr.gov.br 
no link do Portal da Transparência, e licitações-e, tel. Contato (46) 3263-7000.  
 
 
OBJETO: Aquisição de veículos com recursos de repasse proveniente de Emendas Parlamentares, 
destinados a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações do edital e seus 
anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmas, 08 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosmos Panayotis Nicolaou 

Prefeito Municipal 

 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
LICITAÇÃO ABERTA PARA AMPLA CONCORRENCIA  

 
 

PROCESSO N° 236/2021 
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021 
 

O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que 
realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 105/2021, 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: 10:15 do dia 22/12/2021; 
 
CREDENCIAMENTO: Sítio eletrônico - BLL COMPRAS: www.bll.org.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. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em avaliação institucional, através de 
abordagem qualitativa, para promover o levantamento de informações sobre aspectos 
fundamentais do processo de aprendizagem, para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com as 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.bll.org.br 
 
 
 

Palmas, 12/11/2021 
 
 

 
Kosmos Panayotis Nicolaou 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E 

CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2006. 
 
 

PROCESSO N° 237/2021 
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021 

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

realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 106/2021, 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 21/12/2021; 
 
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 Kits escolares para utilização dos alunos da educação infantil e ensino 
fundamental e ainda classes especiais, de acordo com as 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.bll.org.br 
 
 
 

Palmas, 12/11/2021 
 
 

 
Kosmos Panayotis Nicolaou 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
 
 

PROCESSO N° 239/2021 
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021 

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

realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 109/2021, 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: 14:15 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. 
 
VALOR MÁXIMO: R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta reais). 

OBJETO: Contratação de instituição de ensino particular profissionalizante, 
especializada no fornecimento de bolsas de estudos incluindo material didático, livros, 
apostilas, uniforme e jaleco de uso laboratorial, de acordo com as 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.bll.org.br 
 
 
 

Palmas, 07/12/2021 
 
 

 
Kosmos Panayotis Nicolaou 

Prefeito Municipal 
 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
 

PROCESSO N° 243/2021 
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021 

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

realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 110/2021, 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: 09:15 do dia 27/12/2021; 
 
CREDENCIAMENTO: Sítio eletrônico - BLL COMPRAS: www.bll.org.br  
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. 
  
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE”. 
 
VALOR MÁXIMO: R$ 194.800,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS 
REAIS). 
 
OBJETO: Contratação de serviços de direito de uso de Software de Gestão Pública para a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com serviços de 
implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção evolutiva, suporte técnico remoto 
e disponibilização de Hospedagem em nuvem, para o Município de Palmas, Paraná, de 
acordo com as 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.bll.org.br 
 
 
 

Palmas, 07/12/2021 
 
 

 
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° 247/2021 
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021 

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

realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 111/2021, 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: 09:15 do dia 28/12/2021; 
 
CREDENCIAMENTO: Sítio eletrônico - BLL COMPRAS: www.bll.org.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$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais). 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Palestras interativas e lúdicas a serem 
realizadas nas escolas rurais e urbanas com tema voltado a Erradicação do Trabalho Infantil e 
Violência Digital/Cyberbulling, e capacitação para profissionais da Educação, de acordo com as 
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.bll.org.br 
 
 
 

Palmas, 07/12/2021 
 
 

 
Kosmos Panayotis Nicolaou 

Prefeito Municipal 
 
 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
178/2019. 

(Pregão Presencial Nº 106/2019 - PMR) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: Polimedici Assessoria e Consultoria em Medicina do Trabalho 
Ltda. 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: Prorrogado por 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 07 de dezembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 
   Renascença, 07 de dezembro de 2021. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 

 1 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSO nº 41/2021 - GP. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
35/2021. MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E A PROPONENTE: Leder e Mafra Ltda – ME, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ nº 10.355.221/0001-36, inscrição estadual nº isento, estabelecida na Rodovia BR 158, n° 11450, 
bairro Nova Espero, CEP 85.501-970, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA. Objeto: contratação de empresa para locação de tendas em estrutura metálica com 
lona náutica, pé direito 3,0m 10 X 10m e 5 x 5m, conforme descrição abaixo: 
LOTE ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR 

UNIT R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 
1 1 13,0 UND Locação de Tenda tipo Pirâmide 

Tamanho 5x5 
400,00 5.200,00 

1 2 8,0 UND Locação de Tenda tipo Pirâmide 
Tamanho 10x10 

1.500,00 12.000,00 

Do Valor: R$ 17.200,00 (Dezessete mil e duzentos reais). Dos Prazos de execução, Vigência: O prazo de execução 
será de até 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período 
caso haja interesse das partes conforme artigo n° 57 da Lei nº 8.666/93. O prazo de vigência será o prazo de 
execução acrescido de 30 (trinta) dias, totalizando assim 90 (noventa dias). Da Alteração de Valor contratual e 
critério de reajuste: O valor do contrato poderá, eventualmente, ser reajustado ou alterado nos termos do artigo n° 
65 da Lei nº 8666/93. Do Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização dos 
serviços, mediante aprovação do Departamento Responsável. Dotação Orçamentária: 11.00 – Departamento de 
Viação e Serviços Urbanos – 11.01 – Divisão de Serviços Rodoviários – 26.782.0023.2.033.000 – Conservação e 
melhoramento de estradas vicinais – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte (000). 
10.00 – Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – 10.01 – Divisão de Agricultura – 20.606.0020.2.031.000 – 
Assistência ao Produtor Rural – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica – Fonte (01000). 03.00 – 
Departamento de Administração – 03.01 – Divisão de Administração Geral – 04.122.0003.2.003.000 – Manutenção 
dos Serviços Administrativos – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte (000). Despesa 
447. Do Gestor do Contrato: José Carlos Stanqueviski. FORO: Comarca de Clevelândia, Estado do Paraná. 
Mariópolis, 08 de Dezembro de 2021. Prefeito Municipal, Mario Eduardo Lopes Paulek. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO Nº 254 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 
Súmula: Conceder férias ao empregado do quadro funcional do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde – CONIMS. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR  
DECRETO Nº 111/2021 – Data: 08/12/2021 Súmula: “Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de 
Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2021”. A publicação na integra, do ato acima, encontra-se disponível 
no seguinte endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp na edição do dia 09/12/2021, respectivamente, conforme 
Decreto Municipal nº 75/2021 de 01/07/2021. 
 
 
 
 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3098/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Perfuribel Poços Artesianos Ltda, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº 04.949.630/0001 – 68. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviço de teste de vazão com equipamentos de bombeamento 
submerso, relatório de teste de vazão e análise físico química e 
microbiológica da água (conforme parâmetros do IAT) com laudo 
emitido por laboratório competente, em Poço Artesiano na comunidade 
de Barra Grande Município de Itapejara D’Oeste, PR, conforme objeto 
do Edital de Dispensa de Licitação Nº 029/2021. 
Valor do Contrato: R$ 6.180,00 (Seis mil, cento e oitenta reais). 
Vigência: De 07 (sete) de Dezembro de 2021 até 07 (sete) de Fevereiro 
de 2022. 
Data do Contrato: 07 (sete) de Dezembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3099/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: F. Zancanaro Terraplenagem Ltda, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº 05.461.328/0001 - 29. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para comercialização de 
CONCRETO USINADO – FCK 20 DCM (bombeado), para aplicação 
e execução da base dos parquinhos infantis que serão instalados no 
Lago Municipal e na Praça do Bairro Guarani no Município de 
Itapejara D’ Oeste – PR, conforme objeto do Edital de Dispensa de 
Licitação Nº 030/2021. 
Valor do Contrato: R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais). 
Vigência: De 07 (sete) de Dezembro de 2021 até 07 (sete) de Fevereiro 
de 2022. 
Data do Contrato: 07 (sete) de Dezembro de 2021. 

 
 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3016/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA ELETRO ZAGONEL LTDA, CNPJ/MF sob o nº 
81.365.223/0001 - 54, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização e instalação de 
luminárias de Led, a serem instaladas nas vias públicas localizadas no Perímetro Urbano do Município de 
Itapejara D’Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico N° 042/2021, Fica alterado o valor 
contratual do Item nº 01, passando de R$ 132.998,72 (Cento e trinta e dois mil, novecentos e noventa e oito 
reais e setenta e dois centavos), para R$ 166.248,40 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito 
reais e quarenta centavos), referente à ampliação de meta na aquisição de mais 47 (quarenta e sete) luminárias 
de LED de 100 W, sendo um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), conforme justificativa do Executivo 
Municipal, parecer contábil e  tudo de acordo com o Art. 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara D’Oeste, 03 (três) de 
dezembro de 2021. 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR  
CONVOCAÇÃO – PROVA TÉCNICA-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE 
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE 
DADOS, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 
DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. 
A Comissão de Avaliação, designada pela Portaria nº 056 de 06 de dezembro de 2021, convoca aos 
interessados para participar da apresentação/demonstração da PROVA TÉCNICA da empresa 
SODES SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, licitante vencedor do Pregão 
Eletrônico nº 83/2021.   
Data: 09/12/2021 (quinta-feira), período da manhã e da tarde. Sendo demonstrado no período da 
manhã o software destinado a Secretaria de Assistência Social e no período da tarde o software 
destinado a Secretaria de Saúde. 
Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de reuniões. 
Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro. 
Coronel Vivida, 08 de dezembro de 2021. Franchy Rech, Presidente da Comissão de Avaliação. 
 
 
 
 

 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2021 

Processo Licitatório nº 164/2021, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo 
parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Buginski de Almeida, Procurador Municipal, declaro inexigível a 
licitação nos termos do “caput” do art. 25, do diploma legal invocado, para o credenciamento da empresa 
M L RAMPON PRÓTESES ODONTOLÓGICOS - ME, inscrita no CNPJ nº 24.573.311/0001-08, para 
confecção de próteses dentárias para atender aos usuários do sus no município de Coronel Vivida. Valor 
total estimado R$ 349.664,16 (trezentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e 
dezesseis centavos). Período da prestação do serviço é de 298 (duzentos e noventa e oito) dias, de 07 de 
dezembro de 2021 a 24 de outubro de 2022. Publique-se. Coronel Vivida, 06 de dezembro de 2021. 
Anderson Manique Barreto, Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2021 

Processo Licitatório nº 165/2021, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8666/93, contendo 
parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Buginski de Almeida, Procurador Municipal, declaro inexigível a 
licitação nos termos do Artigo 25, Inciso I e II, combinada com o Art. 13, Inciso VI, do diploma legal 
invocado, para contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa Editora FTD S.A., pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ: 61.186.490/0001-57, para fornecimento de material didático pedagógico para 
atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino de Coronel Vivida/Pr, a qual 
comercializa de forma exclusiva em todo território nacional pela empresa citada, composto por materiais 
didáticos para alunos, material do professor, serviço de consultoria educacional e pedagógica, cursos de 
capacitação de professores, formação continuada, avaliação e diagnóstico pedagógico  e plataforma 
educacional, em atendimento  à Secretaria Municipal de Educação. Valor total R$ 730.250,00 (setecentos 
e trinta mil duzentos e cinquenta reais). Vigência: De 08 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 
2022. Publique-se. Coronel Vivida, 07 de dezembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito 
 
Aditivo n° 07 - Contrato n° 62/2019 – Pregão Presencial nº 36/2019 - Contratante: Município de Coronel 
Vivida - Contratada: INVIOLAVEL CORONEL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME, CNPJ nº 
05.289.532/0001-04. Considerando o pedido do Secretário de Administração e Fazenda, mediante 
memorando nº 133/2021, expedido pelo Sr. Carlos Lopes, fica instalado mais um ponto de 
monitoramento, na Sala do Departamento de Patrimônio e Prestação de Contas – Praça Angelo 
Mezzomo.  Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 02 de dezembro de 2021. 
Anderson Manique Barreto, Prefeito. 

 
 
 

 

 
 

 

 
Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná 
Fone: (46) 3232-8300 – e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTA DO PARANÁ 
LEI Nº 3106, de 22 de novembro de 2021. Súmula: Autoriza a criação e 
denominação do Loteamento Antônio Schiavini. 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 – PR 

CONTRATO n° 99/2021 – Pregão Eletrônico nº 77/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida. 
Contratada: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI, CNPJ nº 21.344.856/0001-54. Objeto: 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. Valor total: R$ 
153.000,00. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 06 de dezembro de 2021. Anderson Manique 
Barreto, Prefeito. 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2021 

HOMOLOGAÇÃO 

 
                PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR. 

                          
 

 
                                             
                                              DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO    

1 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº61/2021 

 
 

O município de Honório Serpa, por intermédio do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio 
designados pela Portaria nº 20/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço por Item,  em 
sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília- DF) do dia 21 de 
Dezembro de 2021, através do site www.comprasnet.gov.br , destinado   a aquisição de 
equipamentos agrícolas, conforme termo de referencia que é parte integrante deste 
edital, para todos os fins e efeitos., nos termos da Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Federal 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima citado ou no 
site www.honorioserpa.pr.gov.br ,informações complementares podem ser obtidas pelo e-
mail licitaçãopmhonorioserpa@gmail.com ou pelo telefone 0(46)3245-1130. 

 
 

Honório Serpa, 08 de Dezembro  de 2021. 
 

Lucio Diego Guerra 
Pregoeiro 

 
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO –  EDITAL Nº 052/2021 PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO – PSS 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;Considerando a abertura do Processo Seletivo Simplificado para os Empregos Públicos 

temporários através do Edital nº 048/2021; Divulga a nota da prova de títulos e a respectiva 

classificação:Classificação dos candidatos conforme pontuação: 

CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL 20H 

CLASSIFI 
CAÇÃO NOME NOTA EXP. 
1º Fernanda De Castro Cancia 100 
2º João Paulo Odorizzi 51 
3º Angela Hoppen 25 
4º Murilo Parzianello Dos Santos 13 
5º Renata Clazzer 10 
Obs.: Conforme critérios de desempate estabelecidos no item 11 do edital 048/2021, em caso de 
igualdade de pontuação terá preferência o candidato que:- Obtiver maior pontuação no quesito 
experiência profissional;- Possuir maior idade.II)  O prazo para interposição de recurso contra 
a classificação será de um dia útil após a publicação deste edital.Gabinete do Prefeito de Pato 

Branco, Estado do Paraná, em 07 de dezembro de 2021. 

Robson Cantu - Prefeito Municipal 

 

 
 

 
  

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
EDITAL Nº 002/2021 - PROCON PATO BRANCO 

PROGRAMA “EMPRESA AMIGA DO CONSUMIDOR PATO-BRANQUENSE” – 2022 
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES  

De acordo com o Decreto Municipal nº 9.030 de 07 de outubro de 2021, Edital 001/2021 - Procon Pato 
Branco - item 07, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor de Pato Branco – PROCON 
PATO BRANCO, localizado na Rua Araribóia, 185, Centro, Pato Branco PR, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Municipal nº 2.120 de 28 de dezembro de 2021,  torna público, para 
conhecimento dos interessados,  RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS, no 
Programa “EMPRESA AMIGA DO CONSUMIDOR PATO-BRANQUENSE” – 2022.  
INSCRIÇÕES DEFERIDAS 
ACCO E CATTANEO LTDA. ME CNPJ 02.485.010/0001-90 
ALMEIDA & LORA LINHA INFANTIL LTDA. ME CNPJ 24.440.549/0001-65 
AMPERNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. CNPJ 42.109.027/0013-09 
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NAC CNPJ 78.072.774/0001-15 
DROGARIAS ULTRA POPULAR PATO BRANCO  CNPJ 40.918.330/0001-85 
ELETRONICA MARIELI LTDA.  CNPJ 78.331.089/0001-66 
FARMÁCIAS BRAVA LTDA. CNPJ 09.597.446/0002-09 
FARMÁCIAS BRAVA LTDA. CNPJ 09.597.446/0024-06 
FARMÁCIAS BRAVA LTDA. CNPJ 09.597.446/0003-81 
FARMÁCIAS BRAVA LTDA. CNPJ 09.597.446/0011-91 
FOSTER E CARARO COMÉRCIO DE MEDICAM CNPJ 01.756.359/0001-56 
ITAIPU MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. CNPJ 75.956.532/0001-04 
MARINES DAGIOS GARBIN EPP CNPJ 24.477.855/0001-76 
NELVO ODY EPP CNPJ 27.423.057/0001-50 
PARANÁ PLÁSTICOS LTDA. CNPJ 79.845.566/0001-74 
PATO BRANCO COM DE CHOCOLATES LTDA. CNPJ 14.361.272/0001-21 
POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA CNPJ 02.896.924/0001-43 
SALZ DO BRASIL LTDA. CNPJ 24.698.620/0001-04 
SANTA HELENA SHOW DE CHOCOLATES LTDA. CNPJ 23.287.043/0001-03 
SLONSKI E CIA LTDA. CNPJ 79.846.275/0001-09 
SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A. CNPJ 77.883.320/0032-68 
SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A. CNPJ 77.883.320/0027-09 
ZANCANARO COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA. CNPJ 39.297.995/0001-30 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 
COMERCIAL PATO BRANCO LTDA. CNPJ 79.851.291/0001-81 
JOSÉ MORAES E CIA LTDA. CNPJ 02.956.008/0001-51 
MARIA APARECIDA ROSA DAMASCENO CNPJ 19.988.228/0001-60 
ULISSES PIVA JR COSMETICOS ME CNPJ 18.174.571/0001-08 
SP FASHION CONFECÇÕES EIRELI CNPJ 13.256.440/0001-56 
De acordo o o item 7.2 do Edital 001/2021-Procon Pato Branco, o estabelecimento que tiver sua 
inscrição indeferida, poderá, no período de 10/12/2021 à 20/12/2021 apresentar recurso em relação 
ao indeferimento.  

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021. 
ELAINE DIAS MENEGOLA 

Diretora do PROCON PATO BRANCO 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO  
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO Nº 29/2021 

PARTES  - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO  
- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER - GAMA 

OBJETO Uso de espaço no Aeroporto Regional Professor Juvenal Loureiro Cardoso 
pela Associação dos Amigos de Prevenção do Câncer - GAMA, no Terminal 
de Passageiros do aeroporto, localizado na Rua José Leonardi, nº 1080, 
com área total de 5m².  

VIGÊNCIA 31 de dezembro de 2022 
FORO Comarca de Pato Branco - PR 
Pato Branco, 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
 

Lei n. 2755/2021 
 

SÚMULA: Institui a Campanha “Comprar em Clevelândia dá 
Prêmios”, no âmbito do Município de Clevelândia e dá outras 
providências. 

 
A Câmara Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeita sanciono a 
seguinte: 
 

LEI: 
 

Art. 1º Fica instituída a campanha “Comprar em Clevelândia dá Prêmios”, no âmbito 
do Município de Clevelândia. 

 
Art. 2º Os objetivos da campanha “Comprar em Clevelândia dá Prêmios” são: 

I. Incentivar a população Clevelândense a adquirir produtos e contratar serviços junto 
ao comércio e fornecedores sediados no Município de Clevelândia; 

II. Promover a Educação Fiscal, conscientizando a população quanto à função 
socioeconômica dos tributos e sua conversão em benefícios para a sociedade; 

III. Estimular a emissão de documentos fiscais (notas fiscais e cupons fiscais) 
visando aumentar o índice de participação no retorno do ICMS e a arrecadação 
de receita própria de Imposto sobre Serviços; 

IV. Combater a sonegação fiscal e conscientizar o cidadão Clevelândense, 
criar o hábito de exigir a emissão de documentos fiscais nos atos de compra de 
bens e serviços. 

V. Premiar os consumidores e usuários de serviços que adquirem produtos 
ou contratam serviços junto ao comércio e fornecedores locais no Município de 
Clevelândia,  

VI.  Premiar com isenções de IPTU a Lojas e Residências por ornamentação 
nas datas festivas, como por exemplo a Pascoa ou Natal, as quais serão 
escolhidas por votação popular. 

 
Art. 3º Para atingir os objetivos desta Lei fica o Poder Executivo autorizado a, 

anualmente, promover a campanha “Comprar em Clevelândia dá Prêmios”, mediante 
sorteios de prêmios. 

 
Parágrafo único. As regras das campanhas e os prêmios a serem sorteados 

serão definidos anualmente, por ato próprio do Chefe do Poder Executivo onde definira os 
valores, data dos sorteios e premiação objeto da presente lei. 

 
Art. 4º Para atender as despesas decorrentes desta Lei, no corrente 

exercício, fica o Poder Executivo do Município autorizado a suplementar o Orçamento 
Geral por anulação, no valor total de                    R$ 100.000,00 (cento mil reais) 
ultilizando- se de recursos livres, Alterando as seguintes leis por meio desta autoriazação: 

  
I. O Executivo Municipal a efetuar a abertura de credito adicional Especial no PPA 2018-

2021 Lei nº 2646/2017, ALTERADA PELA LEI 2736/2020. 
II. O Executivo Municipal a efetuar a abertura de credito adicional Especial no LDO 2021 

Lei nº 2737/2020. 
III. A abrir no orçamento-programa do Município de CLEVELÂNDIA, para o exercício de 

2021, um crédito adicional ESPECIAL no valor de 100.000,00 (cento mil reais), 
conforme rubrica orçamentaria abaixo descrita: 

 
09 – Secretaria Municipal de Indústria e Comercio 
09.01 – Administração S.M.I. C 
226620034.2.030000 – Incentivo a Indústria, Comercio, Turismo e Serviços. 
3.3.90.31 – 000 – Premiação Cultural, Artisticas, Cientifica e Desportivas e 

Outras................................................................................................. 100.000,00 
 

Art. 5º Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto no Art. 4º, de 
acordo com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os provenientes 
da anulação parcial da seguinte dotação orçamentáriala Lei Orçamentaria Anual LOA nº 
2738/2020: 
 
09 – Secretaria Municipal de Indústria e Comercio 
09.01 – Administração S.M.I.C 
226620034.2.030000 – Incetivo a Indústria, Comercio, Turismo e Serviços. 
4.4.90.61 – 000 – Aquisição de Imoveis............................................. 100.000,00 
 

Art. 6º Para os exercícios subsequentes, o Poder Executivo incluirá na Lei 
Orçamentária Anual os recursos necessários à realização das campanhas, observados as 
disponibilidades orçamentárias e financeiras. 

 
 Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Clevelândia- Pr, 19 de novembro de 2021. 

 

RAFAELA MARTINS LOSI 
PREFEITA DE CLEVELANDIA 
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