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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Depatran realiza testes 
em semáforos

Nesta semana, o Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco (Depatran) iniciou uma 
série de testes nos semáforos da rua Pedro Ramires de Melo, nos cruzamentos com a rua 

Paraná e avenida Brasil. Avaliações estão sendo feitas no sistema luminoso. PÁG. 3

Concurso 
de vitrines 
em Itapejara 
D’Oeste 
movimenta 
comércio local
Ação tem objetivo de 
incentivar comerciantes 
locais e auxiliar no 
desenvolvimento da 
economia do município, 
que, assim como em outros 
locais, foi bastante afetado 
pela pandemia de covid-19. 
A votação do concurso, que 
ocorre de forma impressa, 
já está aberta e segue até 
dia 22 deste mês. Além da 
decoração do concurso, 
pontos públicos foram 
ornamentados. PÁG. 7

André Machado
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Comissão 
Processante 
realiza nova 
etapa de 
oitivas do 
Caso Cantu
Na quinta-feira (2) foram 
ouvidas sete pessoas, 
inclusive o prefeito Robson 
Cantu (PSD) que precisou 
depor novamente. A 
Comissão tem o prazo 
legal para exaurir as 
investigações até o dia 19 
de janeiro de 2022. PÁG. 2

Pato Branco terá 
megavacinação 
no sábado PÁG. 4

Assaltantes 
abandonam 
camionete 
roubada na 
região PÁG. 14

Muito além das 
pandemias
Especialidade médica que 
protagonizou os últimos 
dois anos, a infectologia vai 
muito além de controlar 
doenças capazes de dizimar 
a população. CADERNO
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Assessoria
Foi aprovado na Comis-

são de Seguridade Social e 
Família, nessa quarta-feira 
(1º), o PL 6524/2019, de 
autoria da deputada Lean-
dre Dal Ponte, que institui 
o Sistema Nacional de Infor-
mações da Primeira Infância 
(SNIPI). As deputadas fede-
rais Carmen Zanotto, Danie-
la Do Waguinho e Aline Gur-
gel são coautoras do PL.

O Projeto de Lei tem 
como objetivo sistematizar e 
dar amplo acesso às informa-
ções e aos indicadores das po-
líticas públicas direcionadas 
às crianças de até seis anos 
de idade, período correspon-
dente à Primeira Infância.

“A ideia é visualizar, a 
partir dos orçamentos pú-
blicos, os recursos destina-
dos para ações de proteção 
e desenvolvimento da crian-
ça pequena. Ter instrumen-
tos que permitam verificar, 
em suma, como e se os com-

promissos políticos assumi-
dos em prol da primeira in-
fância se traduzem, de fato, 
em iniciativas e em valores 
orçamentários que financia-
rão a ação governamental”, 

defende Leandre.
A proposta segue agora 

para ser analisada pela Co-
missão de Finanças e Tribu-
tação da Câmara dos Depu-
tados do Brasil.

AssessoriA

Projeto que institui Sistema 
Nacional de Informações da 
Primeira Infância é aprovado

A proposta da deputada segue agora para ser analisada pela 
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados

Senado aprova 
PEC dos 
Precatórios, que 
retorna à Câmara
Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, por 
61 votos a favor, 10 contra e 1 absten-
ção, na quinta-feira (2), a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 23/2021. 
A PEC dos Precatórios, como ficou co-
nhecida, abre no Orçamento da União 
de 2022 um espaço fiscal estimado em 
R$ 106 bilhões para bancar R$ 400 
mensais aos beneficiários do Auxílio 
Brasil — programa de transferência de 
renda sucessor do Bolsa Família — por 
meio da mudança da fórmula de cálculo 
do teto de gastos imposto pela Emenda 
Constitucional 95, de 2016, e da cria-
ção de um subteto para o pagamento de 
precatórios, as dívidas da União e dos 
entes federativos oriundas de sentenças 
judiciais definitivas. A proposta retorna 
à Câmara dos Deputados.

Na sessão dessa quinta-feira, o re-
lator da PEC, senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), líder do governo no 
Senado, fez a leitura da última versão de 
seu parecer, que incorporou várias su-
gestões dos senadores. 

Entre elas, ressaltou a inclusão na 
Constituição de um dispositivo asse-
gurando que “todo brasileiro em situ-
ação de vulnerabilidade social terá di-
reito a uma renda básica familiar”. A 
“perenização” desse tipo de progra-
ma foi uma das maiores preocupa-
ções dos senadores durante a discus-
são da PEC.

Assessoria
Na quinta-feira (2), a Comissão Proces-

sante (CP) da Câmara Municipal de Pato 
Branco reuniu-se para realizar nova etapa 
das oitivas que têm o intuito de apurar su-
posta infração político-administrativa, co-
metida pelo prefeito de Pato Branco, Rob-
son Cantu (PSD).

Na parte da manhã foram ouvidos Pau-
liano Dlugoss, Werner Ildon Gerhardt e Au-
gustinho Rossi; e na parte da tarde foram 
ouvidos Ivano Carniel, Luis Antonio Alves 
de Matos, Thais Fernanda Nunes e o prefei-
to Robson Cantu. Heber Sutili também es-
tava agendado para as oitivas desta quinta-
-feira, pela manhã, mas informou que estava 
com problemas de saúde e que não poderia 
estar presente.

O presidente da Comissão, vereador 
Dirceu Boaretto (Podemos), disse que o 
mesmo entrou em contato, novamente, no 
período da tarde, comunicando que con-
tinuava com problemas de saúde, tendo 
sido necessário buscar atendimento mé-
dico, e solicitando a dispensa de seu de-
poimento da CP, alegando que não tem 
conhecimento de nada a acrescentar aos 
depoimentos já prestados pelas demais 
testemunhas.

Com isso, os membros da Comissão de-
cidiram por solicitar que Sutili protocole, 
junto ao Departamento Legislativo da Câ-
mara de Vereadores, o atestado médico, 
bem como, o pedido de dispensa de sua oiti-
va, na Comissão Processante. Após a chega-
da da documentação, a Comissão se reunirá 

e decidirá sobre o pedido.

Cantu depõe novamente
Ainda sobre a oitiva de Robson Cantu, 

que já havia dado seu testemunho em 23 
de novembro e não estava, em um primei-
ro momento, agendada para hoje, o procu-
rador jurídico da Casa, Luciano Beltrame, 
explicou que como “precaução processu-
al”, comparando-se com o processo pe-
nal e respeitando o Decreto-Lei nº 201, de 
1967, o denunciado deve ser ouvido sem-
pre por último de todas as oitivas, motivo 
pelo qual foi convidado a prestar seu depoi-
mento, novamente.

Novos trâmites
De acordo com Boaretto, pelos ritos do 

Decreto-Lei nº 201, de 1967, encerrada a 
instrução do processo, será aberto o prazo 
de cinco dias para que o denunciado apre-
sente suas razões. Em seguida a Comissão 
fará análise de todo o processo e emitirá 
o relatório final, o qual será protocolado 
junto ao Departamento Legislativo da Câ-
mara de Vereadores e caberá ao presiden-

te da Casa de Leis marcar a data da sessão 
de julgamento.

Sobre o processo até o momento, Boa-
retto explicou que a Comissão tem o prazo 
legal para exaurir as investigações até o dia 
19 de janeiro de 2022 e que, “em suma, os 
trabalhos da Comissão continuam transcor-
rendo com muita seriedade, imparcialidade 
e transparência”.

Composição
A Comissão Processante (CP), cuja com-

posição conta com o presidente, vereador 
Dirceu Boaretto (Podemos); a relatora, vere-
adora Thania Caminski (DEM); e o membro, 
vereador Rafael Celestrin (PSD), foi forma-
da em virtude de formalização de denún-
cias, junto à Câmara de Vereadores de Pato 
Branco, pedindo providências, após o episó-
dio envolvendo a divulgação de vídeo, en-
caminhado anonimamente aos vereadores e 
veículos de imprensa, acerca de conversas, 
supostamente ocorridas no Gabinete Muni-
cipal, entre o vereador Januário Koslinski 
(PSDB), o prefeito Robson Cantu e demais 
participantes.

Comissão Processante realiza nova 
etapa das oitivas do Caso Cantu

 AssessoriA

A Comissão tem o prazo legal para exaurir as investigações até o dia 19 de janeiro de 2022
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Vitalidade econômica
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou a redu-

ção do desemprego no Paraná. A taxa ficou em 8% no trimestre 
encerrado em setembro, bem abaixo da média nacional, que foi 
de 12,6%. “A redução da taxa de desemprego reflete a vitalidade 
da economia do Paraná”, disse ao considerar ainda que o índice 
é igual ao do primeiro trimestre de 2020, no início da pandemia. 
Na avaliação de Romanelli, além da força e da diversidade eco-
nômica, a queda do desemprego no Paraná também acontece 
pela excelência do plano estadual de vacinação.

Saldo positivo
Dos 399 municípios paranaenses, 264 apresentaram saldo 

positivo na geração de emprego, o equivalente a 66,2% do to-
tal de municípios do Estado. Os principais geradores de empre-
go no período foram Curitiba (3.645), Maringá (1.064), Londrina 
(959), Foz do Iguaçu (745), Cascavel (563), Toledo (482), Pinhais 
(409), São José dos Pinhais (404), Matelândia (341) e Guarapuava 
(328). Dentre os demais municípios, 17 tiveram saldo zero e ou-
tros 118 apresentaram saldo negativo.

Geração de emprego
O secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Le-

prevost, ressalta que os números demonstram um alinhamen-
to exemplar entre o Governo do Estado e o setor privado para 
promover políticas de geração de emprego. “Nossa gestão está 
comprometida em gerar mais oportunidades. De um lado fo-
mentamos a criação de novas vagas através de diferentes ini-
ciativas. De outro, fazemos a ponte com a empresa através das 
agências do trabalhador. Assim, movimentamos a economia do 
nosso Estado”, afirmou.

Passaporte sanitário
O deputado federal Luciano Ducci (PSB) apresentou proje-

to de lei que obriga a comprovação da vacinação completa con-
tra a Covid-19 para a entrada no Brasil. De acordo com o texto, 
a medida vale para brasileiros e estrangeiros vindos do exterior 
por fronteiras aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas. A propos-
ta de Ducci sugere que a obrigatoriedade do passaporte sanitá-
rio seja mantida até que a Organização Mundial da Saúde decla-
re o fim da emergência sanitária.

Nova Ferroeste
Iniciou nesta quarta-feira (1º), a sondagem de mercado com 

empresas interessadas em conhecer um pouco mais sobre o pro-
jeto da Nova Ferroeste. Serão seis dias de reuniões virtuais com 
20 empresas, entre as maiores operadoras de ferrovias do mun-
do, além de grandes fundos financiadores. O investimento na 
Nova Ferroeste é estimado em R$ 29,4 bilhões. O vencedor do 
leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), programado para o 
segundo trimestre de 2022, vai executar a obra e explorar o em-
preendimento por 70 anos. A Nova Ferroeste deve se tornar o se-
gundo maior corredor de grãos e contêineres do País, atenden-
do o transporte principalmente de soja e proteína animal.

13º salário
De acordo com o levantamento do Departamento Intersin-

dical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), os paga-
mentos do 13º salário de 2021 devem injetar mais de R$ 8,3 bi-
lhões na economia do Paraná. A primeira parcela venceu nesta 
terça-feira (30). A próxima parcela chega até o dia 20 de dezem-
bro. Conforme o departamento, mais de 2,5 milhões de pessoas 
vão receber a gratificação.

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Nesta semana, o De-
partamento Municipal de 
Trânsito de Pato Branco 
(Depatran) iniciou uma sé-
rie de testes em alguns se-
máforos. Inicialmente, a 
avaliação vinha ocorren-
do no cruzamento das ruas 
Paraná, com Pedro Rami-
res de Melo, contudo, na 
tarde dessa quinta-feira 
(2), também foi incluso o 
cruzamento da Pedro Ra-
mires de Melo com a ave-
nida Brasil.

Segundo Francieli Ca-
tusso Tamagno, chefe do 
Depatran, o trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
não interfere diretamen-
te na rotina dos motoristas, 
uma vez que está sendo ava-
liado situações de luminosi-
dade dos equipamentos.

Na prática, motoristas 
e pedestres passam a notar 
nos semáforos nestas duas 
intersecções, que os sinais 
de foco gradativo (aqueles 
que a luz vai se apagando), 
deixaram de existir.

Conforme Francieli se 
trata de uma avaliação para 

adequação a uma postura 
que vem sendo observada 
no trânsito em geral. “Os se-
máforos gradativos não es-
tão sendo mais usados em 
nenhuma cidade do país”, 
pontuou a chefe do Depa-
tran, relatando que modelos 
que no passado foram am-
plamente difundidos como 
o ‘T’, que pode ser obser-
vado em alguns pontos de 
Pato Branco estão sendo uti-
lizados assim, como o mode-
lo ‘I’.

Para Francieli a retira-

da do gradativo nos semáfo-
ros instalados em Pato Bran-
co, — como são os casos dos 
dois pontos em teste —, não 
gera impacto aos conduto-
res e pedestres.

Ela também faz a ressal-
va de que, como deixa de ha-
ver o registro por exemplo 
do fim do vermelho, e pro-
ximidade do verde, evita-se 
que condutores avancem a 
faixa de retenção, de pedes-
tres e até mesmo o cruza-
mento por saberem que na 
outra via, o semáforo está 

indicando.
Por se tratar de um mo-

mento de avaliação, Fran-
cieli diz que somente os dois 
cruzamentos passam a ter 
esse comportamento, con-
tudo, ela afirma que “gra-
dativamente vamos vendo 
a evolução deste teste e mu-
dando os demais.”

Sincronismo 
Apontado como essen-

cial para fluidez do trânsito 
o sistema de sincronia dos 
semáforos de Pato Branco 
não está vigorando.

Fato que leva em de-
terminados momentos de 
maior intensidade do flu-
xo de veículos, gerar um 
‘nó’ em determinados cruza-
mentos.

Francieli destaca que a 
previsão para o sincronis-
mo dos semáforos é o iní-
cio de 2022. “Por mais que 
seja feita dispensa de licita-
ção, tem todo um processo 
burocrático que precisa ser 
seguido”, comentou. 

Mudanças na 
área do Estar

Como o Diário do Sudo-
este divulgou no início de 
novembro, entraram em vi-
gor no último dia 25, novas 
medidas no trânsito de Pato 
Branco, dentre elas a fisca-
lização do estacionamento 
adequado dentro dos qua-
drantes demarcados nas 
vias.

Também passou a vi-
gorar novas delimitações 
de vagas carga e descarga, 
que tem essa finalidade das 
6h ás 20h, não mais sendo 
permitido o uso dos demais 
motoristas, com a ressalva 
de que somente é permiti-
do desde que carregando ou 
descarregando algo e comu-
nicando o agente de trânsito 
das imediações.

Bem como, já está em 
vigor a medida que esta-
belece novo tempo de per-
manência na área do Esta-
cionamento Regulamentar 
(Estar).

Depatran testa mudanças nos 
semáforos de Pato Branco

Testes estão sendo feitos nos cruzamentos da rua Pedro Ramires de Melo, com Paraná e avenida Brasil
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•	 Auxiliar	de	linha	de	produção	
																				(indústria	de	embalagens	plásticas)
•	 Ajudante	de	motorista
•	 Assistente	administrativo
•	 Auxiliar	administrativo
•	 Auxiliar	de	biblioteca
•	 Auxiliar	de	pessoal
•	 Atendente	de	lojas
•	 Carpinteiro
•	 Entregador	de	gás
•	 Eletricista
•	 Operador	de	vendas
•	 Pedreiro
•	 Servente	de	limpeza
•	 Servente	de	pedreiro
•	 Soldador
•	 Zeladora

Assessoria	
A Administração Mu-

nicipal de Pato Branco, por 
meio da Secretaria de Agri-
cultura, realizou na nesta 
quinta-feira (2), uma capaci-
tação com diretores das As-
sociações e Cooperativas de 
agricultores do município.

A conversa, que contou 
com a parceria do Sindica-
to Rural, Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, Senar e 
Faep, foi coordenada pela 
secretária executiva do Sin-
dicato Rural de Pato Branco, 
Clemilda Dala Costa e tam-
bém pela professora Rosane 
Marta Frigotto, que abordou 
o tema “Ações Participativas 
e Comportamento no Asso-
ciativismo Rural”.

Ainda, foram repas-
sadas informações sobre 
como a diretoria de uma as-

sociação deve atuar dentro 
de uma organização, além 
de conhecer os direitos e 
deveres junto com a comu-
nidade que representa. 

“Um momento para ad-

quirir conhecimentos téc-
nicos, pois quando uma as-
sociação está organizada há 
possibilidade de buscar re-
cursos através de projetos 
disponibilizados pelo gover-

no Federal, Estadual e Mu-
nicipal para o desenvolvi-
mento e fortalecimento da 
agricultura”, frisa a secretá-
ria de Agricultura, Vanessa 
Zanon, sobre o evento.

Secretaria	de	Agricultura	realiza	capacitação	com	
associações	e	cooperativas	de	agricultores

AssessoriA PMPB

Capacitação	ocorreu	na	Sociedade	Rural

Assessoria	
A Secretaria de Saúde 

de Pato Branco realiza neste 
sábado (4), uma mega ação 
de repescagem de vacinação 
contra a covid-19 no drive-
-trhu do Parque de Exposi-
ções. O objetivo é garantir 
que todas as pessoas que 
ainda não tenham recebido 
a primeira e segunda dose 
sejam imunizadas. Também 
haverá aplicação de dose 
de reforço em pessoas que 
completaram o esquema va-
cinal até o dia 10 de julho.

A vacinação será das 
7h às 10h. Diante do apare-
cimento de novas cepas do 
coronavírus, a coordenado-
ra do Programa Municipal 
de Imunização, Emanoeli 
Stein, reforçou a necessida-
de da população buscar a 
imunização, uma vez que as 
tecnologias delas permitem 
combater o agravo da do-
ença. “Teremos todos os la-
boratórios disponíveis neste 
sábado. A gente precisa que 
as pessoas que estão com 
sua dose em atraso procu-
rem este serviço para reali-
zar a vacinação”, frisou.

Ação
Neste sábado, a primei-

ra dose será destinada a to-
das as pessoas a partir dos 
12 anos que, por algum mo-
tivo, ainda não tenham rece-
bido a vacina. 

Também estarão dispo-
níveis as vacinas de todos 
os laboratórios para aplica-
ção da segunda dose e con-

clusão do esquema vacinal. 
Caso alguém tenha perdi-
do a sua data, deverá apre-
sentar a carteira de vacina 
para que as equipes identi-
fiquem o laboratório e apli-
quem a dose, garantindo a 
imunização. 

Já a dose de reforço 
será destinada à popula-
ção em geral que comple-
tou o esquema vacinal até 
o dia 10 de julho. Pessoas 
que receberam a dose úni-
ca da Janssen e que nes-
te momento sejam mulhe-
res grávidas, puérperas ou 
imunossuprimidas também 
receberão a dose de refor-
ço da Pfizer. Para mulheres 
grávidas ou puérperas, o in-
tervalo da última vacinação 
deve ser de dois meses. Já 
em pessoas imunossuprimi-
das, 28 dias. 

Demais pessoas que re-
ceberam a dose única da 
Janssen deverão aguardar a 
chegada de doses do labora-
tório da Janssen.

Todas as pessoas deve-
rão apresentar documento 
pessoal (RG e CPF), carteira 
de vacina e comprovante de 
residência. Menores de ida-
de deverão, obrigatóriamen-
te, estar acompanhados de 
responsável. 

Segundo o último vaci-
nômetro, com dados até o 
sábado, dia 27 de outubro, 
Pato Branco possui 87,95% 
de pessoas vacinadas com a 
primeira dose, 68,45% com 
a segunda dose ou dose úni-
ca e 8,7% vacinadas com a 

dose de reforço.

Reforço
Esta semana a Secreta-

ria de Saúde de Pato Bran-
co também anunciou que 
iniciará a aplicação da dose 
de reforço em mulheres grá-
vidas, puérperas e pessoas 
imunossuprimidas que rece-
beram a vacina da Janssen. 

Estes grupos serão 

imunizados com a vacina 
do laboratório Pfizer, res-
peitando o cronograma es-
tabelecido.

No caso de mulheres 
grávidas ou puérperas, o 
reforço será aplicado para 
quem recebeu a primeira 
dose há, no mínimo, dois 
meses.

Em se tratando de pes-
soas imunossuprimidas, 

será respeitada o intervalo 
de no mínimo 28 dias. Nes-
tes casos, a dose será regis-
trada como Dose Adicional.

Tanto mulheres grávi-
das, puérperas e pessoas 
imunossuprimidas que te-
nham completado os dias de 
intervalo citados para cada 
grupo específico já podem 
receber a dose de reforço 
da Pfizer em qualquer ação 

para dose de reforço anun-
ciada pelo município. 

Já pessoas acima dos 
18 anos vacinadas com a 
dose única da Janssen re-
ceberão a segunda dose do 
mesmo laboratório. A Se-
cretaria de Saúde aguar-
da a chegada das vacinas 
deste laboratório para ini-
ciar a imunização deste 
grupo.

Pato Branco Imunizada: terá 
megavacinação no sábado

DivulgAção PMPB

Megavacincação	será	das	7h	às	10h
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Em Coronel Vivida, o 
campus avançado do Ins-
tituto Federal do Paraná 
(IFPR) passará por mudan-
ças de tipologia, o que dará 
uma capacidade maior de 
atendimento de alunos e de 
oferta de cursos.

Hoje o campus con-
ta com cursos técnicos in-
tegrados, técnicos sub-
sequentes, superiores, 
pós-graduação, educação a 
distância e formação conti-
nuada a distância.  

Em Coronel Vivida são 
ofertados os cursos de técni-
co em cooperativismo, técni-
co de administração, técnico 
em Logística ‒ modalidade 
educação a distância, técnico 
em serviços públicos ‒ Mo-
dalidade educação a distân-
cia e técnico em seguran-
ça do trabalho ‒ modalidade 
educação a distância.

Processo seletivo 
aberto

Na quarta-feira (1º), o 
campus abriu as inscrições 
para o Processo Seletivo 
2022, que seguem até o dia 

20 de janeiro de 2022.
Interessados em cursar 

o Ensino Médio Integrado 
aos cursos técnico em Ad-
ministração e Cooperativis-
mo no IFPR de Coronel Vi-
vida podem realizar sua 
inscrição de maneira gratui-
ta pela internet.

O processo seletivo não 
terá prova nesta edição. 
Devido a pandemia de co-
vid-19, os inscritos partici-
parão de um sorteio públi-
co, que ocorrerá no dia 2 de 
fevereiro e será transmitido 
ao vivo pelas redes sociais 
do campus.

Assessoria
Na terça-feira (30), a Secretaria de Desenvolvimen-

to Econômico Ciência e Tecnologia e Inovação de Palmas, 
através da Aceleradora Palmas Global, realizou 2º Pitch 
Day.

O objetivo do evento foi apresentar ideias de peque-
nos empreendedores da área tecnológica para possíveis 
investidores do agronegócio e selecionar um dos projetos 
para participar do programa de aceleração.

O 2º Pitch Day contou com a presença de quatro 
startups, e teve como vencedora, a Rise Go do municí-
pio de Pato Branco, a qual apresentou seu projeto para 
a área do leite.

O evento contou com a presença do prefeito   Kos-
mos Panayotis Nicolaou, do vice-prefeito Bruno Goldoni, 
agricultores, cooperativas e agropecuárias do município, 
representantes da incubadora da Secretaria municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco, professo-
res do Instituto Federal do Paraná, e a equipe do Sebrae 
e do Senai.

Participaram como banca técnica do evento, o pro-
fessor de Agronomia do IFPR Bruno Rógora, o agricultor 
Ricardo Bordin e o secretário de agricultura da prefeitura 
municipal, Luis Eduardo De Araújo.

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

Hoje (3), 243 alunos de 
16 turmas da rede munici-
pal de ensino de São João 
estão participando da Pri-
meira Feira Municipal do 
Jepp.

O evento faz parte da 
última etapa do projeto Jo-
vens Empreendedores Pri-
meiros Passos, aplicado em 
turmas do 1º ao 5º ano, em 
parceria com o Sebrae.

De acordo com Simo-
ne Zanella Ferreira Hart-
mann, coordenadora peda-
gógica na área programas e 
projetos, o Jepp tem a inten-
ção de incentivar nas crian-
ças o empreendedorismo e 
a reutilização de materiais, 
através de atividades lúdi-
cas. “Na prática, eles apren-
dem riscos calculados e to-
mam decisões. É um projeto 

que os incentiva a inovar”, 
explica.

Segundo a coordenado-
ra, o Jepp iniciou ainda no 
começo deste ano e, agora, 
em sua fase final, tem como 
tarefa a criação de um ne-
gócio. Na prática, os alunos 
precisam criar uma empre-
sa, desde sua marca até 
a comercialização de seu 
produto.

Em São João, o Municí-
pio optou por fazer uma fei-
ra única, aberta a toda co-
munidade para expor os 
trabalhos e vendê-los.

Feira
A feira será realizada no 

centro de eventos do Parque 
Ambiental Antonio Gaspa-
retto, das 13h às 17h e será 
aberta a toda comunidade.

O valor dos produtos 
comercializados foi estipu-
lado por turma a partir de 

seus custos de produção.

Destinação do 
dinheiro arrecadado

Conforme Simone, o va-
lor arrecadado pelas tur-
mas na feira com a venda 
de seus produtos, será utili-
zado como cada grupo deci-
dir. Alguns, como ela conta, 
dividirão o dinheiro entre si 

e outros, comprarão coisas 
para a escola, como livros.

Porém, antes do lucro, 
os pequenos terão que de-
volver a suas escolas o di-
nheiro que utilizaram no co-
meço do projeto para iniciar 
as produções. A escola nes-
te caso, faz o papel de ban-
co das empresas criadas pe-
las turmas.

Alunos de São João realizam 
feira de empreendedorismo

DIVULGAÇÃO/IFPR CORONEL VIVIDA

Campus do IFPR em Coronel Vivida passará 
por mudanças tipográficas

Na quarta-feira (1º), o campus abriu as inscrições para o Processo Seletivo 2022

Município de Palmas 
realiza 2º Pitch Day

DIVULGAÇÃO/ PREFEITURA DE PALMAS

O 2º Pitch Day contou com a presença de quatro startups

REPRODUÇÃO WHATSAPP

Produtos comercializados*
1º ano ̶  aromatizantes
2º ano ̶  temperos e condimentos
3º ano ̶ brinquedos ecológicos
4º ano ̶ locação de brinquedos
5º ano ̶ alimentos
*Todos os produtos vendidos na feira foram produzidos 
pelos alunos participantes do projeto.

Alunos produziram todos os produtos que serão 
comercializados na feira
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Assessoria
Na quarta-feira (1º), a Escola Municipal Nilo Peçanha 

e o Colégio Bom Jesus, de Chopinzinho, receberam o pro-
jeto “Café com a Polícia Militar “. Participaram do evento 
duas turmas de 5°ano.

Na ocasião os alunos aprenderam um pouco sobre o 
trabalho dos policiais militares, sobre os equipamentos 
utilizados pela Polícia Militar e, depois, fizeram um lan-
che com os policiais.

O Projeto tem como objetivo levar informações às 
crianças, bem como levá-las a conhecer o trabalho da Po-
lícia Militar. O “Café com a Polícia Militar” é uma parceria 
entre o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) 
e o 3°Batalhão de Polícia Militar (BPM), que visa aproxi-
mar a sociedade com a Polícia Militar.

Jéssica Procópio e Paloma Stedile
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Associação Comercial e Empre-
sarial de Itapejara D`Oeste (Acei) lan-
çou recentemente o concurso de vitri-
nes natalinas. A ação tem o objetivo de 
estimular o comércio local e auxiliar o 
setor, que foi um dos mais atingidos 
pela pandemia de covid-19.

Até o momento, dez comerciários 
já decoraram suas vitrines e se ins-
creveram no concurso. Mesmo com 
a competição já tendo iniciado, ainda 
é possível que interessados se inscre-
vam para participar. O resultado final 
do concurso natalino será divulgado 
no dia 23 deste mês.  

De acordo com Graciele Novello 
Viacelli, assessora de imprensa da 
Acei, o concurso surgiu após a reali-
zação de um curso sobre como mon-
tar vitrines, que ocorreu no início de 
novembro e contou com a presença de 
27 pessoas. No encontro, os comerci-
ários aprenderam como decorar a vi-
trine na época de Natal e também em 
outros períodos, como inverno, prima-
vera e outono.

“Antes da pandemia nós já tí-
nhamos uma procura pelo curso, por 
parte dos empresários. Porém, com 
a covid-19, todo nosso planejamen-
to precisou ser revisto e com isso, só 
agora conseguimos retomar algumas 
ações, entre elas o curso de vitrine e o 
lançamento do concurso, que tem a in-
tenção de motivar os empresários nes-
se momento”, explicou.

Segundo Graciele, Itapejara é um 
corredor de passagem de muitos veí-
culos. “Por isso, investir em uma vitri-
ne bonita e atrativa é uma forma de 
despertar o interesse das pessoas que 
passam pelo município”.

Concurso
Para participar do concurso de vi-

trines, os interessados precisam ser as-
sociados a Acei e se inscrever na com-
petição, ou seja, assim que decorar a 
vitrine, é necessário informar a asso-
ciação que está participando da ação. 
Caso o comerciário queira competir 
mas não seja um associado, ainda é 
possível se associar.

Votação
A votação das vitrines, que aconte-

ce por voto impresso, é aberta a toda 
população de Itapejara D’Oeste. Basta 

ir até a associação comercial, situada na 
avenida Manoel Riba, 1150, no Centro.  

O voto impresso já está sendo rea-
lizado. Porém, na próxima semana, no 
dia 10, a Acei fará uma votação pelo 
Instagram. Nesse caso, é preciso seguir 
a página @aceitapejara para votar.

Premiação*
1º lugar — Uma diária com 
acompanhante, no Maestro Thermas 
Park Hotel, em Francisco Beltrão.
2º lugar — Uma diária com 
acompanhante, no Hotel Quedas 
Park, em Abelardo Luz.
3º lugar — um jantar com 
acompanhante no restaurante 
Strapazzon, em Coronel Vivida.

*Segundo Graciele, todos os prêmios 
foram doados pelas empresas à Acei 

como forma de parceria.

Chopinzinho realiza 
evento ‘Café com a 
Polícia Militar’

Divulgação/ Prefeitura De ChoPinzinho

O Projeto tem como objetivo levar informações às crianças 
sobre a Policia Militar

Associação Comercial e Empresarial de Itapejara 
D’Oeste realiza concurso de vitrines de Natal

Além do concurso promovido pela Acei, pontos da cidade estão decorados 

anDré MaChaDo
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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 - 8,32 10,30

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

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

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

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

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

set out nov
TJLP (%) 4,88 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 TR
ANTIGA NOVA

11/10 a 11/11 0,5000 0,3575 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,3575 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,3575 0,0000
14/10 a 14/11 0,5000 0,3575 0,0000
15/10 a 15/11 0,5000 0,3575 0,0000
16/10 a 16/11 0,5000 0,3575 0,0000
17/10 a 17/11 0,5000 0,3575 0,0000
18/10 a 18/11 0,5000 0,3575 0,0000
19/10 a 19/11 0,5000 0,3575 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3575 0,0000
21/10 a 21/11 0,5000 0,3575 0,0000
22/10 a 22/11 0,5000 0,3575 0,0000
23/10 a 23/11 0,5000 0,3575 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,3575 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,3575 0,0000
26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000
28/10 a 28/11 0,5000 0,4412 0,0000
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

TR MÊS % ano 12 m

Outubro/21 0,00 0,00 0,00
Novembro/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 - -0,62 18,98 22,69
Noroeste 1.932,09 - 1,23 22,07 28,88
Oeste 2.027,94 - 0,38 15,31 18,18

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 168,00 -0,6% -2,3%
Ponta Grossa 164,00 -1,8% -3,5%
Maringá 164,00 -1,5% -3,0%
Cascavel 163,00 -2,1% -4,7%
Sudoeste 165,00 -1,5% -4,1%
Guarapuava 164,00 -1,5% -4,1%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 88,00 0,0% 0,0%
Sudoeste 88,00 1,1% 1,1%
Cascavel 88,00 1,1% 1,1%
Maringá 87,00 1,2% 2,4%
Ponta Grossa 88,00 1,1% 1,1%
Guarapuava 88,00 1,1% 1,1%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 96,00 0,0% -3,0%
Ponta Grossa 95,00 0,0% -2,1%
Maringá 93,00 0,0% -1,1%
Cascavel 93,00 0,0% -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 1.244,25 16,00 -1,8% -1,0%
mar/22 1.250,00 15,00 -2,1% -1,3%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 577,00 5,00 -0,5% 0,7%
mar/22 576,75 5,25 -1,5% -0,8%

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

dez/21 358,00 1,50 0,1% 6,2%
jan/22 348,80 -0,30 -0,6% 4,3%

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

dez/21 806,50 28,00 -3,6% 1,9%
mar/22 815,00 24,50 -4,1% 1,4%

Ações % R$

Petrobras PN +6,99% 28,36 
Vale ON +4,64% 73,49 
ItauUnibanco PN +3,78% 23,06 
Bradesco PN +5,08% 20,82 
Braskem PNA +9,51% 57,80 
Magazine Luiza ON -1,74% 6,76 
Sid. Nacional ON +9,17% 23,57 
JHSF Part. ON +8,42% 5,02

INDICE BOVESPA 

Alta: 3,66% 104.466 pontos

Volume negociado: R$ 35,80 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 sétima parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/11, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,03%.

MÊS TAXA SELIC
Ago/21 0,43%
Set/21 0,44%

MÊS TAXA SELIC
Out/21 0,49%
*Nov/21 1,00%

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

CÂMBIO 02/12/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 02/12/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 02/12/21

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

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

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

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Outubro/21 0,5000 5,11 6,17
Novembro/21 0,5000 5,64 6,17

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Outubro/21 0,3575 2,03 2,27
Novembro/21 0,4412 2,48 2,60

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

SOJA saca 60 kg 156,56 0,5% -0,7% -2,6% 158,00 157,50 

MILHO saca 60 kg 79,10 -0,1% 1,1% 0,4% 81,50 81,00 

TRIGO saca 60 kg 88,80 0,0% 0,1% 0,4% 88,00 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 244,54 -1,7% -1,7% -3,5% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 229,42 -0,1% -0,1% -0,6% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 309,47 -0,1% 1,7% 10,8% 290,00 300,00 

SUÍNO kg, vivo 6,68 -0,1% 1,1% 5,5% 5,80 5,80 

ERVA MATE arroba 23,39 0,0% 0,0% -4,1% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 02/12/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 02/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.918,56 0,46% 0,01%
Boi gordo (2) 324,35 0,86% 0,64%
Café (3) 1.439,13 1,26% 1,34%
Algodão (4) 626,19 -0,11% 0,03%
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) 02/12/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 02/12/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 237,45 3,25 -3,6% 14,1%
mar/22 236,60 3,35 -3,6% 12,2%

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. 

104.514 105.811 102.224 102.814 100.774 104.466

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%

25/11 26/11 29/11 30/11 01/12 02/12

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

02/12 R$ 315,30 /grama -1,53%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 0,19% Var. dezembro: +0,43%

Compra R$ 5,659
Venda R$ 5,660

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,32% Var. dezembro: +0,26%

Compra R$ 5,6339
Venda R$ 5,6345

DÓLAR PARALELO
Baixa: 1,00% Var. dezembro: +0,34%

Compra R$ 5,51
Venda R$ 5,92

DÓLAR TURISMO
Baixa: 1,01% Var. dezembro: +0,34%

Compra R$ 5,51
Venda R$ 5,90

EURO
Alta: 0,17% Var. dezembro: +0,79%

Compra R$ 6,3753
Venda R$ 6,3783

EURO TURISMO
Baixa: 1,03% Var. dezembro: 0,00%

Compra R$ 6,13
Venda R$ 6,75  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0499
Libra esterlina R$ 7,50
Peso argentino R$ 0,056

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 112,97
Libra esterlina 0,75
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/21 108,90 -0,49 -9,5% -7,1%
mar/22 103,70 -0,49 -10,4% -8,9%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 34.639,79 +1,82
Londres 7.129,21 -0,55
Frankfurt  15.263,11 -1,35
Tóquio 27.753,37 -0,65
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Fatores climáticos 
levaram à queda do PIB
Agência Brasil

Fatores climáticos levaram à queda de 0,1% do 
Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país), no terceiro trimes-
tre deste ano, na comparação com o período de abril 
a junho. Essa é a conclusão da Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia, que divulgou 
ontem (2) nota sobre o resultado do PIB do terceiro 
trimestre.

“A queda da agropecuária teve impacto relevan-
te no PIB do terceiro trimestre de 2021. Se fosse zera-
da a variação da agropecuária na margem, o PIB cres-
ceria na ordem de 0,3% a 0,4% no terceiro trimestre 
em relação ao segundo trimestre de 2021”, diz a nota.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), o setor agropecuário registrou perdas 
de 8%. “É fundamental distinguir o que é política eco-
nômica de fatores climáticos adversos e pontuais da 
natureza. A maior crise hídrica em 90 anos de histó-
ria e a ocorrência de severas geadas tiveram impacto 
tanto em setores intensivos em energia como em se-
tores que dependem do clima, como agricultura”, ava-
liou a secretaria.

A SPE ressaltou que “mais importante do que 
considerar o número do crescimento, é observar a 
sua qualidade”. “Há elevação da taxa de poupança e 
da taxa de Investimento (FBCF/PIB), retornando o pa-
tamar do começo da década passada”, diz a secretaria.

Economia brasileira cai 0,1% 
no terceiro trimestre 
deste ano
Agência Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país, recuou 0,1% no terceiro tri-
mestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. 
O PIB, no período, somou R$ 2,2 trilhões. Os dados foram 
divulgados ontem (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Na comparação com o terceiro trimestre de 2020, no 
entanto, houve uma alta de 4%. O PIB também acumula alta 
no período de 12 meses (3,9%).

Na passagem do segundo para o terceiro trimestre des-
te ano, a queda foi puxada pelo setor agropecuário, que teve 
perdas de 8%. Segundo a pesquisadora Rebeca Palis, do IBGE, 
o resultado foi influenciado pelo encerramento da safra de 
soja, que fica mais concentrada no primeiro semestre do ano.

“Como ela é a principal commodity brasileira, a produ-
ção agrícola tende a ser menor a partir do segundo semes-
tre. Além disso, a agropecuária vem de uma base de com-
paração alta, já que foi a atividade que mais cresceu no 
período de pandemia e, para este ano, as perspectivas não 
foram tão positivas, em ano de bienalidade negativa para o 
café e com a ocorrência de fatores climáticos adversos na 
época do plantio de alguns grãos”, afirma a pesquisadora.

A indústria manteve-se estável no período. Por outro 
lado, a alta de 1,1% do setor de serviços evitou um recuo 
maior do PIB no terceiro trimestre.

CNI: indústrias têm 
dificuldades para 
comprar insumo
Agência Brasil

As dificuldades de abastecimento de insumos e de ma-
térias-primas afetaram em média 68% das empresas das in-
dústrias extrativa e de construção, em outubro de 2021, de 
acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), divulgada ontem (2).

O percentual é menor do que o de fevereiro deste ano, 
quando 73% das empresas relataram o problema. “Apesar 
da ligeira queda, a situação está bastante complicada e mais 
da metade das indústrias avalia que esse desajuste só terá 
fim a partir de abril de 2022”, informou a CNI.

Segundo a pesquisa, em 18 dos 25 setores da indústria 
de transformação consultados, mais de dois terços das em-
presas afirmaram que, mesmo em negociações com o va-
lor acima do habitual, está mais difícil obter os insumos no 
mercado doméstico.

Esse problema atinge 90% do setor de calçados; 88% 
das indústrias de couro, 85% dos fabricantes de móveis; 
79% da indústria química; 78% do vestuário e 78% das ma-
deireiras, além de 77% das indústrias de equipamentos de 
informática e produtos eletrônicos e 76% do setor de bebi-
das, por exemplo.

Entre os setores que dependem de insumos importa-
dos, 18 deles também relataram o mesmo problema: a difi-
culdade de comprar a mercadoria, mesmo que se decida pa-
gar a mais por ela.
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O período da manhã será um tan-
to ou quanto complicado para você. 
Mas, à tarde, tudo deve melhorar 
sensivelmente. Conseguirá progre-
dir no trabalho e será bem sucedido. 
Êxito profi ssional e boa saúde. No 
amor, será bastante provável conse-
guir o que buscava há muito tempo.

Período excepcional. Aproveite-o 
para colocar em dia seus assuntos 
pendentes e resolver uma situação 
com a pessoa amada. Se ainda não 
se casou, poderá fi car noivo ou ca-
sar-se agora. Hoje, você poderá ter 
uma ideia promissora.

Notáveis probabilidades de sucesso 
em questões relacionadas com vo-
cação, concurso, testes, empregos, 
aumento de vencimentos e rendi-
mentos. O contato com pessoas pró-
ximas pode lhe ser útil, pois deles re-
ceberá todo apoio.

Dia em que deverá enfrentar al-
guns obstáculos em seu lar. Mas 
se usar de fato a inteligência con-
seguirá superá-los com sucesso. 
Boa fase para adquirir a casa pró-
pria e para elevar-se no campo 
profi ssional.

Vizinhos ou parentes muito chega-
dos procurarão ter questões com 
você neste dia, não dê, portanto, 
motivos para isso. A infl uência tam-
bém não é propicia ao amor. Exce-
lente, contudo, para o trabalho e 
para os negócios.

Alegre disposição mental as novas 
amizades e para tratar de assun-
tos íntimos. Melhora profi ssional 
e fi nanceira e bastante êxito social 
também estão previstos. Ótimo aos 
passeios e ao amor. Mantenha-se 
na mira do desenrolar dos aconte-
cimentos e espere sucesso.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O período da manhã será um tan-
to ou quanto complicado para você. 
Mas, à tarde, tudo deve melhorar 
sensivelmente. Conseguirá progre-
dir no trabalho e será bem sucedido. 
Procure se expressar com criativida-
de as suas ideias.

Dia que poderá benefi ciá-lo nas 
questões pessoais, íntimas e familia-
res porque o signo atual o eleva em 
todos os sentidos. Pode demorar, 
mas conseguirá o que está preten-
dendo. Pense mais em seu lar. Algu-
ma pessoa amiga poderá favorecê-
-lo nos negócios.

A infl uência astral é a melhor para fa-
zer novas amizades e contatos públi-
cos, pois estará com ânimo para fa-
lar e infl uenciar favoravelmente os 
outros. Através da razão, você irá ao 
ponto crucial do problema. No tra-
balho seja bastante franco e direto.

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

Esmero e capricho demasiados 
poderão resultar em perda de 
tempo. Cuidado com o período 
de escândalos que terá de passar. 
Faça o que tem a fazer com brevi-
dade. Terá boas chances de viajar. 
Cuidado com acidentes.

Negativo fl uxo astral para as mu-
danças de emprego, atividades ou 
residência. Tendência à depres-
são psíquica o que viria a lhe pre-
judicar mais ainda. Controle-se em 
todos os sentidos e cuide de sua 
saúde. Fuja dos jogos de azar.

Infl uência astral benéfi ca para 
você. Terá paz no setor amoro-
so, a ajuda dos amigos, parentes 
e religiosos para elevar seu esta-
do de espírito. O período é propí-
cio para iniciar qualquer nova ati-
vidade, pois você estará cheio de 
vitalidade.

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.

31°/17°

25°/16°

31°/20°

32°/17°

31°

17°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192MINGUANTE

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm
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Nos tempos do imperador
Samuel disfarça e afirma a Tonico 

que não conhecia Ambrósio nem Jorge. 
Isabel pede que Gastão lhe dê um filho. 
Samuel fica aflito ao mentir para Pedro. 
Vitória tem a ideia de fazer uma noite só 
de mulheres para salvar o cassino. Gas-
tão parte para a guerra. Batista ques-
tiona Lota sobre o pai de Bernardinho. 
Zayla desconfia da proximidade entre 
Dolores e Nélio. Tonico provoca Pedro 
a desobedecer às ordens de segurança 
de Caxias. Pedro é sequestrado.

Um lugar ao sol
Lara afirma a Noca que descobri-

rá o que realmente aconteceu com os 
irmãos gêmeos. Rebeca fica desconcer-
tada ao saber por Bela que Felipe vai se 
mudar pra Paris. Cecília abre um embru-
lho que Felipe deixou para Rebeca. Ele-
nice descobre que Alípio usa uma tor-
nozeleira eletrônica. Cecília se embriaga 
e Bela a leva para o hospital. Cecília acu-
sa Rebeca de ter seduzido Felipe. Elenice 
e Alípio ficam juntos. Lara resolve vender 
quentinha na porta do Engenhão, com 
a esperança de encontrar o irmão de 
Christian. 

Quanto mais vida, melhor
Flávia tenta fugir, mas acaba 

presa. Neném decide ajudar Flávia. 
Odete acorda doente, e Juca trabalha 
em seu lugar. Soraia provoca Tina du-
rante a aula, e Tigrão acha graça. Ne-
ném visita Flávia na cadeia. Rose se 
oferece para ajudar Joana com o seu 
projeto na clínica de Guilherme. Juca 
distribui as quentinhas para pessoas 
em situação de rua, sem que Odete 
saiba. Rose tenta convencer Guilher-
me a bancar o projeto de Joana. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

(?) da bele-
za, situação
comum no
Instagram

Instrumen-
to rústico

de fiar

"(?) a
próxima",
despedida
informal 

Adminis-
trador de
mosteiro 

Os de
bananas

dividem-se
em pencas

Processo
de preser-
vação de
alimentos

A conjun-
ção "e",
em latim

A "voz" 
do fan-

tasma, em
charges

Mohamed
(?), joga-

dor do
Liverpool

Prato
italiano 
à base 

de arroz
Aviso que
antecede o
concurso
público 

Antoine de
Jussieu,
botânico
francês

Piscinas
(?): são

ideais para
crianças

(?) Quest,
banda

mineira de
"Só Hoje"

Como
gosta de
viver o

anacoreta

Ondas
Curtas
(abrev.)

"Madame
(?)", filme
com Láza-
ro Ramos

(?) verde:
absinto

Aldeamento
indígena 

Edifício
portenho
inspirado
na "Divina
Comédia"

Comida
ritual de

Oxum

"Fígado",
no falar
caipira

Produto
que ala-
vanca as
vendas de uma marca

Mamífero
aquático

sem
orelhas

Espécie de rocambole
típico de PE

(?) Guerra Mundial:
durou de 1914 a 1918

Ficar
preso a
O oitavo
planeta

Pingentes
de colares
religiosos

Gravação
teste de

uma banda

Os genes 
investiga-

dos em
exames 
de DNA

Dilatação anormal 
das veias testiculares

Reserva ecológica
particular no DF

A Cidade
dos Ventos
dos EUA

Pobre, 
em inglês

Agatha
Christie,
escritora 

Rival do
Fla (fut.)

Rico;
opulento

Condutas

Constru-
ção do

Presépio

Ouro, em
francês
Santa

(abrev.)

Ditongo de
"beijo"

(?) Peet, 
atriz (Cin.)

Alvo do
"peeling"
A 4ª nota
musical

VAFB
CRUCIFIXOS

CHICAGOFLU
ACROCAOP
POORABADE

CACHOSATER
DECONSERVA

SALAHETOL
IEESTABULO
MAFUDOR
PATERNOSI

DEMOIOTEZ
RASASFADA
INJOTAIÇ
ADOTASATÃ

PALACIOBAROLO

2/et — or. 3/ado. 4/ater — demo — poor. 5/salah. 6/amanda. 7/chicago. 13/palácio barolo.



Flori Antonio Tasca

Artigo
Professores percebem bullying contra obesos

foto do diA Artigo
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Degradação ambiental: 
recuperação de florestas, 
economia, saúde e vida

Crise hídrica, crise energética, escassez de recursos, 
produção industrial sem matéria prima, contas cada vez 
mais caras ao bolso do brasileiro. Apesar de muitos não 
saberem ou ignorarem o fato, o clima e o meio ambien-
te vem cobrando da humanidade os anos de exploração a 
preços altos. De acordo com a organização internacional 
Global Forest Watch, entre 2018 e 2019, Brasil, Bolívia e 
Peru figuravam entre os cinco países que mais perderam 
florestas primárias no mundo.

A grilagem de terras, a expansão de fronteiras agro-
pecuárias, a mineração e a exploração econômica des-
controlada, entre outros fatores, são consideradas as 
principais atividades responsáveis pela perda de flores-
ta. Outro fator menos abordado nas pautas diárias é a 
degradação, o fenômeno que acontece quando perturba-
ções externas tiram daquele ecossistema sua capacidade 
de funcionar normalmente, como por exemplo, secas, in-
cêndios, extração de madeira, etc. A grande questão aqui 
é que esse acontecimento tem um papel fundamental na 
maneira como as florestas se modificam e, atualmente, 
não há no Brasil nenhum tipo de política para se evitar 
a degradação.

Neste sentido, é importante dizer que os estados bra-
sileiros possuem sim normativas diferentes para a reali-
zação de compensação ambiental, mas é preciso ir além. 
A “substituição” de uma floresta madura e conservada 
por uma outra em estágio inicial, passa longe de apenas 
realizar o plantio. É necessário que os investimentos que 
vão para a restauração também possam continuar sendo 
aplicados para a conservação do ecossistema, principal-
mente em um momento da vida em que essa vegetação 
ainda não aprendeu “a caminhar sozinha”.

Ainda de acordo com a pesquisa, nos últimos 10 
anos, as taxas de perda de florestas primárias se manti-
veram altas. No Brasil, saímos de menos de 1% em 2002 
e chegamos a 7% em 2019, o que é preocupante, já que 
as florestas primárias são as que mais armazenam carbo-
no. Para se ter uma ideia dessa dimensão, uma árvore de 
três metros de circunferência pode armazenar entre três 
a quatro toneladas de carbono, o que equivale entre 10 
e 12 toneladas de CO2, o gás causador do efeito estufa, 
liberados novamente na atmosfera quando ela é cortada 
ou degradada.

Uma floresta “nova”, realizada por conta de compen-
sação ambiental, necessita ser acompanhada por pelo 
menos cinco anos, para que crie a sua biodiversidade de 
forma natural e tenha um desenvolvimento consistente, 
sem o abandono frente à degradação. O Brasil se movi-
menta para discutir as questões ambientais, e diversos 
países já acenam para os investimentos vindos do setor 
privado, colocando na agenda o seu comprometimento 
com uma compensação ambiental segura e sadia. Na Dé-
cada da Restauração, e no momento atual de diversas cri-
ses advindas de nossas florestas degradadas, precisamos 
que esse movimento se fortaleça e prevaleça para o bem 
de nossa economia, saúde e vida.

Antonio Borges - CEO da PlantVerd, empresa que atua 
na execução de serviços ambientais para a recuperação 
de áreas degradadas em todo o Brasil

Um grupo de pesquisadores deci-
diu verificar qual era a percepção dos 
professores em relação aos proble-
mas enfrentados pelos alunos obesos 
na escola. Miguel Ataíde Pinto da Cos-
ta, Marcos Aguiar de Souza e Valéria 
Marques de Oliveira escolheram então 
uma escola da rede estadual do Rio de 
Janeiro e aplicaram a 63 professores 
uma pergunta: “Você tem observado 
ou já observou algum tipo de proble-
ma enfrentado pelos alunos que estão 
acima do peso ideal? Qual (is)?”. Sob 
o título “Obesidade infantil e bullying: 
a ótica dos professores”, os resultados 
foram publicados em “Educação e Pes-
quisa” no ano de 2012.

Os autores começaram demons-
trando que a existência de compor-
tamentos negativos de rejeição ou 
agressão contra indivíduos obesos é 
pesquisada há muito tempo. Diversos 
estudos sugerem que as crianças obe-
sas são menos desejáveis como amigas 
e rejeitadas com uma frequência maior 
pelos colegas, em relação às que não 
são. Em consequência, elas também 
apresentam maior nível de depressão 
e baixa autoestima. A percepção ne-
gativa dos estudantes obesos serviria 
como um estimulante para agressões 
como o bullying.

Por conta disso é tão importante o 
papel do professor, que deve ser o res-

ponsável por desenvolver estratégias 
que possam atenuar ou mesmo elimi-
nar a prática do bullying no contexto 
da escola. Os professores ouvidos pe-
los autores apontaram o preconcei-
to como o maior problema enfrentado 
pelos alunos obesos. Esse problema foi 
reportado por 55% dos professores, o 
que sugere a sua alta ocorrência. Ou-
tros problemas citados, como os de 
convivência, timidez e baixa autoesti-
ma podem ser a consequência do pre-
conceito.

Entre as respostas, apareceu tam-
bém, de forma inesperada, referên-
cia às dificuldades desses alunos com 
os uniformes e carteiras, feitos em ta-
manho único, o que é motivo de des-
conforto para os obesos. Os autores 
entenderam que essas situações de-
monstrariam descaso do Estado com o 
problema e contribuiriam para a goza-
ção por parte de colegas.

Alguns professores também apon-
taram que os alunos obesos apresen-
tavam problemas na realização de ati-
vidades físicas, mas, curiosamente, a 
maioria desses professores não lecio-
nava Educação Física. Na visão dos au-
tores, eles estariam apenas mostrando 
uma atitude superficial e até precon-
ceituosa a partir de uma visão genera-
lizada ou de senso comum.

Mas as respostas mais preocupan-

tes obtidas foram as da categoria “can-
saço”. Para descrever os alunos obesos, 
foram usados adjetivos como apáticos, 
desanimados, lentos, preguiçosos, dis-
traídos, sem vontade, sempre atrasa-
dos, indispostos e vagarosos. Esse foi 
o segundo problema mais citado e re-
vela atitudes negativas do professor 
em relação aos seus alunos. É possível, 
assim, que o próprio professor atue 
como autor de bullying e agente pre-
conceituoso, caso ofereça tratamento 
diferenciado para esses alunos.  

Os resultados evidenciaram que o 
preconceito, as gozações e as chacotas 
direcionadas aos estudantes obesos 
são percebidos pelos professores. As-
sim, há a possibilidade de se conside-
rar o professor, pelo menos, como um 
espectador de situações de bullying. 
Os autores, entretanto, sugerem que 
mais pesquisas sejam desenvolvidas 
para buscar uma melhor compreen-
são do papel do professor em casos de 
bullying contra obesos.

Educador, Filósofo e Jurista. Diretor 
do Instituto Flamma – Educação 
Corporativa. Doutor em Direito das 
Relações Sociais pela Universidade 
Federal do Paraná, fa.tasca@
tascaadvogados.adv.br

Na terça-feira (30) o Colégio Estadual do Campo (CEC) Cely Tereza Grezzana, em 
Chopinzinho, foi premiado com R$ 2,5 mil pelo primeiro lugar no projeto 

“Água benta”, na categoria do 6º ao 9º ano. 
O valor recebido será investido em melhorias no colégio

RepRodução Whatsapp
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Presa com arma após 
ameaças

A Polícia Militar foi infor-
mada, na tarde de quarta-feira, 
que havia ocorrido uma discus-
são com ameaças com uma arma 
de fogo no bairro Alto da Glória, 
em Palmas. Chegando ao local, os 
policiais conversaram com duas 
adolescentes, que confirmaram 
o fato e indicaram a casa da mo-
radora acusada de ameaças. Du-
rante as buscas, os policiais en-
contraram no porta-malas de um 
carro, que estava na garagem, 
uma espingarda calibre 16, dois 
canos, com uma munição intacta 
e outra deflagrada. A mulher, de 
27 anos, não possuía registro da 
arma, sendo encaminhada, jun-
tamente com a espingarda, à De-
legacia da Polícia Civil. Ela deve-
rá responder por posse ilegal de 
arma de fogo.

Apreensão de 
revólver

A equipe da Rotam apreen-
deu um revólver calibre 38, car-
regado com seis munições, quar-
ta-feira à noite, em Dois Vizinhos. 
Os policiais foram informados 
que um veículo GM, que trafega-
va pela cidade, possivelmente es-
taria com uma arma de fogo no 
seu interior. Durante as buscas 
pela avenida Rio Grande do Sul, 
os policiais abordaram o veícu-
lo, mas não foi encontrado nada 
de ilícito. Indagado pelos policiais 
sobre a arma de fogo, o condu-
tor disse que tinha uma guardada 
na casa da sua mãe, localizada na 
zona rural. Os policiais foram até 
a residência e o rapaz entregou o 
revólver. Ele e a arma foram enca-
minhados à Delegacia da Polícia 
Civil para as devidas providências. 

Veículo irregular
A Polícia Militar abordou um 

Gol, na tarde de quarta-feira, na 
avenida Generoso Marques, em 
Coronel Vivida. Os policiais cons-
tataram que o condutor não pos-
suía a Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) e o carro tinha 
pendências ou bloqueios, sen-
do recolhido ao pátio da 3ª Com-
panhia da Polícia Militar.  Após a 
confecção do Boletim de Ocor-
rência, o condutor foi liberado. 

Acusados de tráfico
Policiais do Batalhão de Polí-

cia de Fronteira (BPFron) realiza-
vam quarta-feira patrulhamento 
da Operação Hórus, em Capitão 
Leônidas Marques, quando ten-
taram abordar um veículo ocupa-
do por dois masculinos. O condu-
tor empreendeu fuga e durante a 
perseguição os policiais observa-
ram que o passageiro estava dis-
pensando objetos. Os policiais 
fizeram a abordagem e encontra-
ram no interior do carro um cigar-
ro de maconha e uma balança de 
precisão. Os policiais localizaram 
os objetos dispensados do carro, 
sendo dois tabletes de maconha, 
que pesaram dois quilos, além de 
202 gramas de cocaína e 50 gra-
mas de crack. Os acusados de trá-
fico e as drogas foram entregues 
na Delegacia da Polícia Civil.

Durante patrulhamento na tar-
de de quarta-feira pelo bairro En-
tre Rios, em Santo Antônio do Su-
doeste, divisa com a Argentina, a 
Polícia Militar abordou alguns ve-
ículos em caminhos clandestinos 
que dão acesso ao país vizinho. Um 
Fiat/Strada estava carregado com 
mais 500 litros de óleo diesel e 52 
litros de gasolina, sem o desem-
baraço aduaneiro, caracterizando 

contrabando. Conforme a Polícia 
Militar, os combustíveis estavam 
em 17 galões no compartimento 
de carga do Fiat/Strada. O condu-
tor do veículo confirmou aos poli-
ciais que adquiriu o óleo diesel e 
a gasolina na Argentina, passando 
pelos “carreiros”, sendo que os pro-
dutos seriam para o consumo em 
sua propriedade rural. 

Os combustíveis, que estavam 

sem o desembaraço aduaneiro, fo-
ram apreendidos. Os produtos e o 
veículo foram entregues na Dele-
gacia da Receita Federal de Santo 
Antônio do Sudoeste.

Vinho
A Polícia Militar realizada pa-

trulhamento quarta-feira à noite 
pela linha Quilômetro Treze, em 
Santo Antônio do Sudoeste, quan-

do abordou um veículo ocupado 
por dois masculinos. Durante bus-
ca no interior do carro, os policiais 
encontraram 69 caixas de vinho 
oriundo da Argentina, sem o de-
sembaraço aduaneiro. 

Os policiais identificaram os 
dois ocupantes do veículo, que fo-
ram liberados. Já o automóvel e o 
vinho foram encaminhados à Dele-
gacia da Receita Federal. (AB) 

Os 80 policiais da Força Nacio-
nal que vão reforçar o esquema es-
tadual de fiscalização das regiões 
de fronteira com o Paraguai e a 
Argentina chegaram ao Paraná na 
quinta-feira (2). A operação fica-
rá concentrada nos municípios de 
Guaíra, Icaraíma, Alto Paraíso e Foz 
do Iguaçu, todos na região Oeste, 
com prazo inicial de 90 dias de du-
ração, até 5 de março.

O efetivo foi recepcionado no 
Palácio Iguaçu pelo secretário-che-
fe da Casa Civil, Guto Silva, e pelo 
secretário de Estado da Seguran-
ça Pública, Romulo Marinho So-
ares. Nesta sexta-feira (3) o gru-
po segue para Foz do Iguaçu, base 
da operação, dando início aos tra-

balhos de campo no sábado (4). 
“Será um apoio muito importan-
te para a região de fronteira. Com 
integração e inteligência, vamos 
ampliar a vigilância para comba-
ter o crime organizado e garantir 
paz à sociedade paranaense”, afir-
mou Silva. “Em nome do governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior, 
damos boas-vindas aos policiais 
e desejamos muito sucesso   na   
operação”.

O suporte técnico atende a 
uma solicitação feita pelo Governo 
do Estado à União para fortalecer a 
fiscalização e repreensão ao tráfico 
de drogas e contrabando de mer-
cadorias na região. Entre as ativi-
dades atribuídas à Força Nacional 

estão a fiscalização, pontos de blo-
queios, patrulhamentos e aborda-
gens com o intuito de localizar cri-
minosos, contrabandistas, armas, 
drogas e outros ilícitos.

Os serviços, ressaltou Mari-
nho, são imprescindíveis à preser-
vação da ordem pública e da segu-
rança das pessoas e do patrimônio 
dos quatro municípios da região 
Oeste do Paraná. Segundo ele, o 
pedido para fortalecer o policia-
mento na fronteira se baseia nos 
índices de aumento criminalidade 
nesta época do ano em razão do 
período de férias escolares e feste-
jos de fim de ano.

Além disso, há como fatores 
adicionais para o aumento do flu-

xo na região o fim da cobrança de 
pedágio em estradas do Paraná e 
controle da pandemia da Covid-19 
com o avanço da vacinação. 

“É importante ressaltar que 
nesse período do ano estamos 
com maior fluxo de pessoas de-
vido às compras, viagens, férias, 
além da Operação Verão e da 
abertura das cancelas dos pedá-
gios. Por isso, pedimos o reforço”, 
afirmou o secretário da Seguran-
ça Pública. “Vamos trabalhar ba-
seado em planejamento e integra-
ção. Queremos ampliar ações com 
foco em evitar que se faça do Pa-
raná um corredor para o transpor-
te de drogas e outros produtos ilí-
citos”, destacou. (AEN)

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Homens armados praticaram 
assalto na noite de quarta-feira em 
uma fazenda, em Mangueirinha. 
Os bandidos amarraram as vítimas 
no galpão e levaram uma camio-
nete Ford/F4000, duas armas de 
fogo e alguns objetos.

A Polícia Militar foi informada 
na manhã de quinta-feira, que a ca-
mionete estava abandonada às mar-
gens da PRC-280, próximo da en-
trada para o assentamento Cruzeiro 
do Sul, em Palmas. O veículo foi lo-
calizado com a chave na ignição.

Pelo que foi levantado pela 
Polícia Militar, as vítimas estavam 
no galpão da propriedade quan-
do foram surpreendidas por al-
guns homens armados e obrigadas 
a deitar. Em seguida, os bandidos 
amarraram as vítimas e pegaram 
os seus celulares, quando disseram 
que iriam deixar os aparelhos es-
condidos no galpão. 

Os assaltantes pegaram uma 
espingarda calibre 32 e uma gar-
rucha calibre 20, que estavam no 
galpão. Depois eles arrombaram as 
duas casas da fazenda e teriam pe-
gado alguns objetos, antes de fugi-
ram com a camionete, que foi en-
contrada abandonada na manhã de 
quinta-feira. 

Coronel Vivida
A Polícia Militar foi acionada 

na tarde de quarta-feira, por volta 
das 16h30, por uma família que re-
side na rua Dolfino Panato, bairro 
Industrial, em Coronel Vivida. Os 
moradores relataram que dois ra-
pazes armados com pistolas inva-
diram a residência e anunciaram o 
assalto. Eles ameaçaram matar to-
das as vítimas, inclusive uma crian-
ça, se não entregassem o dinheiro. 
O morador entregou R$ 750,00 
aos bandidos, momento em que foi 

agredido com coronhadas e chu-
tes. Em seguida, os assaltantes fu-
giram com o veículo da família, um 
Meriva.

Segundo a Polícia Militar, as 
vítimas tinham alegado não ter di-
nheiro, mas os bandidos disseram 
que seguiram o morador após ele 
ter efetuado um saque no banco. O 
homem, que foi agredido pelos as-
saltantes, sofreu escoriações nos 
braços e na cabeça. 

As vítimas informaram a equi-
pe policial que os bandidos são 
morenos, magros, estatura media-
na e aparentavam ser menores de 
idade, mas não souberam relatar 
as vestes que eles estavam, apenas 
que trajavam roupas escuras e usa-
vam máscara. Na fuga, eles deixa-
ram para trás um par de chinelos, 
que foi apreendido pela Polícia Mi-
litar. Foram realizadas buscas, mas 
sem êxito.

Polícia Militar localiza camionete 
roubada na região

PM  apreende combustíveis contrabandeados da Argentina

Paraná  inicia operação de fiscalização na região de fronteira

Divulgação

Os assaltantes abandonaram a camionete com a chave na ignição
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Furacão quer 
a vitória diante 
do Cuiabá

Um treinamento no Estádio Joaquim Américo Guima-
rães, na manhã de quinta-feira (2), encerrou a preparação 
do Athletico Paranaense para o importante desafio contra 
o Cuiabá, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasilei-
ro. O jogo acontece nesta sexta-feira (3), às 19h.

O Rubro-Negro busca a reabilitação no Campeona-
to Brasileiro, após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians. 
Com 42 pontos, o time paranaense ocupa atualmente a 
16ª posição na tabela. O Cuiabá está uma posição acima 
na classificação, com 43 pontos. Quem vencer, elimina o 
risco de rebaixamento.

Os jogadores do elenco principal se apresentaram na 
Arena às 10h. O primeiro compromisso foi um vídeo. Em 
seguida, eles fizeram trabalhos preventivos com a equi-
pe de fisioterapeutas, ainda no vestiário. Pouco antes das 
11h, os trabalhos com bola se iniciaram. Depois do aque-
cimento, Alberto e a comissão técnica dividiram o elenco 
para um treinamento tático, com movimentações ofensi-
vas e de posse de bola. Em seguida, parte do grupo trei-
nou bolas paradas, enquanto o restante realizou jogos em 
campo reduzido.

Ficam fora da partida o volante Christian, suspenso 
por acúmulo de cartões amarelos, e Renato Kayzer, le-
sionado. O Furacão quer os três pontos diante do Cuia-
bá para eliminar o risco de rebaixamento para a Série B. 
(Assessoria)

divulgação

seleção Feminina 
encerra temporada 
com título

A Seleção Brasileira conquistou na quarta-feira o Tor-
neio Internacional de Futebol Feminino, disputado em 
Manaus, ao derrotar o Chile, por 2 a 0, na Arena da Ama-
zônia. Foi o primeiro título da era Pia Sundhage, iniciada 
em agosto de 2019.

O triunfo levou o Brasil a nove pontos na competição 
em solo manauara, contra seis das chilenas. Antes, a se-
leção derrotou Índia (6 a 1) e Venezuela (4 a 1). O tercei-
ro lugar ficou com as venezuelanas, que, mais cedo nesta 
quarta, superaram as indianas por 2 a 1, também na Are-
na da Amazônia, encerrando o torneio com três pontos. 
A meia Kerolin, com quatro gols, foi a artilheira do even-
to amistoso.

A competição foi a sexta com participação canarinha 
desde a chegada de Pia. No primeiro ano, o Brasil foi vi-
ce-campeão deste mesmo torneio, à época em São Pau-
lo, superado pelo próprio Chile na final, nos pênaltis. Em 
seguida, a seleção foi à decisão do Torneio Internacio-
nal da China, perdendo o título para as anfitriãs, também 
nas penalidades. Em 2020, as brasileiras disputaram ou-
tro evento amistoso, desta vez na França, ficando na ter-
ceira posição entre quatro equipes (as francesas levaram 
o título).

Em fevereiro deste ano, o Brasil competiu no Torneio 
She Believes, nos Estados Unidos, ficando com o vice-
-campeonato, atrás das donas da casa. Em julho, a seleção 
disputou o único campeonato oficial da era Pia, a Olim-
píada de Tóquio (Japão), caindo nas quartas de final, nos 
pênaltis, para o futuro campeão Canadá. (Agência Brasil)

A diretoria do Coritiba 
confirma o cumprimento do 
contrato com o técnico Gus-
tavo Morínigo até dezembro 
de 2022. A continuidade do 
compromisso foi ratificada, 
reafirmando o interesse do 
clube e do profissional na 
sequência dos trabalhos na 
liderança da comissão técni-
ca coxa-branca.

No mesmo momento, os 
integrantes da comissão téc-
nica de Morínigo (Roberto 
Acuña – El Toro; Martin Pa-
olorosso e Gonzalo Llanos) 
também manterão seus vín-
culos com o Coritiba até o fi-
nal da temporada do ano que 
vem. De origem paraguaia, o 
treinador chegou em Curi-
tiba em janeiro deste ano e 

sob o seu comando a equipe 
alcançou o acesso à Série A 
do Campeonato Brasileiro. 

Resumo das atuações 
de Gustavo Morínigo no Co-
ritiba: 57 jogos; 25 vitórias 
(51.46 % de aproveitamen-
to), 13 empates e 19 derro-
tas. Na era Morínigo, o Coxa 
anotou 73 gols e sofreu 58. 
(Assessoria)

técnico Morínigo segue no Coritiba

O Supercampeonato Bra-
sileiro de Taekwondo foi dis-
putado de 24 a 28 de novem-
bro, na Vila Olímpica, no Rio 
de Janeiro (RJ). Integrando a 
Seleção Paranaense, 10 atle-
tas de Vitorino se destacaram 
na competição ao subirem no 
pódio nas 13 categorias que 
disputaram, ajudando o Para-
ná a ficar com o título geral 
no Poomsae.

Os 10 atletas vitorinen-
ses fazem parte da equipe 
Sales Taekwondo Team. Eles 
conquistaram no Supercam-
peonato Brasileiro nove me-
dalhas de ouro, três de prata 
e quatro de bronze no Poom-
sae, individual e par. A equi-
pe é comandada pelo profes-
sor Rafael Sales, que também 
foi o técnico da Seleção Pa-
ranaense de Poomsae. O Pa-
raná conquistou o título, fi-

cando na frente do Rio de 
Janeiro e de São Paulo.

Sales afirmou que o ní-
vel técnico estava muito alto 
por se tratar de uma compe-
tição nacional, mas os alu-
nos tiveram um excelente 
desempenho, somando pon-
tos, juntamente com outras 
equipes, garantindo o títu-

lo geral ao Paraná. “A equi-
pe vitoriense tem apenas 
dois anos e vem conquistan-
do importantes títulos. Mais 
importante que as meda-
lhas, foi a experiência incrí-
vel que todos tiveram e que 
será levada para sempre nas 
lembranças”, destacou.

Sales agradece os fami-

liares dos alunos pela con-
fiança. Ele também agrade-
ce o apoio da Prefeitura de 
Vitorino, através da Secre-
taria de Educação, Espor-
te e Lazer e todos os patro-
cinadores, que tornaram 
possível a ida para o Rio de 
Janeiro. (AB)

taekwondo de Vitorino é destaque em competição nacional
divulgação

Os atletas vitorinenses contribuíram para o Paraná ficar com o título geral no Poomsae

O Atlético-MG é o cam-
peão Brasileiro de 2021. 
Após 50 anos da primeira 
conquista, o título foi con-
firmado com uma emocio-
nante vitória do Galo por 3 
a 2 sobre o Bahia, em jogo 
realizado na noite de quin-
ta-feira (2), na Fonte Nova, 
em Salvador (BA). Com o re-
sultado, o time mineiro che-
gou a 81 pontos e não pode 
mais ser alcançado pelos 
adversários.

O próximo compromis-
so do alvinegro será no do-
mingo, dia 5, às 16h, no Mi-
neirão, contra o Red Bell 
Bragantino. A equipe ergue-
rá a taça de campeão dian-
te da torcida mais engajada 
do Brasil, a mesma que re-
gistrou recordes de públi-
co nesta edição do torneio. 
O triunfo diante do tricolor 
baiano foi o 25° do Atléti-
co no torneio e se tornou, 
ainda, o melhor visitante do 
Brasileirão, com 32 pontos 
conquistados fora de casa.

O alvinegro partiu para 
o ataque já no pontapé ini-
cial. A primeira boa oportu-
nidade surgiu logo aos qua-
tro minutos. Keno tabelou 
pelo meio e bateu da entra-

da da área para Danilo Fer-
nandes mandar por cima da 
meta. O Bahia deu o troco 
aos 13 minutos, após bate 
rebate na área, Éverson apa-
receu bem para ficar com a 
bola. A melhor oportunida-
de do Galo no primeiro tem-
po foi na marca dos 37 mi-
nutos. Nacho recebeu pela 
direita, invadiu a área e ba-
teu forte. Danilo Fernandes 
conseguiu mandar para es-
canteio. A equipe baiana le-
vou perigo ainda no final da 
etapa inicial. Após tabela na 
entrada da área, Mugni le-
vantou na área para Rodri-
guinho cabecear por cima 
do gol.

O Galo voltou sem alte-
rações para a segunda eta-
pa. Com três minutos de 
jogo, Hulk recebeu de Za-
racho e bateu firme. A bola 
desviou no zagueiro Conti 
e saiu pela linha de fundo. 
Na jogada seguinte, o Bahia 
desceu em velocidade pela 
esquerda com Raí que rolou 
para Rossi, mas Arana che-
gou primeiro para mandar 
pela linha lateral. Aos 16, 
após cobrança de escan-
teio, Luiz Otávio marcou, de 
cabeça, abriu o marcador 

para o time da casa. Qua-
tro minutos depois, em jo-
gada pela esquerda Gilber-
to se livrou da marcação e 
marcou o segundo da equi-
pe baiana. Foi então que co-
meçou a reação atletica-
na. Cuca mandou a campo 
Sasha e Nathan, nos lugares 
de Vargas e Nacho, respec-
tivamente. E deu certo! Aos 
25, o árbitro marcou pênal-
ti em Sasha. Hulk foi para 

a cobrança e diminui a di-
ferença. Dois minutos mais 
tarde, Mariano cruzou da 
direita, Keno se livrou do 
marcador e mandou no ân-
gulo para igualar o placar, 
2 a 2. A virada veio aos 32, 
Keno, mais uma vez, rece-
beu ne Nathan na entra-
da da área e mandou uma 
bomba para estufar as re-
des do Bahia. Galo cam-
peão, 3 a 2. (Assessoria)

Galo ganha o Brasileirão 
após 50 anos

Keno marcou dois gols na vitória que garantiu o título do Galo
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Muito mais que conter pandemias, a especialidade médica diagnostica e cuida de pacientes com  
doenças infecciosas e parasitárias, sejam causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários ou outros 

micro-organismos. É também função da especialidade prevenir doenças por meio da indicação de vacinas, 
assim como fazer a prevenção de infecções dentro de hospitais.

O que faz um médico 
infectologista?
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expediente

A perda auditiva tem várias causas, entre elas 
o envelhecimento. Isso ocorre porque as células 
ciliadas da orelha, responsáveis pela audição, vão 
morrendo com o passar do tempo. Essa situação 
piora a partir dos 50 anos.

“Alguns indivíduos perdem a audição mais 
cedo que outros, mas é a partir dos 50 anos, na 
maior parte das vezes, que as pessoas começam a 
observar as primeiras dificuldades para ouvir. De-
pois dos 60 anos, o quadro pode ir acentuando. 
Por isso, é importante buscar ajuda aos primeiros 
sinais de incômodo”, explica a fonoaudióloga Ra-
faella Cardoso.

O processo de perda de audição fica mais ace-
lerado na Terceira Idade. É o que os especialistas 
chamam de presbiacusia. No entanto, a perda au-
ditiva vem atingindo cada vez mais a população 
jovem e adulta.

Com a exposição prolongada a sons muito al-
tos, principalmente por causa do hábito de ouvir 
música em fones de ouvido, os brasileiros estão 
tendo problemas auditivos mais cedo. De acordo 
com a Associação Brasileira de Otorrinolaringolo-
gia (ABO), hoje, mais de 20 milhões de brasileiros 
têm alguma dificuldade para ouvir.

Estudos da entidade comprovaram que 
quem precisa e não usa aparelho auditivo en-
frenta frequentemente grande dificuldade para 
participar de atividades sociais, principalmente 
no ambiente familiar e entre amigos. Isso pode 
provocar efeitos psicológicos negativos, como 
isolamento, insegurança, tristeza, irritação, medo 
e até depressão.

“Fica aqui o nosso alerta para a importância 
de se buscar o quanto antes a orientação de um 
médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólo-
go. O especialista vai verificar o tipo e o grau de 
perda auditiva e indicar o melhor tratamento. Na 
maioria dos casos, o uso de aparelho auditivo me-
lhora a condição auditiva do indivíduo”, ressalta a 
fonoaudióloga.

Como a expectativa de vida dos brasileiros 
vem aumentando a cada ano e o processo de 
perda auditiva está mais acelerado, atingindo até 
mesmo adultos com vida profissional intensa de-
vido à overdose de barulho na sociedade atual, é 
importante ficar atento e se cuidar o quanto antes 
para manter uma boa comunicação com familia-
res, amigos e colegas de trabalho.

Pesquisa realizada nos Estados Unidos, com 
1.500 pessoas com déficit de audição, mostrou 
que nove entre 10 usuários de aparelho auditivo 
afirmaram terem melhor qualidade de vida após a 
aquisição de uma prótese auditiva.

“Antigamente o transtorno era grande. Quem 

tinha problemas de audição usava aparelhos au-
ditivos enormes, que causavam constrangimento. 
Por isso, muitos resistiam e preferiam ficar sem 
ouvir. Mas atualmente, com a evolução tecnoló-
gica, temos aparelhos auditivos com tanta tecno-
logia quanto os celulares e que trazem enormes 
benefícios. Muitas vezes, as pessoas em volta 
nem notam o aparelho auditivo, de tão discreto 
que ele é. Ninguém mais precisa sofrer com iso-
lamento, solidão e desânimo porque não ouve 
bem. Os aparelhos auditivos resgatam os sons e 
permitem que se viva com alegria e disposição”, 
reforça a especialista.

aparelho ideal
Existe uma infinidade de modelos de aparelho 

auditivo. No entanto, todos os aparelhos são com-
postos pelas seguintes partes:

• Microfone: responsável por captar o som, 
transformar em sinais elétricos e enviar para o am-
plificador;

• Amplificador: nessa parte os sinais elé-
tricos são convertidos em sinais digitais que são 
ajustados de acordo com as configurações para 
cada usuário;

• Alto-falante: aqui, os sinais são conver-
tidos em sons audíveis que são enviados para o 
ouvido do usuário e, em seguida, decodificados 
pelo cérebro;

• Bateria: é a fonte de energia do aparelho 
auditivo.

Encontrar o aparelho ideal requer bastante 
atenção aos detalhes, e é essencial o acompanha-
mento do fonoaudiólogo nesse momento. O pro-
fissional é o único que saberá analisar seu caso e 
indicar o aparelho correto. Depois de encontrar o 
modelo de dispositivo mais adequado é feito um 
teste para certificar que o aparelho melhora a au-
dição. (Assessoria)

Vantagens do uso de 
aparelho auditiVo
- Melhora da autoestima
- Melhora nos relacionamentos com a família e 
amigos
- Melhora do foco e concentração
- Produzir mais no trabalho e com maior eficiência
- Maior bem-estar físico
- Sentir-se mais independente e seguro
- Menor sensação de cansaço
- Mais disposição e confiança para participar de 
reuniões sociais

Já não escuto 
bem: e agora?

Arquivo
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| dezembro laranja

Dezembro Laranja é uma campa-
nha criada em 2014 pela Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD) e 
que visa a conscientização sobre a pre-
venção do câncer de pele. No Brasil, 
um país tropical em que o sol e o calor 
predominam na maior parte do ano, 
o câncer de pele é o tumor mais fre-
quente. Segundo o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), ele corresponde a 
cerca de 33% de todos os diagnósticos 
de câncer no Brasil.

Embora menos frequente (repre-
sentando cerca de 5% dos casos), o 
melanoma é o tipo de câncer de pele 
mais grave, devido à sua alta possibi-
lidade de sofrer metástase, ou seja, de 
se disseminar para outros órgãos. Em 
2020, no Brasil, foram registrados 8,4 
mil novos casos de melanoma e apro-
ximadamente 2 mil mortes relaciona-
das à doença.

O melanoma tem origem nos me-
lanócitos, células produtoras de mela-
nina (substância que determina a cor 
da pele), e pode aparecer em qualquer 
parte do corpo, na pele ou mucosas, 
na forma de manchas, pintas ou sinais. 
É mais frequente em adultos brancos, 
mas também pode acometer os adultos 
de pele negra, sendo mais comum nas 
áreas claras, como palmas das mãos e 
plantas dos pés.

A exposição elevada aos raios ul-
travioleta é a principal causa do mela-
noma, porque pode levar à mutação 
do DNA dos melanócitos. Alguns dos 
fatores de risco para o desenvolvimen-
to da doença são: exposição excessiva 
e desprotegida ao sol, ter pele clara, 
histórico prévio de câncer de pele, his-
tórico familiar de melanoma, pinta es-
cura e idade – após 15 anos de idade 
a propensão para este tipo de câncer 
aumenta.

Quando o câncer de pele é diag-
nosticado no início, ele tem mais de 
90% de chance de cura. O diagnóstico 
precoce evita que o paciente tenha que 
ser submetido a cirurgias mais compli-
cadas e tratamentos intensos, como 
quimioterapia, terapia alvo e imuno-
terapia. Nos últimos anos, a sobrevida 
dos pacientes com este tipo de câncer 
de pele melhorou, principalmente por 
conta da detecção precoce do tumor e 

da introdução de novos medicamentos 
imunoterápicos.

Mas melhor ainda é a prevenção! 
Por isso, listamos as formas de como 
se prevenir e se proteger do câncer de 
pele.

 1) Proteção contra 
radiaçõeS SolareS

Para se prevenir do câncer de pele 
e se proteger das lesões provocadas 
pelos raios UV, é recomendável evitar 
a exposição excessiva ao sol sem pro-
teção sempre que possível, sobretudo 
nos horários mais intensos, entre 10 e 
16 horas. Se precisar se expor ao sol, 
devem ser utilizados chapéus, guarda-
-sóis, óculos escuros, camisas de man-
gas longas, calças e, principalmente, fil-
tros solares durante qualquer atividade 
ao ar livre. O produto deve ser reapli-
cado a cada duas horas. O filtro solar 
deve ter um fator de proteção solar 
(FPS) de, no mínimo, 30 e deve ser uti-
lizado diariamente, mesmo dentro de 
casa e em dias frios e nublados, porque 
a radiação UV atravessa até mesmo as 
nuvens.

 
2) acomPanhamento 
médico e inveStigação 
com exameS

É necessário consultar anualmen-
te um dermatologista para um exame 

completo, que pode identificar possí-
veis riscos. Sobretudo, aqueles com 
sinais ou sintomas da doença, histórico 
familiar e pertencentes aos grupos com 
as maiores chances de desenvolver a 
doença. A realização de exames clíni-
cos, laboratoriais, endoscópicos ou ra-
diológicos e consultas médicas possibi-
litam a detecção precoce, que aumenta 
as chances de cura.

3) método abcde
O método ABCDE é uma espécie 

de auto exame que ajuda a avaliar o 
risco de uma mancha ou sinal se tratar 
de um tumor de pele. Como os sinais 
da doença são visíveis, é possível ficar 
alerta a qualquer alteração. As letras 
apontam sinais sugestivos de tumor de 
pele:

A - Assimetria - quando uma 
metade do sinal ou pinta é diferente da 
outra;

B - Bordas irregulares - quando 
o contorno é mal definido;

C - Cor variável - quando exis-
tem várias cores em uma mesma lesão, 
mancha ou pinta, como preta, casta-
nha, branca, avermelhada ou azul;

D - Diâmetro - quando é maior 
que 6 milímetros.

E - Evolução - quando é possível 
notar mudanças em suas característi-

cas, como tamanho, forma ou cor.
Se notar alguma alteração, é im-

portante que seja investigada por um 
médico.

4) teSteS genéticoS
Já existe um teste genético que 

identifica predisposição ao melano-
ma de origem hereditária e ajuda a 
prevenir o surgimento de milhares de 
casos desse câncer. Com apenas uma 
amostra de saliva coletada em casa, 
o usuário pode descobrir se possui 
predisposição a desenvolver essa do-
ença e buscar uma prevenção espe-
cializada da forma mais precoce pos-
sível com o seu médico, diminuindo 
as chances da doença o surpreender 
e melhorar as chances de cura, caso 
ela se desenvolva. Esse teste avalia se 
existem mutações no gene CDKN2A. 
As pessoas com mutações nesse gene 
têm muito mais risco de desenvolver 
a doença. Por isso, quando descober-
ta a predisposição, o usuário deve 
aumentar a frequência de consultas 
com o médico, evitar ainda mais a 
exposição excessiva ao sol e proteger 
a pele dos efeitos da radiação UV, 
além de informar a família para ter 
os mesmos cuidados, já que se trata 
de uma mutação genética que pode 
estar presente em outros membros da 
família. (Assessoria)

dezembro laranja:  cuidados para se 
prevenir do câncer de pele
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| saiba mais

| mariana Salles
mariana@diariodosudoeste.com.br

Durante os dois últimos anos, uma 
especialidade médica ganhou desta-
que: a infectologia. O reconhecimento 
veio no decorrer do contexto da pan-
demia da covid-19. Enquanto a doen-
ça assolava o mundo, os infectologistas 
protagonizavam desde os cuidados aos 
pacientes até o disseminar de conheci-

mento sobre a especialidade na tentati-
va de conter o problema.

Ao longo destes quase dois anos, 
foi possível perceber que sempre havia 
um infectologista à frente dos proces-
sos, seja na orientação quanto a es-
colha e uso  de máscaras adequadas, 
indicando sobre a higiene correta das 
mãos, explicando sobre distanciamen-
to social para a população, além de 
ser fundamental nos fluxos e rotinas 

dentro dos hospitais, nos treinamen-
tos para as instituições e profissionais, 
que vão desde a paramentação até a 
necessidade do atendimento cauteloso 
do paciente.  

Porém, a especialidade vai muito 
além da covid, como explica Susane 
Marafon, médica infectologista forma-
da pela Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), com residência mé-
dica pelo Hospital Universitário Julio 
Muller (UFMT). “É essa especialidade 
médica que diagnostica e cuida de 
pacientes com  doenças infecciosas e 
parasitárias, sejam causadas por vírus, 
bactérias, fungos, protozoários ou ou-
tros microorganismos”, informa.  

Atualmente, as doenças infeccio-
sas são responsáveis por grande parte 
das consultas médicas ambulatoriais e 
em pronto-socorro. Além de fazer esse 
atendimento, é também função da es-
pecialidade prevenir doenças por meio 
da indicação de vacinas, assim como 
fazer a prevenção de infecções dentro 
do hospital – sendo essa última uma 
das principais atribuições de Susane 
hoje.

Natural de São Jorge D’Oeste-PR, 
retornou ao sudoeste do Paraná em 
março de 2021 para atuar no Servi-
ço de Controle de Infecção Hospita-
lar (SCIH) do Instituto Policlínica Pato 
Branco (IPPB) e no Hospital Santa 

Pelizzari, em Palmas. A infectologista é 
ainda docente do Unidep, sendo pre-
ceptora da Residência Médica de Clí-
nica Médica no IPPB, além de atender 
em seu consultório, que fica no Alda 
Instituto de Saúde.  

“Todo hospital precisa seguir rí-
gidos protocolos de segurança. Para 
implementar as práticas e fazer o seu 
controle é necessário que na equipe 
responsável pelas ações haja um médi-
co infectologista”, explica.

Sendo assim, o médico infectolo-
gista pode trabalhar em hospital, clínica 
ou mesmo consultório. “Na minha roti-
na, realizo diagnósticos tanto em con-
sultas no consultório como dentro dos 
hospitais que atuo. Trato e acompanho 
pacientes com infecções e auxilio na 
promoção de medidas preventivas”.

PatologiaS tratadaS 
Pela infectologia

Entre as doenças tratadas pela 
infectologia estão as infecciosas, que 
muitas vezes apresentam alta capa-
cidade para dizimar populações. Há 
muito tempo, essas patologias vêm 
sendo registradas na história da hu-
manidade, como a peste negra, a epi-
demia causada pelo HIV, o vírus in-
fluenza e, mais recentemente, os casos 
de coronavírus. “Esses são alguns dos 
casos que vêm desafiando médicos e 

infectologia além das pandemias
Não são somente as doenças capazes de dizimar a população as tratadas pelos infectologistas. Essa 
especialidade médica é bastante ampla e conhecê-la melhor ajuda na antecipação de um diagnóstico 
ou mesmo na busca por um tratamento eficaz
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infectologistas em todo o mundo”, 
lembra Susane.

Em seu consultório, a médica 
é procurada por inúmeras deman-
das. “Geralmente, o especialista 
vai tratar de pacientes com HIV, 
hepatites virais, doenças sexual-
mente transmissíveis e infecções 
em geral”, resume.

Quando a pessoa descobre 
que é portador do vírus da AIDS 
(HIV) e outras doenças sexualmen-
te transmissíveis, a indicação de 
Susane é que se procure imedia-
tamente um infectologista. “Esse 
é o profissional que saberá como 
controlar a evolução da doença e 
o seu tratamento”, alerta.

Existe também os casos de 
quando pessoas vão viajar para 
lugares onde há riscos de infeção. 
“Neste cenário também é funda-
mental procurar um infectologista 
para que ele oriente quais vacinas 
o paciente precisará tomar e são 
adequadas para o local de desti-
no”, avisa.

infectologia ou outra 
eSpecialidade?

O infectologista é, sem dúvi-
da, o especialista com maior fami-
liaridade na investigação e diag-
nóstico das doenças febris, um 
dos sintomas mais comuns quan-
do se fala em infecção. “Grande 
maioria dos casos de febre são 
ocasionados devido a doenças 
infecciosas. Pela experiência do 
infectologista com os diagnósticos 
diferenciais de doenças febris, este 
profissional pode, após avaliar o 
paciente, descartar doença infec-
ciosa e, nesta minoria dos casos, 
encaminhar o paciente à especia-
lidade pertinente”, explica.

Porém, Susane comenta 
que a procura pelo infectologis-
ta ocorre muitas vezes somente 
após febres persistentes e prolon-
gadas, mas sem identificação do 
seu foco primário.

“Não se deve procurar o in-
fectologista apenas quando você 
já estiver doente, mas ele serve 
também para aconselhamentos. E 
o desconhecimento sobre o campo 
de atuação do médico infectolo-
gista faz com que, na maioria das 
vezes, a população procure outras 
especialidades médicas quando 
acometida por doenças infeccio-
sas”, acredita.

Susane exemplifica citando 
que pacientes com suspeita de 

pneumonia, em geral, procuram 
um pneumologista; com hepatite 
viral um gastroenterologista; com 
cistite ou pielonefrite (infecção 
urinária na bexiga ou rim), um 
nefrologista ou urologista; com 
meningite, um neurologista; com 
piodermite (infecção na pele), um 
dermatologista; e assim por dian-
te. Isso porque, como as infecções 
quase sempre acometem prefe-
rencialmente um determinado 
órgão, o paciente intuitivamente 
procura o especialista responsável 
pelo tratamento de doenças da-
quele órgão, o que pode atrasar 
seu tratamento.

“Ocorre que, embora muitos 
destes profissionais estejam capa-
citados a resolver o problema, por 
outras vezes o especialista procura-
do é especialista no órgão, e não 
no tratamento da infecção do ór-
gão. Assim, não são raros os casos 
que chegam ao infectologista en-
caminhados por outros médicos, 
com atraso no diagnóstico, somen-
te quando já aparecem complica-
ções no tratamento ou pela falta 
deste”, pensa.

Agora que você já conhece a 
importância do médico infectolo-
gista além da covid, lembre-se de 
não procurar ajuda médica somen-
te quando já estiver doente. “Faça 
exames periódicos, mantenha uma 
rotina de consultas e exames para 
avaliar a sua saúde e, claro, não 
deixe de buscar um especialista 
sempre que perceber qualquer 
mudança no seu corpo”, indica 
Susane.

Quando procurar 
um infectologista?

Geralmente, é importante contar 
com a ajuda desse especialista 
quando surgirem os seguintes 
sinais:
• doenças virais, como dengue, 
febre amarela, sarampo e caxumba;
• agravos causados por fungos, 
como micoses;
• doenças bacterianas, como 
infecções urinárias, pneumonias, 
infecções de pele como celulite e 
erisipela, infecções ósseas, como 
osteomielite;
• problemas causados por 
protozoários, como toxoplasmose;
• aconselhamento sobre vacinação.

 | Susane Marafon é médica infectologista formada pela Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), com residência médica pelo Hospital Universitário Julio Mul-
ler (UFMT). Atua no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Instituto 
Policlínica Pato Branco (IPPB) e no Hospital Santa Pelizzari, em Palmas. É docente 
pelo Unidep, sendo preceptora da Residência Médica de Clínica Médica no IPPB.  
Atende no Alda Instituto de Saúde. CRM 46795 / RQE 28943.

Arquivo pessoal



6 diário do sudoeste | Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

| bem-estar

Arquivo

Em uma análise de Charlene Ga-
maldo, M.D., diretora médica do Johns 
Hopkins Center for Sleep no Howard 
County General Hospital, nos Estados 
Unidos, pessoas que praticaram pelo 
menos 30 minutos de exercícios mode-
rados notaram diferença na qualidade 
do sono, no mesmo dia em que prati-
caram atividade física.

“Atividade física é fundamental 
para a saúde de uma forma geral, 
como todos sabem, tanto para a men-
te, quanto para o físico. Como médi-
co, reforço a importância da prática de 
exercícios físicos regularmente. Além 
disso, já sabemos da melhora em índi-
ces glicêmicos, metabolismo, pressão 
arterial, bom humor diário, entre di-
versos outros fatores”, declara Rodrigo 
P. Pedrosa, cardiologista e médico do 
sono.

Segundo o cardiologista, ao pra-
ticar exercício físico, há uma melhora 
na condição do sono reparador, o mais 
profundo e de melhor qualidade. Ga-
rantir sua qualidade promove o bem-
-estar para o dia todo, além da boa 
relação com a melhora da ansiedade, 
do humor, do bem-estar e da disposi-
ção. “Afinal, ao dormir, as pessoas não 
estão apenas repousando, o organismo 
também está metabolicamente ativo e 

uma série de hormônios importantes 
para a saúde estão sendo produzidos”, 
afirma Pedrosa.

Sono + atividade fíSica
A atividade física regular pode afe-

tar positivamente distúrbios do sono 
como a apneia obstrutiva, por meio da 
perda de peso, aumento do tônus mus-
cular das vias aéreas superiores e da 
diminuição do acúmulo de fluido no 
pescoço. Os principais benefícios para 
os pacientes incluem a redução da gra-
vidade da condição e da sonolência 
diurna, além de aumento da eficiência 
do sono durante a noite e consumo 
máximo de oxigênio.

O médico Rodrigo P. Pedrosa 
aponta que em um estudo foram ob-
servados os efeitos do exercício físico 
na composição corporal de pacientes 
com apneia do sono, pois houve me-
lhora do percentual de gordura e mas-
sa corporal total e da circunferência 
do pescoço. Segundo ele, a atividade 
física pode melhorar de forma objetiva 
a composição corporal, diminuindo a 
severidade da apneia.

apneia do Sono
A Apneia Obstrutiva do Sono - 

AOS, compreende situações em que 

há obstrução parcial ou total das vias 
respiratórias durante o sono. “É quan-
do por alguma razão o ar inspirado 
pelo nariz ou pela boca não chega na 
traqueia para alcançar os pulmões. 
Quando a obstrução das vias aéreas 
inferiores é parcial, ocorre uma hipop-
neia. No caso de fechamento total com 
duração acima de 10 segundos, é con-
siderada apneia e há riscos de paradas 
respiratórias enquanto o indivíduo dor-
me”, esclarece o otorrinolaringologista 
Luiz Augusto de Lima e Silva.

Um levantamento realizado pela 
Associação Brasileira de Otorrinola-
ringologia e Cirurgia Cérvico-Facial 
(ABORL-CCF) revela que de 40 a 60% 
da população adulta sofre com distúr-
bios de sono. Porém, nem todos os in-
divíduos que roncam possuem AOS: 
a apneia e hipopneia acometem com 
maior frequência indivíduos na fase 
adulta, com obesidade, retrognatas, de 
pescoço curto ou alterações anatômicas 
nas vias aéreas superiores.”Crianças 
com dificuldade de mamar, mastigar 
ou engolir um alimento sem interrom-
per a respiração, ou com sono agitado, 
também podem estar com hipopneia”, 
destaca o especialista. Como quadros 
de rinite, sinusite ou resfriados também 
podem dificultar a respiração, é impor-

tante investigar outros sintomas, como 
falta de apetite.

Alguns sinais que podem indicar a 
presença do distúrbio são: ronco, can-
saço diurno constante, dificuldade de 
concentração, dores de cabeça mati-
nais, humor depressivo, falta de ener-
gia, esquecimento ou hábito constante 
de acordar para ir ao banheiro.

Ainda que a atividade física seja 
auxiliar, uma vez que a apneia do sono 
é diagnosticada, o tratamento depende 
de um diagnóstico etiológico, ou seja, 
para detectar a origem da apneia. Para 
isso, será preciso iniciar com uma boa 
anamnese e exame físico, seguidos de 
exames complementares, como polis-
sonografia, eletrocardiograma, tomo-
grafia computadorizada e mais recen-
temente o exame de endoscopia do 
sono, sendo este uma nasofibroscopia 
realizada com o paciente sedado, em 
ambiente hospitalar e acompanhado 
por um anestesista.

Com diagnostico fechado, o trata-
mento pode ser desde o uso do cepap, 
próteses orais e cirurgias, inclusive a 
robótica. Desse modo, riscos como ar-
ritmias cardíacas, hipertensão, diabetes 
e sonolência diurna, grande causado-
ra de acidentes, poderão ser cessados. 
(Assessoria)

exercícios físicos auxiliam na qualidade do 
sono de quem sofre com apneia
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| em foco

Como alcançar indicadores de de-
sempenho consistentes que colaborem 
com o bom repasse de recursos em 
saúde para o Município? Desde a im-
plementação do Previne Brasil, a nova 
política de financiamento federal da 
Atenção Primária à Saúde no país, ins-
tituída pela Portaria n° 2.979, de 12 de 
novembro de 2019, este é um caminho 
de dificuldade para muitas regiões e ci-
dades.  Sobre o assunto, a IDS realizou 
no último 25 de novembro o 1º Semi-
nário IDS: A Gestão da Atenção Básica 
e o Programa Previne Brasil, um even-
to pensado para repassar informações 
técnicas e cases de sucesso a mais de 
200 gestores públicos. 

“O Previne Brasil é uma nova mu-
dança no formato do financiamento da 
Atenção Básica, onde os municípios 
têm que estar atentos a ‘N’  fatores. 
Ele foi dividido em alguns blocos es-
tratégicos e específicos para atender as 
demandas da população, e o objetivo 
é melhorar a qualidade, o acompanha-
mento da gestão e das equipes, aper-
feiçoar o acesso à população como um 
todo”, explicou Thiago Lopes de Sou-
za, consultor Previne Brasil IDS. 

A IDS entendeu a necessidade, ca-
rência de informação e falta de conhe-
cimento na maioria dos Municípios e 
falta de embasamento e de tecnologia 
para entenderem tudo isso que está 
acontecendo no Previne Brasil. Por 
isso, durante o seminário, o consultor 
apresentou dicas práticas, informações 
e desafios encontrados pela equipe IDS 
em alguns clientes, bem como boas 
práticas que evoluíram para cases de 
sucesso na melhoria dos indicadores. 
“São várias informações de como se 
faz o acompanhamento e como utilizar 
as informações dentro do sistema IDS 
Saúde para melhorar os indicadores do 
município”, enfatizou. 

indicadoreS de 
deSempenho

Os indicadores de desempenho do 
Previne Brasil  são divididos em quatro 
blocos, compactuados para o ano de 
2020 e 2021: pré-natal, Saúde da Mu-
lher, Saúde da

Criança e Doenças Crônicas. 
“Cada um desses blocos de saúde vão 
ser divididos em indicadores de desem-
penho, que demonstram como essas 
equipes estão atendendo”, comentou 
Thiago.

Por exemplo, um dos indicadores 
é a proporção de gestantes com pelo 
menos seis consultas pré-natal realiza-
das, sendo a primeira até a 20ª semana 
de gestação; outro, é o percentual de 
pessoas hipertensas com Pressão Arte-
rial aferida em cada semestre; e um ter-
ceiro, o percentual de diabéticos com 

solicitação de hemoglobina glicada. “O 
cuidado dos paciente das doenças crô-
nicas, diabetes e hipertensão são dois 
indicadores que a maioria dos municí-
pios está tendo bastantes dificuldades 
por conta de um valor baixo. Aqui tra-
zemos alguns desafios e apresentamos 
como melhorar essas informações”. 

Cleide Teresinha dos Santos Mes-
sias, vice-presidente do Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde do 
Paraná (Cosems/PR) e secretária mu-
nicipal de saúde de Corbélia-PR tem 
visitado os municípios com orienta-
ções e trouxe esta experiência para 
o Seminário. “Primeiro que o gestor, 
ainda esse ano, precisa ficar atento 
para o financiamento. O Ministério da 
Saúde continua enviando o orçamen-
to que era previsto antes da pande-
mia. Essa é uma situação importante, 
que os gestores não se acomodem e 
não percam de vista a necessidade e 
a importância da utilização do sistema 
de informação para enviar as informa-
ções dos indicadores para o Ministério 
da Saúde, que vai avaliar os últimos 
quatro meses para iniciar o pagamen-
to do novo financiamento a partir de 
janeiro”, alertou. 

informatização
Para o Cosems, o Município que 

já tem a informatização em Saúde 
conta vantagem no levantamento de 
indicadores. “Sem dúvida nenhuma, 
implementar um sistema de gestão de 
saúde é um processo difícil e impor-
tante. Muitos profissionais não têm 
habilidade com sistemas de informa-
ção e com o computador. Agregado a 
isso, a nova forma de financiamento 
para a Atenção Básica vai usar exclu-
sivamente a informação a partir de 

um sistema de gestão de informação. 
Hoje, a partir do prontuário eletrôni-
co, as informações têm que estar to-
das ali dentro dos campos conforme a 
exigência do novo programa, e se não 
estiver o financiamento não virá para 
o município”, problematizou.

A expertise da IDS no Previne 
Brasil vem justamente do IDS Saúde, 
sistema de gerenciamento utilizado por 
Secretarias de Saúde, UPAs, Labora-
tórios de Análises Clínicas, Farmácias 
Públicas e Consórcios Intermunicipais 
de Saúde. Com tecnologia de ponta, 
o sistema também fornece uma gama 
de Apps para agentes comunitários no 
trabalho diário desses profissionais na 
Secretaria da Saúde e para a prefeitura 
e população.

realidade do paraná
Os membros do Conselho de Se-

cretarias Municipais de Saúde têm 
percorrido as regiões para levar ex-
periência quanto às dificuldades na 
implementação de estratégias para o 

cumprimento dos indicadores e para 
conseguir receber o financiamento. 
“Posso garantir que quando essa pauta 
aparece em nossas reuniões, os gesto-
res lançam uma grande preocupação 
de ainda não estarem preparados para 
o cumprimento desses indicadores”, 
diz Cleide.

Além da inabilidade técnica com 
tecnologias, a pandemia também colo-
ca-se como um agravante. Na visão de 
Cleide, muitos municípios se desestru-
turaram em termos de atenção básica 
para conseguir sobreviver à covid-19. 
“É um processo de reorganização, de 
estudar e de compreender para se or-
ganizar de fato e conseguir receber o 
novo financiamento. Esse evento é fun-
damental, de uma importância enorme 
para os técnicos e profissionais que es-
tão aqui hoje. Não tenho dúvidas de 
que vão sair desse evento sabendo, de 
fato, o que tem que fazer. É a lição de 
casa”, confirmou Cleide. 

| Assessoria de Comunicação IDS

Seminário idS levou informações sobre o 
programa previne brasil
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Desde 1988, a luta contra o Vírus 
da Imunodeficiência Humana (da sigla 
em inglês HIV) é lembrada mundial-
mente, no dia 1 de dezembro. Trata-se 
de um vírus que prejudica o sistema 
imunológico por meio da destruição 
de linfócitos TCD4, responsáveis por 
defender o organismo de doenças.

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a Or-
ganização Pan-americana da Saúde 
(Opas), os casos de HIV na América 
Latina aumentaram 21% na última dé-
cada, ultrapassando 120 mil casos em 
2019. No mesmo ano, 37 mil mortes 
foram relacionadas ao HIV.

Dados do boletim epidemiológico 
HIV/AID revelam que, no Paraná, fo-
ram registrados mais de dois mil casos 
em 2019. Já em 2020, os números 
apresentaram queda, com 697 pessoas 
diagnosticadas com HIV. Este boletim 
mostra ainda que a maior incidência 
de casos diagnosticados de AIDS no 
país está concentrada na população 
entre 25 e 39 anos, de ambos os sexos.

O HIV é transmitido por meio de 
contato sexual desprotegido, comparti-
lhamento de agulhas, como no caso do 
uso de drogas ilícitas, mães infectadas 
com HIV durante a gestação, no par-
to ou durante amamentação. O teste 
sorológico para diagnóstico do HIV é 
feito com coleta de sangue.

Segundo a médica Myrna Cam-
pagnoli, o diagnóstico precoce é fun-
damental para a saúde e o bem-estar 
do paciente. “Quando o exame é reali-
zado no tempo certo, o tratamento co-
meça mais rápido e o paciente ganha 
qualidade de vida”, acredita.

“A prevenção e a adesão ao tra-
tamento adequado e o combate ao 
estigma e ao preconceito são pontos 
que precisam estar bem claros e, por 
isso, a comunicação com a sociedade 
sobre o tema se faz necessária todos os 
dias. Temos, por meio do Ministério da 
Saúde, a mandala da prevenção com-
binada, que inclui diversas tecnologias, 
como a distribuição de preservativos, 
os medicamentos antirretrovirais para 
impedir a multiplicação do vírus no or-
ganismo (veja box), além das vacinas e 
testes”, explica Marta McBritton, presi-
dente do Instituto Cultural Barong.

“Em 40 anos de epidemia de AIDS 
um dos maiores avanços foi o da tec-
nologia do tratamento antirretroviral, 
onde pessoas que vivem com o vírus 
HIV ficam com carga viral indetec-
tável e por consequência não trans-
mitem mais o vírus”, complementa 
Adriana Bertini, diretora de projetos 
do Instituto.

aidS x HiV
Na fase inicial, os sinais ocorrem 

geralmente de duas a quatro semanas 
após contato com o vírus, duram pou-

cos dias ou semanas e são caracteri-
zados por sintomas semelhantes a um 
quadro gripal, como febre, calafrios, 
dor muscular, cansaço, linfonodomega-
lias e úlceras orais. Entretanto, existem 
pessoas que não apresentam sintomas 
iniciais. Após esse primeiro estágio, o 
paciente se torna assintomático e, com 
o passar dos anos, caso não seja reali-
zado o teste sorológico para diagnós-
tico do HIV e o tratamento, esse vírus 
começará a destruir as células TCD4, 
levando ao desenvolvimento da AIDS.

Então, AIDS é a doença causada 
pelo vírus HIV, diagnosticada quando 
a contagem dos linfócitos TCD4 ficam 
abaixo de 200 cél/mm ou quando o 
paciente apresenta doenças oportu-
nistas causadas pela baixa da imuni-
dade, como candidíase, carcinoma 
invasivo de colo uterino, criptococose, 
histoplasmose, linfoma, tuberculose e 
pneumocistose.

Ou seja, viver com HIV não é o 
mesmo que ter Aids. O HIV se espa-
lha através de fluídos corporais e afeta 
células específicas do sistema imuno-
lógico, tornando o organismo incapaz 
de lutar contra infecções e doenças. 
Os sintomas de uma pessoa com AIDS 
podem ser diversos, como a perda de 
peso, diarreias, febre recorrente, infec-
ções pulmonares de repetição, dentre 
outras infecções.

¨Estamos falando de um vírus e de 
uma doença que ainda não têm cura, 
mas há formas de controle. Sabemos 
que muitas pessoas podem ser infec-
tadas com o HIV e não apresentarem 
nenhum sintoma durante 10 anos ou 
mais e, por isso, os exames são impor-
tantes, assim como o cuidado ao ser 
diagnosticado com HIV ou desenvol-
ver a doença. Ter acompanhamento 
médico e medicamentos, incluindo ca-
lendário vacinal, vai permitir uma vida 
com qualidade”, destaca o médico Vi-
nicius Borges.

diagnóStico
A infecção causada pelo HIV pode 

ser identificada em pelo menos 30 dias 
com exame laboratorial ou teste rá-
pido. Os testes buscam os anticorpos 
contra a doença no material coletado. 
Myrna explica que os testes molecula-
res de detecção de carga viral do HIV/
AIDS auxiliam na avaliação dos ní-
veis de carga viral. Segundo a OMS, é 
considerada indetectável a carga viral 
abaixo de 1.000 cópias/ml. “A carga vi-
ral não detectável não descarta a pre-
sença do vírus na corrente sanguínea; 
isso porque a quantidade de vírus que 
está circulando no sangue pode estar 
tão baixa que não é possível identificar 
por meio do exame”, explica.

Para que o tratamento da doença 
ocorra de maneira eficiente, é necessá-
rio que o paciente, assim que for diag-
nosticado, realize exames completos 
de análises clínicas para o melhor en-
tendimento e acompanhamento de sua 
condição geral de saúde. Myrna afirma 
que outro exame, o de contagem de 
linfócitos, é fundamental. “Ele é crucial 
para que os médicos decidam qual o 
momento adequado para se iniciar o 
tratamento ou modificá-lo, caso neces-
sário, por isso é realizado a cada três ou 
quatro meses nos pacientes com o ví-
rus”, finaliza.

tratamento
A melhor forma de tratamento do 

HIV é com o uso diário dos medica-
mentos antirretrovirais, prescritos pelo 
médico infectologista e distribuídos 
gratuitamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). A médica explica que, 
atualmente, os medicamentos iniciais 
incluem um ou dois comprimidos ao 
dia, com redução dos efeitos colaterais, 
o que facilita a adesão ao tratamento.

Profilaxia Pré-exPoSição
De acordo com a especialista, há 

uma forma de minimizar as chances 
de contrair o vírus antes de uma rela-
ção com indivíduo vivendo com HIV. 
Chamada de profilaxia pré-exposição, 
o tratamento consiste na administra-
ção de antirretrovirais a uma pessoa 
não portadora do HIV antes da expo-
sição sexual com indivíduo vivendo 
com HIV. Entretanto, esse método não 
substitui o uso de camisinha e deve ser 
discutido, individualmente, com o mé-
dico infectologista.

Profilaxia PóS-exPoSição
Caso a pessoa tenha se exposto 

ao risco de se contaminar, como em 
casos de violência sexual e relação 
sexual desprotegida (sem o uso de 
camisinha ou com rompimento da ca-
misinha), ela tem até 72 horas para re-
ceber a medicação antirretroviral, por 
28 dias, para evitar a sobrevivência e 
a multiplicação do HIV no organismo. 
Essa é a chamada profilaxia pós-expo-
sição. Nesse período, o paciente deve 
ser acompanhado por um médico in-
fectologista.

cura
Ainda não existe a cura para o 

HIV, porém há estudos que que ca-
minham para chegar nessa desco-
berta. Uma pesquisa chefiada pelo 
Ricardo Diaz, diretor do Laboratório 
de Retrovirologia do Departamen-
to de Medicina Da Escola Paulista 
de Medicina (EPM/UNIFESP), vem 
trabalhando em duas frentes para 
tentativa de cura do HIV, uma com 
medicamentos antirretrovirais que 
tentam eliminar o vírus latente e, 
outra, com produção de uma vacina 
que induz o sistema imunológico do 
indivíduo a eliminar as células infec-
tadas. Porém, esse estudo ainda está 
em curso, sem resultados definitivos 
até o momento.

imPortância daS VacinaS
O dezembro vermelho é um marco 

para reforçar a importância das medi-
das de autocuidado diariamente, e a 
vacinação é uma delas. Muitas pessoas 
que têm o HIV ou a Aids desconhecem 
que possuem um risco maior de con-
trair a pneumonia e também o direito 
à vacina pneumocócica conjugada-13 
valente que protege contra os 13 tipos 
mais prevalentes da bactéria pneumo-
coco. Além dessa, outras vacinas muito 
importantes estão disponíveis gratuita-
mente nos Centros de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (CRIE), 
um serviço do Sistema único de Saú-
de (SUS) presentes em todos os esta-
dos brasileiros. Caso a cidade onde a 
pessoa reside não tenha um CRIE, ela 
deve procurar um posto de saúde que 
fará a solicitação e disponibilizará o 
medicamento.

dezembro Vermelho: Paraná registra queda no 
número de casos de HiV/aidS
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 O MUNICIPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a 

realização em sua sede, sito à Rua Barão de Capanema, 134, às 09:00  horas do 

dia  15/12/2021 LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , tipo de 

Licitação MENOR PREÇO POR ITEM  n.º 67/2021, objetivando CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESTADUAL//INTERESTADUAL, 
MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, 
AGRICULTORES, CLUBES DE MÃES E AÇÃO SOCIAL. 

O edital poderá ser obtido junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VITORINO, a partir do dia 02/12/2021,  informações pelo telefone (46) 3227-1222, 

pelos emails: licita@vitorino.pr.gov.br, compras@vitorino.pr.gov.br e pelo site 

WWW.vitorino.pr.gov.br . 

 
Vitorino, 02/12/2021 

 
 

                
Pregoeiro Oficial do Município 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O 

PROCESSO 167/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 095/2021 

Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de gêneros alimentícios para desenvolvimento das 
atividades das Secretarias municipais e nas atividades desenvolvidas pelo CRAS nas oficinas, cursos, 
eventos e campanhas,  lanches dos encontros com famílias, crianças, adolescentes, gestantes e idosos, 
conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no edital e Anexo I 
para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração Municipal. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITARIO. 
ABERTURA: Dia 15 de dezembro de 2021 às 09:00 horas. 
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro - Saudade do 
Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: 
http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php 
 

Saudade do Iguaçu - PR, 02 de dezembro de 2021. 
 

 
DARLEI TRENTO 

           Prefeito Municipal 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
  Torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, cuja classificação dá-se da seguinte forma: 
- STEPHANI RAMOS DOMANSKI DOS SANTOS MEDICINA GENERALISTA 

Lote Qtdade 
Estimada 

Discriminação dos 
serviços 

Local de Prestação dos 
Serviços Dias da semana / Horários Vlr Plantão Máx. 

R$ 
Vlr Total 

Máximo R$ 

01 50 Plantão Médico Centro de Saúde Segunda-feira (das 18:00 as 22:00 horas) 452,61 22.630,50 
06 52 Plantão Médico Centro de Saúde Sábado (das 08:00 as 20:00 horas) 1.352,76 70.343,52 
07 53 Plantão Médico Centro de Saúde Domingo (das 08:00 as 20:00 horas) 1.352,76 71.696,28 

Declaramos credenciada a empresa acima citada por estar em total acordo com o Edital. 
Renascença, 02 de dezembro de 2021. 
 LUCIANA ALMERI MORCELLI 

Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações 

 

ERRATA 
No Aviso de Licitação da Concorrência nº 004/2021, publicado no Jornal Diário 
do Sudoeste, Edição nº 8019 do dia 19 de novembro de 2021, far-se-á a seguinte 
correção: 
ONDE SE LÊ: 
“Contratação de empresa para execução de 4.500,00m² (quatro mil e quinhentos 
metros quadrados) de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, 
conforme projeto, memorial descrito, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro”. 
LEIA-SE: 
“Contratação de empresa para execução de 27.040,00m² (vinte e sete mil e 
quarenta metros quadrados), de pavimentação asfáltica sobre pedras 
irregulares, conforme projeto, memorial descrito, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro”. 

Renascença, 02 de dezembro de 2021. 
 

 ERRATA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 
O Município de Renascença, estado do Paraná, por meio da Comissão de 
Licitação, comunica alteração no Edital de Concorrência nº 004/2021, que tem 
como objeto a Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica 
sobre pedras irregulares.  
DA ALTERAÇÃO:  
No objeto da licitação em epigrafe far-se-á a seguinte alteração: 
- ONDE SE LÊ: “Contratação de empresa para execução de 4.500,00m² (quatro 
mil e quinhentos metros quadrados) de pavimentação asfáltica sobre pedras 
irregulares, conforme projeto, memorial descrito, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro”.   
- LEIA-SE: “Contratação de empresa para execução de 27.040,00m² (vinte e 
sete mil e quarenta metros quadrados), de pavimentação asfáltica sobre pedras 
irregulares, conforme projeto, memorial descrito, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro” 
 
A alteração efetuada enquadra-se em exceção prevista no § 4° do artigo 21 da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, visto que não afeta a forma de conseguir 
a habilitação ou na elaboração das condições de disputa do certame, seja na 
proposta comercial ou na proposta de técnica.  

Renascença, 02 de dezembro de 2021  
Luciana Almeri Morcelli 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420 a 427/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 99/2021, PROCESSO Nº 
224/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores 
para os veículos linha leve, média e pesada, motocicletas, 
máquinas e equipamentos rodoviários da frota municipal, 
atendendo às necessidades da Administração Municipal. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS: 
Os pedidos serão feitos de acordo com a necessidade e executados 
mediante solicitação formal da contratante através de Nota de 
Empenho. A entrega dos materiais deverá ser realizada no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 
Nota de Empenho e/ou Ordem de Serviço. Demais condições 
conforme Atas. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento 
será efetuado até o 30º dia, após o recebimento definitivo do objeto. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Diversas conforme Atas. 
GESTOR: Secretário Municipal de Engenharia e Obras, Vladimir 
José Ferreira. FISCAL: Chefe do Setor de Transporte Escolar, 
Alexandre Varaschin Dengo. Ata de Registro de Preços n.º 420/2021. 
Partes: Município de Pato Branco e Benicio Pneus EIRELI, com o 
valor total de R$ 31.643,00. Ata de Registro de Preços n.º 421/2021. 
Partes: Município de Pato Branco e Chevromais - Comercio de 
Peças, Acessórios e Lubrificantes Ltda, com o valor total de R$ 
632,00. Ata de Registro de Preços n.º 422/2021. Partes: Município de 
Pato Branco e Dazk Comercial Automotiva Ltda, com o valor total 
de R$ 17.457,81. Ata de Registro de Preços n.º 423/2021. Partes: 
Município de Pato Branco e DPA Comercio de Pneus Ltda, com o 
valor total de R$ 252.000,00. Ata de Registro de Preços n.º 424/2021. 
Partes: Município de Pato Branco e FG Comercio de Pneus 
EIRELI, com o valor total de R$ 53.792,00. Ata de Registro de 
Preços n.º 425/2021. Partes: Município de Pato Branco e Gabriel 
Andres Flach, com o valor total de R$ 80.745,00. Ata de Registro de 
Preços n.º 426/2021. Partes: Município de Pato Branco e JMC 
Distribuidora de Pneus Ltda, com o valor total de R$ 100.560,00. 
Ata de Registro de Preços n.º 427/2021. Partes: Município de Pato 
Branco e Rotta & Sutili Recapadora de Pneus Ltda, com o valor 
total de R$ 868.495,86. Pato Branco, 30 de Novembro de 2021. 
Robson Cantu – Prefeito. 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 99/2021- 
PROCESSO: 224/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de pneus novos, câmaras de ar e 
protetores para os veículos linha leve, média e pesada, motocicletas, 
máquinas e equipamentos rodoviários da frota municipal, atendendo 
às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos da 
Administração Municipal e ADJUDICO seus objetos para as 
empresas: Benício Pneus EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 39.535.062/0001-33, com o valor total de R$ 
31.643,00; Chevromais – Comercio de Peças, Acessórios e 
Lubrificantes Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 09.017.325/0001-51, com o valor total de R$ 632,80; Dazk 
Comercial Automotiva Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 42.333.053/0001-74, com o valor total de R$ 
17.457,81; DPA Comercial Automotiva Ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.432.113/0001-10, com o valor 
total de R$ 252.000,00; FG Comercio de Pneus EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.234.948/0001-04, 
com o valor total de R$ 53.792,00; Gabriel Andres Flach, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.693.328/0001-07, 
com o valor total de R$ 80.745,00; JMC Distribuidora de Pneus 
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
01.795.704/0001-60, com o valor total de R$ 100.560,00 e Rotta & 
Sutili REcapadora de Pneus Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 22.175.110/0001-27, com o valor total de R$ 
868.495,86. Pato Branco, 30 de Novembro de 2021. Robson Cantu– 
Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021  
 PROCESSO Nº 257/2021 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira 
Naudieri Provensi, designada pela Administração Municipal através da 
Portaria n.º 1218/2021, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, contendo itens de 
participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte 
e itens de ampla participação de empresas em geral, objetivando a 
Implantação de registro de preços para futura e eventual prestação de 
Serviços de eliminação e controle de vetores, pragas, desratização, 
formigas, desentupimentos, limpeza de caixas d’água e de fossas, 
atendendo às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos da 
Administração Municipal, conforme condições e demais especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “menor 
preço”, com critério de julgamento “menor preço por item”, em 
conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 8.574, de 01 de novembro de 2019, Decreto Municipal nº 
5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços, Decreto Municipal nº 8.581 de 19 de novembro de 2019, Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto nº 8.441, de 08 de janeiro 
de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais 
legislações pertinentes à matéria. O preço máximo admitido para cotação 
global do presente objeto é de R$ 862.195,46 (oitocentos e sessenta e dois 
mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos). O 
recebimento das propostas, documentos de habilitação, abertura e disputa 
de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
https://www.gov.br/compras, horário oficial de Brasília - DF,  conforme 
segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 (NOVE) HORAS 
DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021. O inteiro teor do Edital e seus 
anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a 
Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário 
de expediente, na Rua Caramuru, n.º 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou 
pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - https://www.gov.br/compras. 
Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1532, e-mail: 
licita2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 02 de dezembro de 2021. 
Naudieri Provensi – Pregoeira. 
 

 
 

 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

Extrato Dispensa de Licitação nº 95/2021, Processo nº255/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e AZUL LINHAS AÉREAS 
BRASILEIRAS S.A.. OBJETO: Permissão onerosa de uso de bem 
público, com finalidade específica de exploração dos serviços aéreos 
públicos por Companhias Aéreas, com área total de 44,96m² (quarenta e 
quatro metros e noventa e seis centímetros quadrados); no Aeroporto 
Municipal Juvenal Loureiro Cardoso, localizado na Rua José Leonardi n.º 
1.080 no bairro Aeroporto em Pato Branco PR, em atendimento as 
necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico VALOR R$ 
A Permissionária pagará ao Município o valor de R$ 1.209,97 (um mil, 
duzentos e nove reais e noventa e sete centavos), mensais, totalizando 
para o período de 12 (doze) meses o valor de R$ 14.519,64 (quatorze mil, 
quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos). DISPENSA 
DE LICITAÇÃO: Lei A dispensa de licitação é embasada pelo Decreto 
Municipal nº 8.406 de 26 de Outubro de 2018, pelo Artigo 1º da Lei nº 
5.332, de 11/10/1967, Artigo 40 da Lei nº 7.565, de 19/12/198. Pato 
Branco, 02 de Dezembro de 2021. Robson Cantu – Prefeito. Marcos 
Colla – Secretário de Desenvolvimento Econômico. 
 
 
 

Departamento de  
Rubrica ___________ 

 
 

 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

Extrato Dispensa de Licitação nº 96/2021, Processo nº256/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e AEROSUL LINHAS AÉREAS 
LTDA. OBJETO: A presente solicitação tem por objeto a Outorga de 
Permissão Onerosa de Uso de Bem Público Municipal de áreas do 
Aeroporto Regional de Pato Branco – Professor Juvenal Loureiro 
Cardoso, localizado na Rua José Leonardi, nº 1080, Bairro: Aeroporto, 
CEP: 85.503-000, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico. VALOR R$ A PERMISSIONÁRIA 
pagará ao PERMITENTE, pela outorgada concessão de uso, objeto deste 
instrumento, R$ 318,34 (trezentos e dezoito reais e trinta e quatro 
centavos) mensais pela área concedida, até o 5º dia útil do mês 
subseqüente ao vencido. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Lei A dispensa 
de licitação é embasada pelo Decreto Municipal nº 8.406 de 26 de 
Outubro de 2018, pelo Artigo 1º da Lei nº 5.332, de 11/10/1967, Artigo 
40 da Lei nº 7.565, de 19/12/198. Pato Branco, 02 de Dezembro de 2021. 
Robson Cantu – Prefeito. Marcos Colla – Secretário de Desenvolvimento 
Econômico. 
 
 
 

Departamento de  
Rubrica ___________ 

 

 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 

Nº 
PORTARIA NOME ASSUNTO DATA 

1345 Marcos Colla Autoriza o servidor conduzir veiculo de 
propriedade do município  25/11/2021 

1346 Município de Pato Branco Determina abertura de Processo Administrativo 
Disciplinar 25/11/2021 

1347 Geraldo Donizete de 
Carvalho e outros 

Autoriza os servidores a conduzir veiculo de 
propriedade do município 25/11/2021 

1348 Liliam Cristina Brandalise 
e outros Nomear comissão de Seleção 25/11/2021 

1349 Cleudes Dalla Maria 
Moreira Nomear aprovada concurso público 26/11/2021 

1350 João Paulo Alves Antunes Conceder adicional de insalubridade 29/11/2021 
1351 Mayra Camara Tornar sem efeito a nomeação 29/11/2021 

1352 Elizangela Aparecida 
Tuliano 

Autoria a contratação de pessoal aprovado em 
PSS 29/11/2021 

1353 Município de Pato Branco Determina abertura de Processo Administrativo 
Disciplinar 29/11/2021 

1355 Eliza Cardoso Siqueira e 
outros Remoção 30/11/2021 

1356 Fernanda Melere Conceder adicional de insalubridade 30/11/2021 
Publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra(m)-se disponível (eis) no seguinte endereço 
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 03 de dezembro  de 2021, respectivamente, 
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017. 

 
 

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2198/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ITAPEJARA D’OESTE E A EMPRESA INVIOLAVEL ITAPEJARA D´OESTE LTDA – ME, CNPJ 
sob o nº 10.789.166/0001 – 92, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização e 
instalação de equipamentos para monitoramento de segurança e prestação de serviços de monitoramento de 
segurança nos Departamentos da Administração Municipal, de acordo com as condições e especificações 
mínimas exigidas no Edital de Tomada de Preços N° 019/2017, Fica aditivado o valor contratual, passando 
de R$ 63.722,41 (sessenta e três mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), para R$ 
63.722,41 (sessenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), e fica prorrogado o 
prazo contratual, passando sua vigência de 17 (dezessete) de novembro de 2021 para 17 (dezessete) de 
novembro de 2022, conforme justificativa do Executivo Municipal, tudo de acordo com o Art. 57, II, e 65 da 
Lei nº 8.666/93. Itapejara D’Oeste, 16 de novembro de 2021. 

 
 



   DIÁRIO DO SUDOESTE
                    3 de dezembro de 2021Publicações legaisB2

 Edição nº 8029

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
PORTARIA Nº 41, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021. 

  
  

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, com fundamento nos incisos II e XXI, do art. 31, da Resolução nº 1, de 8 
de janeiro de 2014 (Regimento Interno); 

 
  CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000, que estabelece normas de finanças voltadas para responsabilidade fiscal;  
 
   CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, 
que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;  
 
   CONSIDERANDO as disposições sobre a publicação do Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF), bem como sobre a remessa das informações e dos dados da Câmara Municipal de Pato Branco, 
para os fins do exercício da fiscalização que lhe compete, nos termos da Lei Federal Complementar n°101, 
de 4 de maio de 2000; e 
 
   CONSIDERANDO a necessidade de normatizar os procedimentos e estabelecer um 
cronograma de atividades e ações necessárias para o encerramento do exercício financeiro de 2021, com 
vistas ao atendimento da legislação vigente,  
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º. Disciplinar os procedimentos a serem observados pelos departamentos da 
Câmara Municipal de Pato Branco com vistas ao encerramento do exercício financeiro de 2021. 

   
Art. 2º. Os procedimentos de que trata esta portaria atendem às normas de Direito 

Financeiro previstas na legislação vigente e objetivam o cumprimento dos prazos legais estabelecidos para 
a elaboração e divulgação de demonstrativos contábeis consolidados, e propiciam a disponibilização de 
informações necessárias à prestação de contas anual do exercício financeiro de 2021. 

Art. 3º. O cronograma de atividades e as datas a serem observadas na execução 
orçamentária, financeira e patrimonial estão definidos no Anexo I. 

 
§ 1º.  Para fins de cumprimento dos prazos e das normas estabelecidas nesta portaria, 

fica o Setor de Tecnologia da Informação autorizado a proceder, quando necessário, mediante prévia 
comunicação, o bloqueio ou liberação de funcionalidades dos Sistemas Informatizados envolvidos. 
 

§ 2º. A não observância dos prazos dispostos no Anexo a que se refere o caput implicará 
na responsabilidade dos servidores encarregados das informações, ensejando apuração de 
responsabilidade de ordem funcional nos termos da legislação vigente. 
 

Art. 4º. A partir desta publicação e até a publicação das Demonstrações Contábeis do 
exercício e sua remessa ao Tribunal de Contas do Estado, são consideradas urgentes e prioritárias as 
atividades vinculadas à contabilidade, controle interno, apuração orçamentária e inventário em todos os 
departamentos da Câmara Municipal de Pato Branco. 
 

Parágrafo único. Observados os prazos estabelecidos nesta portaria, compete à 
Comissão de Levantamento e Reavaliação do Patrimônio o levantamento completo dos inventários físicos, 
dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais em uso, estocados, 
cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que deverão ser objeto de registro contábil. 

 
Art. 5º. Para fins de encerramento do exercício fica estabelecido no Anexo I o último dia 

para empenhamento de despesas da Câmara Municipal de Pato Branco. 
 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo às despesas que, em 
caráter excepcional, forem expressamente autorizadas pelo Presidente da Câmara Municipal, observado o 
disposto no inciso II do art. 50 da Lei Complementar federal nº 101, de 2000. 

 
Art. 6º. O saldo dos recursos financeiros decorrentes de repasses ao Poder Legislativo 

deverá ser devolvido ao Poder Executivo até a data estabelecida no Anexo I. 
  

Art. 7º. As ordens bancárias destinadas ao pagamento de despesas que devam se 
processar até o encerramento do exercício deverão ser emitidos até às 17 horas do dia 20/12/2021. 

  
Art. 8º. Serão inscritas em Restos a Pagar as despesas legalmente empenhadas e 

liquidadas e as despesas não-liquidadas, até o limite do saldo de disponibilidade financeira. 
 

Parágrafo único. Em conformidade com o disposto no inciso II, do art. 50, da Lei 
Complementar nº 101/2000, e para efeitos de inscrição em restos a pagar processados, serão consideradas 
liquidadas, ainda que pendentes de apresentação dos documentos fiscais, as despesas de competência do 
exercício financeiro de 2021 relacionadas a: 
 

I - tarifas e taxas referentes à utilização de serviços de água, esgoto, telefonia, acesso à 
internet, energia elétrica e serviços postais; 
 

II - despesas lastreadas em contratos de natureza continuada, cujo objeto ou parcela 
deste seja cumprido e atestado pela Câmara Municipal de Pato Branco até o último dia útil do exercício, em 
observância ao regramento da vigência dos contratos administrativos previsto no art. 57, da Lei Federal nº 
8.666/93, tais como aluguéis, serviços contínuos, consultorias, obras e instalações, locação de 
equipamentos e utilização de programas de informática; 
 

Art. 9º. Para fins de inscrição dos Restos a Pagar, o montante das disponibilidades 
financeiras corresponderá, para cada fonte de recursos, ao somatório do saldo das contas do Ativo 
Circulante – Subgrupo Disponível, deduzido do total do saldo das contas do Passivo Circulante, relativas a 
obrigações financeiras a pagar, apurados no último dia útil do exercício financeiro de 2021. 
 

Art. 10. É vedada a inscrição em Restos a Pagar Não-Processados de despesas 
empenhadas para atendimento de: 
 

I - adiantamentos em geral; 
 

II - diárias de viagem; 
 

III - despesas de pessoal em geral, ativo e inativo, e respectivos encargos sociais; 
 

IV - auxílios e outros benefícios de natureza previdenciária ou assistencial; 
 

V - sentenças judiciais; 
 

Art. 11. Os Saldos dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados até 31 
de dezembro de 2021 serão cancelados até o último dia útil de 2021, desde que não se refiram a despesas 
em processo de liquidação. 
 

Parágrafo único. Considera-se em processo de liquidação, a despesa já empenhada, cuja 
obra, serviço ou material contratado já tenha sido executado, prestado ou entregue e que, no encerramento 
do exercício, ainda se encontre em fase de verificação do direito adquirido pelo credor. 
 

Art. 12. Até final do exercício financeiro, o responsável pelo Setor Financeiro deverá 
levantar, nas instituições financeiras que operam com a Câmara Municipal de Pato Branco, todas as contas 
bancárias ativas e inativas vinculadas ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Poder 
Legislativo Municipal, para fins de verificação e conciliação dos registros contábeis e para que se proceda 
à solicitação de encerramento das contas bancárias em desuso. 
  

§ 1º A partir do levantamento de que trata o caput deste artigo, todos os recursos 
existentes nas contas bancárias deverão estar devidamente contabilizados, inclusive os recursos de 
terceiros que, transitoriamente, estejam em poder da Câmara Municipal de Pato Branco. 
 

Art. 13. Compete aos responsáveis pelos serviços contábeis da Câmara Municipal de 
Pato Branco realizarem a conciliação de todas as contas bancárias sob sua responsabilidade, até o 
encerramento do exercício. 

  
Art. 14. Para fins de fechamento do Balanço Anual, a Comissão de Levantamento e 

Reavaliação do Patrimônio procederá ao inventário dos bens permanentes existentes sob guarda ou 

responsabilidade da Câmara Municipal de Pato Branco, como também dos bens de consumo e 
permanentes existentes no almoxarifado. 
  

Art. 15. Deverá ser anexada ao Balanço Anual, a cópia da ata do inventário de bens bem 
como as Declarações de Regularidade dos Inventários dos Bens em Almoxarifado e do Inventário Físico 
dos Bens Móveis e Imóveis, firmada pelos membros da comissão de que trata o artigo art. 14 e pelo 
ordenador de despesas, conforme o modelo constante nos Anexo II e III. 
  

Parágrafo único. Se na conclusão do inventário forem constatadas inconsistências ou 
irregularidades que venham a impossibilitar a emissão das Declarações de que trata o caput deste artigo, 
estas deverão ser elencadas e justificadas na respectiva ata. 
 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  

Gabinete da Presidência, ao 1º dia do mês de dezembro de 2021. 
 
 

 
Joecir Bernardi 

Presidente 
  
  

ANEXO I 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 
Atividade Data Final

1 Data limite para emissão de nota de empenho 16/12/2021 

2 Data limite para lançamentos contábeis de liquidação da despesa – recebimento de
documentos fiscais. 

16/12/2021 

3 
Data limite para a emissão do Boletim de Tesouraria do último dia útil do exercício 05/01/2022 

4 Data limite para o Setor Financeiro encerrar nas Instituições Financeiras todas as contas 
bancárias sem movimentação e sem saldo financeiro e inativas por no mínimo dois anos. 

17/12/2021 

5 Data limite para que o Poder Legislativo devolva ao Poder Executivo os valores 
correspondentes às sobras de repasses não utilizados ou não comprometidos no 
exercício financeiro. 

20/12/2021 

6 
 

Data limite para que as contas bancárias encerradas nas Instituições Financeiras que 
ainda constam no Sistema de informática sejam desativadas. 

20/12/2021 

7 Data limite para o Poder Legislativo encaminhar ao Poder Executivo, para fins de 
consolidação, os demonstrativos e as informações contábeis relativas ao encerramento 
do exercício. 

14/01/2022 

8 Data limite para a disponibilização do orçamento de 2022 no sistema para fins de registro 
dos atos e fatos relacionados à execução orçamentária da receita e da despesa. 

10/01/2022 

9 Data limite para apuração do resultado do exercício financeiro de 2021, a partir da qual 
o sistema estará desabilitado para qualquer registro contábil relativo ao exercício 
encerrado.  

10/01/2022 

10 Data limite para o Departamento Contábil emitir as Demonstrações Contábeis do 
exercício financeiro de 2021, compreendendo os balanços orçamentário, financeiro e 
patrimonial, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de 
caixa e as respectivas notas explicativas. 

25/01/2022 

 
11 

Data limite para o Departamento Contábil enviar aos responsáveis, para fins de coleta de 
assinaturas, os relatórios de envio ao Tribunal de Contas do Estado, contendo as 
informações relativas ao encerramento do exercício financeiro de 2021. 

25/01/2022 

12 

Data limite para o responsável pelo Controle Interno enviar ao Presidente do Poder 
Legislativo Municipal, para conhecimento prévio, a Manifestação Conclusiva do Controle 
Interno, contendo as informações relativas ao encerramento do exercício financeiro de 
2021. 

27/01/2022 

13 

Data limite para entrega, pela comissão referida no art. 14 da cópia das atas de
encerramento dos inventários de bens e valores, evidenciando eventuais diferenças e as
respectivas providências adotadas, bem como as Declarações referidas nos Anexos II e III
deste documento.  

20/12/2021 

ANEXO II 
  
  

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO 
   

Declaramos, sob responsabilidade e sanções previstas nesta portaria, que esta Comissão, designada pela 
Portaria nº 18, de  24 de março de 2021, procedeu à contagem física dos bens de consumo e permanente 
existentes no almoxarifado desta Câmara Municipal de Pato Branco, em que se constatou que, na data de 
_____________, os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos 
produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema Integrado de Administração 
de Materiais. 
 
Declaramos, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R$ _________ e 
o dos bens permanentes é de R$  ___________ . 
 
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente Declaração, para que produza os efeitos legais. 

  
Local e data. 

  
Comissão de Levantamento e Reavaliação do Patrimônio  
 

Assinatura 
Nome 
Matrícula 

  
  
  
  

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal 
Nome: 
Matrícula: 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
  

   
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES 

 
   

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que, em __ de ______ de 20 ____,  foi procedido ao inventário 
físico dos bens móveis permanentes, em que foi constatada a existência física de todos os bens móveis 
dessa natureza, pertencentes à Câmara Municipal de Pato Branco, inclusive dos que se encontram cedidos, 
concedidos, em manutenção ou temporariamente em poder de terceiros, cujos documentos comprobatórios 
se encontram arquivados no Setor de Patrimônio.  
 
Atestamos, ainda, a existência física de todos os bens móveis permanentes pertencentes a terceiros e que 
se encontram em poder desta entidade. 
 
Declaramos, por último, que os saldos apurados conferem com os informados ao Departamento Contábil 
por ocasião do encerramento do exercício. 
 
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração para que produza os efeitos legais. 

  
Local e data. 

  
  
Assinatura do Responsável pelo Setor de Patrimônio 
Nome: 
Matrícula: 

  
  
  

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal 
Nome: 
Matrícula: 

 

ANEXO I 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 
Atividade Data Final

1 Data limite para emissão de nota de empenho 16/12/2021 

2 Data limite para lançamentos contábeis de liquidação da despesa – recebimento de
documentos fiscais. 

16/12/2021 

3 
Data limite para a emissão do Boletim de Tesouraria do último dia útil do exercício 05/01/2022 

4 Data limite para o Setor Financeiro encerrar nas Instituições Financeiras todas as contas 
bancárias sem movimentação e sem saldo financeiro e inativas por no mínimo dois anos. 

17/12/2021 

5 Data limite para que o Poder Legislativo devolva ao Poder Executivo os valores 
correspondentes às sobras de repasses não utilizados ou não comprometidos no 
exercício financeiro. 

20/12/2021 

6 
 

Data limite para que as contas bancárias encerradas nas Instituições Financeiras que 
ainda constam no Sistema de informática sejam desativadas. 

20/12/2021 

7 Data limite para o Poder Legislativo encaminhar ao Poder Executivo, para fins de 
consolidação, os demonstrativos e as informações contábeis relativas ao encerramento 
do exercício. 

14/01/2022 

8 Data limite para a disponibilização do orçamento de 2022 no sistema para fins de registro 
dos atos e fatos relacionados à execução orçamentária da receita e da despesa. 

10/01/2022 

9 Data limite para apuração do resultado do exercício financeiro de 2021, a partir da qual 
o sistema estará desabilitado para qualquer registro contábil relativo ao exercício 
encerrado.  

10/01/2022 

10 Data limite para o Departamento Contábil emitir as Demonstrações Contábeis do 
exercício financeiro de 2021, compreendendo os balanços orçamentário, financeiro e 
patrimonial, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de 
caixa e as respectivas notas explicativas. 

25/01/2022 

 
11 

Data limite para o Departamento Contábil enviar aos responsáveis, para fins de coleta de 
assinaturas, os relatórios de envio ao Tribunal de Contas do Estado, contendo as 
informações relativas ao encerramento do exercício financeiro de 2021. 

25/01/2022 

12 

Data limite para o responsável pelo Controle Interno enviar ao Presidente do Poder 
Legislativo Municipal, para conhecimento prévio, a Manifestação Conclusiva do Controle 
Interno, contendo as informações relativas ao encerramento do exercício financeiro de 
2021. 

27/01/2022 

13 

Data limite para entrega, pela comissão referida no art. 14 da cópia das atas de
encerramento dos inventários de bens e valores, evidenciando eventuais diferenças e as
respectivas providências adotadas, bem como as Declarações referidas nos Anexos II e III
deste documento.  

20/12/2021 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

ATA DE ABERTURA DE EMVELOPE E 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA 

PLATANO LABORATÓRIO LTDA CHAMAMENTO 
PÚBLICO 06/2020 

Ao 01 (um) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 14h00min, 
na sala de Abertura e de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde 
de Pato Branco – Estado do Paraná, localizada na Rua Paraná, nº 
1605, Centro, CEP: 85.501-025 reuniram-se os membros da Comissão 
Especial de Chamamento Público, nomeada através da Portaria nº 
726/2021, que subscrevem a presente Ata ao final, para certificarem a 
proposta e a documentação de habilitação da empresa: PLATANO 
LABORATÓRIO LTDA, CNPJ 24.658.955/0001-07, referente ao 
edital de Chamamento Público nº 06/2020, que tem por objeto o 
credenciamento de entidades filantrópicas, entidades sem fins 
lucrativos ou empresas privadas para prestação de Serviços na área de 
Patologia Clínica, incluindo insumos, transporte de amostras, 
disponibilização dos resultados, visando atendimento à população 
própria e referenciada (municípios de Clevelândia, Mariópolis, 
Vitorino, Bom Sucesso do Sul, Itapejara D’Oeste, e a população em 
trânsito que necessite de atendimento de Urgência), que faça uso da 
Unidade de Pronto Atendimento Maria Itália Freddo - UPA24h, com 
valores constantes da Tabela SUS Municipal. Verificando a 
documentação da empresa, chegou-se a conclusão de que os 
documentos de habilitação estão corretos e a proposta de preços 
condiz com os itens do Edital de Chamamento nº 06/2020. A empresa 
apresentou toda a documentação de habilitação e proposta de serviços 
em conformidade com o Edital, portanto, fica DEFERIDO o pedido de 
credenciamento da PLATANO LABORATÓRIO LTDA, CNPJ 
24.658.955/0001-07. Após o recebimento a documentação da empresa 
será enviada para contratação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a presente sessão, que depois de lida e aprovada, vai 
assinada pelos participantes da sessão.  Liliam Cristina Brandalise – 
Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público; Edna 
Cristina Martins Lopes; Maristela Mallmann; Marta Lemes de Souza; 
Paulo Henrique Fracaro Pegoraro e Sabrina Psendziuk Rigon – 
Membros  

 
 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 

PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 75/2021 
DATA: 09/11/21                               ABERTURA: 23/11/21         HORÁRIO: 09:01 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(s) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS DESTINADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIZA PASQUALOTTO, SETORES DE 
LICITAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E ADMINISTRAÇÃO; conforme discriminado no objeto do 
presente edital. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 75/2021 
DATA: 09/11/21                               ABERTURA: 23/11/21         HORÁRIO: 09:01 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(s) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS DESTINADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIZA PASQUALOTTO, SETORES DE 
LICITAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E ADMINISTRAÇÃO; conforme discriminado no objeto do 
presente edital. 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de 
maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO –  PORTARIA Nº 1349 
O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, “a”, ambos da Lei Orgânica Municipal; 

considerando o resultado final do Concurso Público consubstanciado no Edital nº 014/2018, 

homologado através da Portaria nº 364/2019; e considerando a necessidade de reposição de 

vaga aberta em decorrência de exoneração de outro servidor público;RESOLVE: Art. 1º Nomear 

candidata aprovada em Concurso Público para ocupar cargo de provimento efetivo do quadro 

geral de servidores do Município, na função de Auxiliar de Saúde Bucal, conforme a seguir: 

Nº INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
214681 Cleudes Dalla Maria Moreira 5º 
Art. 2º Nos termos do art. 18, § 1º, da Lei Municipal nº 1.245, de 17 de setembro de 1993, a 

candidata nomeada tem o prazo de 5 (cinco) dias para tomar posse no respectivo cargo.Art. 3º 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito do Município de Pato 

Branco, Estado do Paraná, em 26 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU - Prefeito Municipal  

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO  -  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 079 
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos do Município de Pato Branco, Estado do 

Paraná, convoca aprovada no Concurso Público Municipal, para que compareça à Rua Caramuru 

nº. 271, para tomar posse no cargo, conforme instruções do artigo 2.º do ato de provimento em 

caráter efetivo, efetuado pela Portaria n.º 1349/2021. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Nº. INSC. NOME CLASS. 

214681 Cleudes Dalla Maria Moreira 5º 
Pato Branco, em 26 de novembro de 2021. 
Giomara Lucia Basso - Diretora de Depto. de Recursos Humanos - Portaria 225/2021 
 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO – PORTARIA Nº 1352 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, “a”, ambos da Lei Orgânica Municipal; 

com fundamento no disposto no art. 2º, V, e art. 6º, ambos da Lei Complementar Municipal nº 60, 

de 17 de julho de 2014, e na Lei Municipal nº 5.767, de 02 de junho de 2021;RESOLVE:Art. 1º 

Autorizar a contratação de pessoal aprovado em Processo Seletivo Simplificado - PSS, 

formalizado através do Edital nº 038/2021, para provimento em emprego público temporário, 

conforme a seguir especificado: 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 
NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

Elizangela Aparecida Tuliano 15º  

 

 

 

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 3 (três) dias úteis para que a candidata especificada no art. 1º 

assuma a respectiva vaga.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 29 de 

novembro de 2021. 

ROBSON CANTU - Prefeito Municipal 
 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 018 
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Pato Branco, 
Estado do Paraná, CONVOCA aprovados no Processo Seletivo Simplificado n.º 038/2021, 
visando ao preenchimento de vagas para o emprego público temporário, para que no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados da publicação deste Edital, compareçam à Rua Caramuru n.º 271, para 
assumirem as vagas que é de direito: 
ATENDENTE DE FARMÁCIA 
NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

Elizangela Aparecida Tuliano  15º  
Pato Branco, 29 de novembro de 2021. 
Giomara Lucia Basso - Diretora do Depto. de Recursos Humanos - Portaria 225/2021 
 
 

  
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3092/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Barossi & Dalsasso Ltda – Me, inscrita no CNPJ /MF sob 
o nº 40.605.413/0001 – 14. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação e serviços 
de locação de materiais destinados a decoração de eventos e 
festividades organizadas pelos Departamentos da Administração 
Municipal de Itapejara D’Oeste - PR, conforme objeto do Edital de 
Pregão Eletrônico Nº 088/2021. 
Valor do Contrato: R$ 64.737,87 (Sessenta e quatro mil, setecentos e 
trinta e sete reais e oitenta e sete centavos). 
Vigência: De 01 (primeiro) de Dezembro de 2021 até 01 (primeiro) de 
Dezembro de 2022. 
Data do Contrato: 01 (primeiro) de Dezembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3093/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Barossi & Dalsasso Ltda – Me, inscrita no CNPJ /MF sob 
o nº 40.605.413/0001 – 14. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
materiais destinados a decoração de eventos e festividades organizadas 
pelos Departamentos da Administração Municipal de Itapejara D’Oeste 
- PR, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 089/2021. 
Valor do Contrato: R$ 6.735,23 (Seis mil, setecentos e trinta e cinco 
reais e vinte e três centavos). 
Vigência: De 01 (primeiro) de Dezembro de 2021 até 01 (primeiro) de 
Dezembro de 2022. 
Data do Contrato: 01 (primeiro) de Dezembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3094/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: J. Da Silva Tavares – Casa Jardim - Me, inscrita no CNPJ 
/MF sob o nº 32.750.848/0001 - 24. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
materiais destinados a decoração de eventos e festividades organizadas 
pelos Departamentos da Administração Municipal de Itapejara D’Oeste 
- PR, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 089/2021. 
Valor do Contrato: R$ 10.860,36 (Dez mil, oitocentos e sessenta reais e 
trinta e seis centavos). 
Vigência: De 01 (primeiro) de Dezembro de 2021 até 01 (primeiro) de 
Dezembro de 2022. 
Data do Contrato: 01 (primeiro) de Dezembro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2021. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO. CONTRATADA: SOLANGE DE APARECIDA DUARTE DE CANDIDO MEI, 
CNPJ 40436536/0001-79. OBJETO: contratação empresa especializada para serviços de 
conservação e limpeza. VALOR TOTAL: R$ 700,00 (setecentos reais). ORIGEM: Dispensa de 
Licitação nº 012/2021. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II e IV, da Lei nº 8.666/93. ELEMENTOS 
DE DESPESA: R-68. PRAZO DE EXECUÇÃO: janeiro/2022. DATA DA ASSINATURA: 
02/12/21. Assinam: Enio Valdir Ceni, pela Câmara, e Solange Ap. Duarte de Candido, pela 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B3
 Edição nº 8029

DIÁRIO DO SUDOESTE
3 de dezembro de 2021 Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ 

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 222/2021 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 - Processo Licitatório 75/2021). HOMOLOGADO EM 01/12/2021. 

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

CONTRATADA: SOLL – SERVIÇOS, OBRAS E LOGISTICAS LTDA - ME – CNPJ: 11.855.966/0001-27. 

OBJETO: Contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, 
sendo 3,820Km com área de 22.920,00 m² a ser executado em trecho da estrada Vicinal com Início na 
Comunidade de Tiradentes de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial 
Descritivo em anexo ao Edital. 

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias para iniciar 
a execução dos serviços, contados da expedição da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE. O prazo máximo para 
execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutivos, contados da data de expedição dessa Ordem de Serviço, 
a empresa deverá apresentar a ART ou RRT de execução com comprovante de pagamento e assinada, a CNO, e 
também solicitar junto a prefeitura o alvará de construção /execução, devem ser solicitados/apresentados em até 
2(dois) dias após a ordem serviço. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por motivo justificado aceito pelas partes. 

VALOR GLOBAL E RECURSOS FINANCEIROS: Pela execução do objeto ora contratado o Contratante pagará à 
Contratada o valor de R$ 1.095.765,96 (Um Milhão e Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco 
Reais e Noventa e Seis Centavos). Para o pagamento decorrente à execução do objeto da licitação em epígrafe, 
recurso próprio, onde o recurso soma o valor de R$ 1.095.765,96 (Um Milhão e Noventa e Cinco Mil e Setecentos e 
Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos, sendo que o pagamento será efetuado através da dotação 
orçamentária concedente: 06500.6502.20.608.04.6257 - Fortalecimento da Agricultura Familiar, Natureza de 
Despesa 4.4.40.42.01 Auxílios a Municípios, Fonte de Recursos: 100; do convenente –10.00 – Departamento de 
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; 10.01 – Divisão de Fomento da Agricultura, Pecuária e Proteção ao Meio 
Ambiente; 20.606.0013.1.030 – Pavimentação com Pedras Irregulares e Casc. Em Estradas Vicinais;  44.90.51 – 
Obras e Instalações; Despesa:2050. 

FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 

Bom Sucesso do Sul-PR, 02 de Dezembro de 2021. 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
 DECRETO Nº 300/2021. 

Dispõe sobre a substituição de 
membro do Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS, de 
Clevelândia; 

 

A Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto no artigo 22º da Lei Municipal nº 1.421 21 de Setembro de 
1995, considerando a substituição de represente, 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o Decreto nº 079/202 e o nº 186/2021 que nomeou os membros para 
recondução do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS do Município de 
Clevelândia no mandato do biênio vigente do referido órgão (2021-2023), substituindo o 
seguinte Representante; 

REPRESENTANTES  GOVERNAMENTAL: 

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
Titular : Jamilly Rodolfo Coelho – Presidente do CMAS 
Representante da Administração e Finanças: 
Titular:  Roberta Barco Lopes 
 Representante da Educação; 
Suplente: Jackson Alves Pereira 

Art. 2º Ficam mantidas as demais nomeações do Decreto nº 079 de 05 de Março de 
2021 e 186/2021 de 13 de Julho de 2021. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO 
PARANÁ, 02 DE DEZEMBRO DE 2021.  

RAFAELA MARTINS LOSI 
Prefeita Municipal 

 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO Nº 0301/2021 

 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de 
Arrecadação no Orçamento de 2021 do Município de Clevelândia, 
Estado do Paraná, no valor de R$ 127.244,32 (Cento e vinte e sete mil 
duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 

 
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 no valor de R$ 127.244,32 
(Cento e vinte e sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), para atender despesas 
no seguinte órgão e Dotações Orçamentárias: 
 
08- Secretaria Municipal de Obras e Viação 
08.01- Administração S.M.O.V. 
267820014.2.029000- Manutenção da Unidade de Obras e Viação 
4.4.90.51.00 - 867 Obras e Instalações......................................................................................... 127.244,32 
Total......................................................................................................................... ....................  127.244,32 
 
 Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no artigo anterior, serão 
utilizados recursos de Arrecadação abaixo descritos:  
Excesso de Arrecadação 
2.4.2.8.99.11.18 – 867 – Seil CV 074/2020 - Pavimentação Asfáltica......................................................... 127.244,32 
Total................................................................................................................................... ..........  127.244,32 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.   

Gabinete do Prefeito de Clevelândia- Estado do Paraná, 02 de dezembro de 2021. 
 
 

RAFAELA MARTINS LOSI 
PREFEITA MUNICIPAL 

Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
DECRETO N.º 194/2021 
DATA: 02.12.2021 
SÚMULA: Substituir membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 
DECRETO N.º 195/2021 
DATA: 02.12.2021 
SÚMULA: Substituir membro do Conselho Municipal de  Assistência Social para o biênio 
2021/2023. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 O MUNICIPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a 

realização às 14:00  horas do dia  15/12/2021, realização pela BLL,  LICITAÇÃO 

na modalidade PREGÃO ELETRONICO, tipo de Licitação MENOR PREÇO POR 

LOTE sob o  n.º 68/2021, objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E 
LAZER 

 O edital poderá ser obtido junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VITORINO, a partir do dia 02/12/2021 e informações pelo telefone (46) 3227-1222, 

também pelos e_mail: licita@vitorino.pr.gov.br e compras@vitorino.pr.gov.br , site 

do município, WWW.vitorino.pr.gov.br  .   

02/12/2021 
 
 

                
Pregoeiro Oficial do Município 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO Nº 30/2021 

PARTES  - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO  
- DOUGLAS DALTON GEHLEN  

OBJETO O presente objeto consiste na doação, sem encargos, pelo doador, de 
um projeto arquitetônico visando à construção da Casa de Passagem 
Animal.  

FORO Comarca de Pato Branco - PR 
Pato Branco, 25 de novembro de 2021 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO Nº 28/2021 

PARTES  - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO  
- PAULO BERTELLI 

OBJETO O presente objeto consiste na doação, sem encargos, pelo doador, de 
um projeto arquitetônico visando à construção Capela Mortuária 
Municipal Portal do Céu. 

FORO Comarca de Pato Branco - PR 
Pato Branco, 26 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
 LEI Nº 49 /2021. Data:02/12/2021. SÚMULA: “Altera o Anexo III da Lei Municipal nº 52/2018, e dá outras providências.” 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, 
APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º- O denominado “ANEXO III – 
QUADRO III – PARÂMETROS DE USO DO SOLO URBANO” da Lei Municipal nº 52/2018, passa a vigorar com a seguinte 
estrutura/redação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 02 de Dezembro de 2021. 
Mario Eduardo Lopes Paulek 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 03 – Quadro de Parâmetros de Uso do Solo Municipal  
Zona  
 

Usos  
Permitido Permissível Proibido 

Zona Urbana e de Expansão 
Urbana  

 
Parâmetros estabelecidos pelo Uso e Ocupação do solo Urbano  

Eixo Especial de 
Desenvolvimento – Todo 
empreendimento localizado a 
margem das estradas rurais 
deverão consultar o órgão 
competente estadual e municipal 
quanto ao recuo e o uso para o 
seu licenciamento  

- preservação e recuperação 
- pesquisa cientifica  
- educação ambiental  
- atividades turísticas e de lazer (1) 
- comercio e serviços  
- agroindústria (2) (3) 

- usos habitacionais (1) (2)  
- atividades agrossilvipastoris 
- núcleos de urbanização Específica 
(5) 
  
 

- todos os demais usos  

Zona Verde Urbana  - preservação e recuperação 
- pesquisa científica 

- educação ambiental (2) 
 

- agroindústria  
- atividade agrossilvipastoris 
- usos habitacionais  
- todos os demais usos  

Zona Rural  Preservação e recuperação  
- pesquisa cientifica  
- educação ambiental  
- atividades turísticas e de lazer (1) 
- atividades agrossilvipastoris  
- usos habitacionais (1) 
- Núcleos de urbanização específica (5)  

- agroindústria (2) (3) 
- mineração (2) (4) 
- geração de energia elétrica(2) 

- todos os demais usos  
- geração de energia elétrica 
até a captação de água da 
Bacia do Rio Pato Branco 
 

(1) Respeitadas às regulamentações de parcelamento do INCRA. 
(2) Mediante parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal e do órgão ambiental competente. 
(3) Desde que utilizando matéria-prima oriunda da mesma propriedade (conforme legislação vigente). 
(4) Seguidas a regulamentações e requerimentos ambientais. 
(5) Relativo às áreas de ocupação ou aglomerações na área rural, que para ser regularizado, o município deve promover ações especificas. 

 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
 LEI N° 50 /2021. DATA: 02/12/2021. SÚMULA: "Define o limite de 
reserva da faixa não edificável ao longo da rodovia que atravessa o 
perímetro urbano ou área urbanizada passível de ser incluída em 
perímetro urbano do município de Mariópolis " Faço saber que a Câmara 
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Consoante autorizado pela 
Lei Federal nº 13.913, de 25 de novembro de 2019, que alterou a Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), 
fica estabelecido como reserva de faixa não edificável ao longo da 
rodovia que atravessa o perímetro urbano ou área urbanizada passível de 
ser incluída em perímetro urbano, o limite de 5m (cinco metros) de cada 
lado; Art. 2º - As   Edificações localizadas nas área contiguas às faixas 
de domínio público dos trechos de rodovia que atravessa o perímetro 
urbano ou área urbanizada passível de ser incluída em perímetro urbano, 
desde que construídas até 25 de novembro de 2019, ficam dispensadas da 
observância da exigência prevista no artigo anterior, salvo por ato 
devidamente fundamentado do poder público municipal. Parágrafo 
Único: A dispensa da observância do limite de faixa não edificável 
referida no caput, para as edificações comerciais fica condicionada à 
apresentação de projeto contendo alternativa para estacionamento de 
veículos. Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal 
de Mariópolis, em 02 de Dezembro de 2021. Mario Eduardo Lopes 
Paulek - Prefeito Municipal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
LEI Nº 51 /2021. Data: 02/12/2021. SÚMULA: “Dispõe sobre a 
denominação do Plenário da Câmara Municipal de Mariópolis, que passa 
a denominar-se: “Plenário Irmã Regina”. De autoria do Presidente da 
Câmara de Vereadores Solismar Germiniani de Souza, a Câmara 
Municipal aprovou e eu, Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Fica denominado o Plenário da Câmara 
Municipal de Mariópolis, localizado na Rua 6, centro, de: “Plenário Irmã 
Regina” (in memoriam) em homenagem a Freira Irmã Regina Costa, 
religiosa, pioneira, participativa  da vida comunitária do município. Art. 2º 
- Fica o Legislativo Municipal autorizado a instalar, no local, placa com a 
denominação e a data da presente Lei. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 02de Dezembro de 
2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 
 

 1 

 
 
 

 
 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N.º 018/2021 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
CONTRATADA: EDITORA FTD S.A, inscrita no CNPJ nº 
61.186.490/0001-57. 
OBJETO: Aquisição de materiais didático-pedagógicos que 
compõem o Sistema de Ensino FTD Educação (SIM), conforme 
solicitação da Secretaria de Educação visando atender o a 
Educação Infantil Creche/Pré-Escolar (maternal I ao Pré-II) desta 
municipalidade. 
VALOR: R$ 214.500,00 ( duzentos e quatorze mil e quinhentos 
reais). 
DATA: 02 de Dezembro de 2021. 
 

Mangueirinha, 02 de Dezembro de 2021 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 
 
 
 

 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2021  

REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2021 

UASG: 989979 

 

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR. Comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 
84/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS 
para futuras e eventuais aquisições de kit escolar para distribuição gratuita para os 
alunos das escolas municipais conforme quantidades, especificações e 
condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I. A sessão do 
pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia 
17/12/2021, às 09h00min. O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: 
www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo também ser solicitado pelos e-mails 
pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo para 
microempresa (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual 
(MEI), nos termos do art. 3º e art. 18 e, da lei complementar 123/06 e lei 
complementar 147/14. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail. 
 

Bom Sucesso do Sul, 02 de dezembro de 2021. 
 

 
 

Josiane Folle 
Pregoeira  

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
PORTARIA Nº319/2021 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei,  

RESOLVE: 
Art. 1º- Designar os membros da Comissão de Apuração e Aplicação de 

Penalidades, bem como seu presidente: 

Dionatan Rovane Correa de Oliveira Matrícula-1421-4 Presidente 

Evandro Paulo Gustmann Matrícula-2430-9 Secretário 

Edson Luiz Modena Matrícula-2306-0 Membro 

Adriano de Col Matrícula-2347-7 Membro 

Heloísa Cobalchini Matrícula-2810-0 Membro 

 

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

revogando a Portaria n°253/2021 e as demais disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO 
DO PARANÁ EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 

RAFAELA MARTINS LOSI 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
PORTARIA N° 321/2021 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE: 
    Art. 1º- Designar os seguintes Servidores Públicos Municipais para compor 

a Comissão de Organização de Eventos: 
 

ELENICE DE FÁTIMA ZOCKE Matrícula nº 2820-9 

HELOÍSA COBALCHINI Matrícula nº 2810-0 

JOÃO ÁUREO PACHECO Matrícula nº 2731-6 

JOÃO GABRIEL INÁCIO CORADELI Matrícula nº 2726-0 

MARIA ISABEL CARNEIRO BOCCHI Matrícula nº 2848-7 

MARINA CARRARO MENEGUSSO Matrícula nº 2811-8 

ROBERTA BARCO LOPES Matrícula nº 2736-7 

 

Art. 2° - Os trabalhos dar-se-ão sob a presidência do servidor JOÃO 
ÁUREO PACHECO. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, 
ESTADO DO PARANÁ EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 

RAFAELA MARTINS LOSI 
     Prefeita Municipal 

 

 

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2021, DE 01 DE 
DEZEMBRO DE 2021 
Torna público o julgamento do recurso e contrarrazão no Pregão Presencial nº 76/2021. 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2021, DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 
Aditivo de acréscimo quantitativo de 25%. 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2021, DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 
Aditivo de acréscimo quantitativo de 25%. 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratação da empresa TIAGO GAMBETA - EIRELI, CNPJ 10.264.049/0001-05 para prestar serviços 
de pintura de sinalização viária horizontal com tinta retrofletiva própria para pavimentação asfáltica. 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 186/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Contratada: TIAGO GAMBETA – EIRELI CNPJ: 10.264.049/0001-05 
__________________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 03 de DEZEMBRO de 2021, conforme Lei Autorizativa 
nº 927 de 07 de junho de 2017. 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 69/2021. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de materiais ambulatoriais para manutenção dos setores de enfermagem das unidades básicas 
de saúde, caps I, CEO, unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, ambulâncias e atendimentos 
domiciliares a pacientes. Prazo: 12 meses, de 19.11.2021 a 18.11.2022. Contratante: Município de Coronel 
Vivida juntamente com o Fundo Municipal de Saúde. DETENTORAS: 

ATA DE 
REGISTRO DETENTORAS CNPJ nº VALOR 

ESTIMADO 
152/2021 AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA - EPP  82.291.311/0001-11 58.204,80   

153/2021 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA - 
EPP 14.793.395/0001-31 1.141,50 

154/2021 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E 
LOCACAO EIRELI 03.679.808/0001-35 25.317,50 

155/2021 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI 11.215.901/0001-17 41.055,00 
156/2021 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI 24.586.988/0001-80 59.757,75 

157/2021 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 41.550.166/0001-69 10.875,10 

158/2021 DAAN COMERCIO E SERVICOS EM 
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 23.866.385/0001-70 14.340,00 

159/2021 DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 29.032.826/0001-14 14.900,00 

160/2021 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19.316.524/0001-14 33.005,00 

161/2021 ECO-FARMAS COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS  - EIRELI 85.477.586/0001-32 3.897,70 

162/2021 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 38.408.899/0001-59 2.685,00 

163/2021 ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 19.844.928/0001-80 18.325,00 

164/2021 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 31.085.156/0001-46 2.037,00 

165/2021 MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - 
EPP 13.008.903/0001-60 9.200,00 

166/2021 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - ME 21.484.336/0001-47 23.393,60 

167/2021 MZZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
SÁUDE EIRELI 24.384.602/0001-58 7.039,50 

168/2021 
ODONTOMEDI PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA 
- EPP 

06.194.440/0001-03 3.660,40 

169/2021 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI 30.888.187/0001-72 21.386,80 

170/2021 SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA 38.200.470/0001-71 1.899,90 

171/2021 VALE COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI 32.635.445/0001-34 19.015,25 

172/2021 VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  07.976.695/0001-90 12.600,00 
Coronel Vivida, 18 de novembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito. 
 

CNPJ 14.896.759/0001-09 

 
Edital de Convocação  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Sudoeste do 
Paraná - CIRUSPAR, Sr. Disnei Luquini, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

estatutariamente e, em conformidade com o que estabelece a cláusula 10ª inciso II do Estatuto Social, 
CONVOCA os representantes legais dos municípios consorciados para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2021, - segunda feira -, excepcionalmente 

de forma virtual por meio da plataforma zoom, através do link em anexo, em primeira convocação as 

09h30 com a participação de quórum mínimo de 2/3 dos consorciados aptos a votar e, em segunda 

convocação às 10h00 com qualquer número de votantes conforme quorum estabelecido na cláusula 11ª 

do estatuto, para deliberarem sobre a seguinte pauta do dia: 

 Panorama atual do consórcio; 

 Orçamento 2022; 

 Contrato de Rateio 2022; 

 Assuntos Gerais. 

Segundo estabelece a Cláusula 13ª. do Estatuto participarão da Assembleia Geral os Chefes do Poder 

Executivo de cada ente federado consorciado, na impossibilidade do prefeito participar, deve providenciar 

a procuração, outorgando poderes de representação e voto e encaminhá-la para o e-mail  

ciruspar@ciruspar.pr.gov.br e depois a original via correio. 

 Atenciosamente, 

Em, 02 de dezembro de 2021 

Disnei Luquini 
Presidente 
CIRUSPAR 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentado no art. 24 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº 36/2021, para
a AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,
VISANDO O ATENDIMENTO A ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA.
Valor Global: 25.740,00
Dotação: 01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.00 Fonte: 076
Data: 02/12/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2021

Presidente
PAULO HORN

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER PARA O CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO O ATENDIMENTO A ESPECIALIDADE DE
CARDIOLOGIA.

180/2021

c) Modalidade: Dispensa de licitação

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

36/2021 - DL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 02/12/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores Vencedores:

CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
R$ 25.740,00Total fornecedor:

R$ 25.740,00Total geral:
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa Dotação
01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0Aquisição de Equipamentos

Presidente
PAULO HORN

___________________________________________

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
Súmula: Conceder férias aos empregados do quadro funcional do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS. 
RESOLUÇÃO Nº 244 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
Súmula: Conceder férias aos empregados do quadro funcional do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS. 
RESOLUÇÃO Nº 245 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 
Súmula: Designa empregada do quadro do CONIMS para atuar na 
fiscalização geral dos instrumentos de contratação firmados com outras 
pessoas jurídica para aquisição de bens e de serviços e dá outras 
providências. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado
ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios consorciados ao CONIMS.

181/2021

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,  especialmente
pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

103/2021 - IL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 02/12/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário
BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA

R$ 115.200,0012,000 9.600,00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE
E TERAPIA (SADT)

SERV

R$ 115.200,00Total fornecedor:
R$ 115.200,00Total geral:

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

02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0Atendimento aos Municípios Consorciados

Presidente
PAULO HORN

___________________________________________

 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CLEVELÂNDIA-PR 
 

Resolução de Aprovação do CMAS – Clevelândia/PR 
 
 

Resolução nº 013/2021 
 

         SÚMULA –      APROVA   A      PROPOSTA   
 APRESENTADA NO SISTEMA DE GESTÃO  
 DE TRANSFÊRENCIA VOLUNTÁRIA -      SIGTV; 

 
 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS – de       Clevelândia, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 
n° 1.421/95 alterada pela Lei 2.421/2012 e conforme deliberação em reunião extraordinária no 
dia 02 de Dezembro de 2021. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Aprovar a proposta apresentada no Sistema de Gestão de Transferência Voluntária – 
SIGTV, de verba parlamentar do Sargento Fahur,  conforme ata nº 06/2021 e nº 12/2021, 
referente a aprovação de R$230.000,00(Duzentos e Trinta Mil Reais) que será revertido para a 
APAE Clevelândia.  
 
Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Clevelândia, 02 de Dezembro de 2021. 

 
 
 
 

____________________________________ 
Jamilly Rodolfo Coelho 

Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS 
 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PATO BRANCO 

A V I S O  D E  CONTINUIDADE E CONVOCAÇÃO SESSÃO DE 
ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 
01/2021 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 
 
 
Os Membros do Grupo de Trabalho, nomeados pelo Prefeito Municipal 
por meio das Portarias 845, 1.005 e 1.243/2021, tornam público aos 
interessados no Processo de Seleção nº 01/2021, que tem por objeto a 
seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar interessada em 
administrar plano de benefícios previdenciários dos servidores de cargo 
efetivo da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder 
Legislativo do Município de Pato Branco, que diante da manifestação 
técnica, em resposta ao ofício nº 01/2021 - GT/RPC dar-se-á andamento ao 
certame na fase em que se encontra. A sessão pública para abertura, 
análise e julgamento das propostas e documentos de habilitação do 
Processo Seletivo nº 01/2021 será às 10 HORAS DO DIA 03 DE 
DEZEMBRO DE 2021, na sala de reuniões na sede da Prefeitura 
Municipal de Pato Branco, horário de Brasília-DF. Pato Branco, 02 de 
dezembro de 2021. Membros do Grupo de Trabalho - Ademilson Candido 
Silva, Carlos Henrique Galvan Gnoatto, Elizandra Kovalski Nunes da 
Silva, Karolyne Rubia Zanini Rebonatto Dosciatti, Liciane Cristina 
Puttkamer, Luciano Beltrame, Marcia Girardi Scopel, Miria Elizia 
Campestrini Strappazzon e Vanderlei Ribeiro da Silva. 

 
 
 
 
 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentado  no  art.  25  da  Lei  de  Licitações  nº  8666/93,  RATIFICO  a  Inexigibilidade  Nº  103/2021,  para  a
CREDENCIAMENTO DE  PESSOAS JURÍDICAS DA  ÁREA DE  SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS
DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos municípios
consorciados ao CONIMS.
Valor Global: 115.200,00
Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00 Fonte: 076
Data: 02/12/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 103/2021

Presidente
PAULO HORN
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